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   A B S T R A C T 
 

 

Objectives: The key to the survival of a historical building is in its relationship with the 

society and in-between urban networks. The purpose of this article is to recognize and 

analyze the areas affecting urban dynamism interacting with the concept of in-between 

space, with the solution of changing the land-use of sumptuous historical buildings 

based on neighborhood-based contemporization model and seeks to answer the 

question how intracity dynamism is defined as in-between space. 

Methods: In order to achieve the objectives of the research, the process of analysis 

proceeds by selecting valuable historical buildings. This study aims to study the impact 
of changes in the land-use of selected buildings as an in-between space in urban 

dynamism by qualitative research of the indicators derived from the contemporization 

theory and has evaluated the effectiveness of metrics using the opinions of four groups 

of participants. Ten houses are selected from among the cases thoses experienced 

adaptive reuse by Tehran Beautification Organization and Municipality of Tehran. 

Findings: Several rehabilitated historical houses in Tehran were analyzed with TND 

approach and an emphasis on the neighborhood-based contemporization theory, then 
areas and strategies affecting urban dynamism resulting from land-use change were 

extracted, and finally, the most obvious effective characteristics in selected in-between 

buildings were introduced as urban communication network. 

Conclusion: The findings show that several areas, including development strategies and 

diversification of economic performance and microstructure of socio-cultural life, 

influence the change of land-use of historical houses, which ultimately rehabilitation of 
these houses leads to intracity network dynamism.
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 انوندیم  یدر شبکه فضا  یکاربر  ریینقش تغ

  ی ها: خانه ینمونه مورد  ؛یشهر  سمینامیو د

 تهران  یخیتار

 
 3 فیشر یدهباش نیمز، 2* ینوروز برازجان دایو،  1ی متق کایمل

 

 

 . رانیتهران، ا یدانشگاه آزاد اسالم  ،یواحد تهران مرکز   ،ی گروه معمار.  1

.  رانیتهران، ا  ،یدانشگاه آزاد اسالم  ،یواحد تهران مرکز   ،یگروه معمار .  2

 ( نویسنده مسئول )

 . رانیتهران، ا  ،یدانشگاه آزاد اسالم  ،یواحد تهران مرکز   ،یگروه معمار .  3

 

 ده یچک

 نیب  یرابطه قو  جادیفعال بودن و ا  یخیتار  یبنا  کی  یبقا  رمز  :اهداف

جامعه  یمعمار ا و  مقالـه،    ی شهر  سم ینامید  جادیو  هـدف  است. 

در تعامل با    یشهر  ییایبر پو  رگذاریتأث  یهاحوزه  ـلی و تحل  یبازشناسـ

فضا تغ  انوند،ی م  یمفهوم  راهکار  بر    یمیقد  یبناها   یکاربر  رییبا  فاخر 

آن است که    انیبن - محله  یازاساس مدل معاصرس پژوهش  است. سؤال 

به عنوان    یخیتار  یها خانه  یکاربر  ریی تغ   قیاز طر  یشهردرون  سمینامید

 شود؟ یم فیچگونه تعر  انوندیم  یفضا

تحل  دنی رس  منظوربه  :هاروش روند  پژوهش،  اهداف  آنال  لی به  با    زی و 

بناها  تار  یانتخاب  چگونگ  یخیارزشمند  پآن  یکاربر   ر ییتغ   یو    ش یها 

برآمده    یها شاخص  یفیپژوهش بر آن است که با مطالعات ک  نی. ارودیم

  ی کاربر  راتیی تغ   یسرآمد، اثرگذار  یمعمار   ه یو نظر  یمعاصرساز  هیاز نظر

فضا به  رامنتخب    یبناها د  یعنوان  در   ی شهر درون  سمینامیواسط 

بهره  یموردبررس با  و  داده  ط   ی مند قرار  نظرات  از   فیاز  چهارگانه 

ده   بپردازد.مؤثر    یهاسنجه  یرگذاری تأث   زانیم   یاب یکنندگان به ارزمشارکت

تار م   ،یخیخانه  سازمان    یمعاصرساز  ی هانمونه  انیاز  توسط  شده 

 .تهران انتخاب شده اند یهردار شهر تهران و ش  یباسازیز

بر  دی شهر تهران با تأک یشده اء ی اح یخیتار یهااز خانه یتعداد :هاافته ی

ها و قرارگرفته، سپس حوزه  لیمورد تحل  ان،یبن - محله  یمعاصرساز  هینظر

استخراج    یکاربر  رییحاصل از تغ  یشهر  یی ایدر پو  رگذاری تأث   یراهبردها

منتخب   انوندیم  یاثربخش در بناها یها شاخصه نیبارزتر تیشد و درنها

 .شدند یمعرف یشبکه ارتباط شهر  وانعن به

نشان  یدستاوردها   :یریگجه ینت حوزهپژوهش  که  است  آن    ی هادهنده 

راهبردها  ی متعدد اقتصاد  یازجمله  عملکرد  تنوع  و  و    یتوسعه 

جر  یفرهنگ-یاجتماع  اتیح  یزساختارها یر   ی کاربر   رییتغ  انیدر 

شبکه    سمینام یها منجر به دخانه  نی ا  اءیکه اح   رگذارند یتأث  یخیتار  یهاخانه

 . شوندیم  یشهردرون

کلیدی: پا  راثیم  ان،یبن - محله  یمعاصرساز  کلمات   ، ی داریمعاصر، 

 تهران  یشهر تهران، شهردار یباسازیسرآمد، سازمان ز یمعمار

 

  مقدمه
سامانه  ابییباز پو   یی فضا  یهانقش  در  کردن    ایمیانوند 

فعال   یفضاها  ت یفیبر ک   رگذاریتاث  یجمعی، هدف  یهاعرصه

م  یشهر شهرهایمحسوب  در  محالت   ،یامروز  یشود. 

اصل ازدست   یکارکرد  را  بسدادهخود  و  و    یاریاند  آثار  از 

جر  یفرهنگ  یهاراثیم در  محالت،  و    انیشهرها 

تغ  یشهر  دیجد  یوسازهاساخت  اند. شده  رییدستخوش 

معمار  ریبه س  ینگاه ا  یو شهرساز   یتحول  و    رانیمعاصر 

و کهن    یخیتار   نهیشیتوجه به پ  افتنی  ت یجهان نشان از اهم

[ روز به روز در مطالعات حوزه  2-1است. ]   ی فرهنگ  یالگوها

بر ضرورت    یخیتار  یشهر  یو طراح  یزیبرنامه ر  ،یشهرساز 

هو  به  ها  ابناه  یخیتار   ت ی توجه  بافت    ی باارزش شهر   یو 

] یم  دیتاک  ک 6-3شود.  جهت  در  تالش  به    یبخش  ت ی فی[ 

  ی معاصرساز  اتی[ با ادب10- 7معاصر ]   یو شهرساز  یمعمار

سرآمد گره   یمعمار  هیمعاصر مانند نظر  نینو   یها  هیو نظر

  .خورده است 

  ن، یقزو  یمانند بازارها  یشهر  یاندام ها  ونددهندهیپ  عناصر 

به شمار   یداریدر جهت پا  ی[ عامل12-11کاشان و کرمان ] 

اجتماع  یفرهنگ  ،یاقتصاد  یداریپا  ند؛آییم ز  ،یو    ستی و 

واجد    کهنیعالوه بر ا  یخی تار  یها [  بافت 16-13. ] یطیمح

و    یجمع  ی هاو تداوم خاطره  یشناختییبای نادر ز  یهاارزش

  ی اری [ هنوز در بس20-17ما هستند، ]   یشهرها  بخشت یهو 

  نفر از شهروندان   هاونیلیم  شتیاز شهرها، محل سکونت و مع

  یند.آیبه شمار م

  افتیتوان در  یم  یخیتار  ی نگاه جامع به بافت ها و بناها  با

راه  یکیکه   فضا  ییای پو   جاد یا  یهااز    ی شهردرون  یدر 

آثار ارزشمند است؛  نیا اءی ها با شهر، احمحالت و ارتباط آن 

فضا  نیبنابرا ن  ایپو   یوجود  با  هماهنگ  و    یازهایو  جامعه 

عامل  یها یکاربر جلوگ   یاساس   یمعاصر  جهت  ز  ا  یریدر 
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آن است.   یبعد  یامدهایو پ  یبافت توسط ساکنان بوم  هیتخل

نگ  ،یخیتار  یهاخانه که    یارزشمند  یهانیمانند  هستند 

 یارهایاز مع  یکیاند.  بافت شهر را شکل داده  داریاصالت پا

  ی هاخانه  یمعاصرساز  ،یشهر درون  سمی نامید  جادیمهم در ا

مبه  یخیتار شبکه  شهر    انوندیعنوان  با  رابط  در  باشدیمو   .

شده به بنا و  داده  صیتخص  ی مهم نوع کاربر  نیا  ییروند اجرا

است.    ت یبا شهر حائز اهم  ییعنوان رابط فضامکان خانه به

ها،  دستاورد  نیا  یبا در نظر گرفتن تمام  یمعاصر ساز  ندیفرا

  ی بنا   ی اصل  یها یژگ یبا حفظ و  دیجد  یشهر  یبه خلق فضا

واقع    یدیجد  ی شهر  یاقدام، فضا  نی. در اپردازدیم  یخیتار

  ی شهر  ی با فضا  یاساس  یها که ضمن حفظ شباهت   شودیم

  ش یبه نما  میقد  یرا با فضا  یی و معنا  یماهو   یهاتفاوت   م،یقد

 .گذاردیم

  چ ی ادعا نمود که در ه  توانیموضوع م  نیسابقه ا  بهتوجه    با

در تهران    افتهی   یکاربر  رییتغ  یهابه نقش خانه  نیشیپژوهش پ

- محله  یمعاصرساز  کردیبا رو  ی شهر  انوندی م  یعنوان فضابه

  ست.پرداخته نشده ا  انیبن

موضوع    یتخصص  اتیموضوعات مطرح شده در ادب  نیمهمتر

تحل21-40]  در  پا  ت ی اهم  لی[  طراح  دارینگاه  به  -یو  مبنا 

و   یفرهنگ  یارزش ها  یدارا  یبازکاربست همساز خانه ها

از:  یخیتار فرهنگ  ت یاهم  -1  عبارتند  اقتصادِ  در   یعامل 

شهر،   یخیآن در بافت تار ر یشهرها و تأث یو سرزندگ  ییایپو 

در شهر امروز با    یمحل  ت ی هو  اءی و اح  یمحله سنت  ت ی و ه  -2

خاص و    طی و توجه به شرا  یمحله سنت  یهایژگ یالهام از و

به عنوان    -3معاصر،    یهایازمندین پایداری  از   یکیتقویت 

 -4ها،  محله  ت ی احیاء هو   یفرصت ها و راهکارها   نیتریاصل

ا  یواکاو فضا  سمینامید  جادیعوامل  م  یدر  در    انوندیباز 

محالت    ینیو بازآفر   یمعاصرساز  - 5  ،یمسکون  یهامجتمع

مرکز بخش  در  هو   یناکارآمد  اساس  بر    تیفیک  ت،ی شهر 

سازمان  یکالبد به    یسنجامکان  -6  ها،یدسترس   یدهو 

معمار  یری کارگ  نوشهرگرا  یاصول  و  در    ییسرآمد 

  - 7  ،یمحالت ناکارآمد شهر  داریپا   ینیو بازآفر  یمعاصرساز

  یی ایپو   کپارچهیانداز  اساس چشم  بر یجمع  ی فضاها  یطراح

  ، یخیتار  ی به خانه ها  یکاربر  ی اعطا  یامکان سنج  - 8فضا، و  

  دیجد یکاربر  صیر تخصو عوامل موثر د

نظر  از معاصرساز  رامونیپ  اتیجمع    گونه نیا  یمبحث 

مؤلفه  دیآیبرم نظر  رگذاریتأث  یهاکه  الذکر فوق  هیدر 

 :اند ازعبارت

مهم  یانهیزم  ندیفرآ • ساختار(:    ن یتر)اصالت 

مشترک    یفرهنگ  یهاوهیها و شارزش  ند،یفرآ  نیا  یارهایمع

نقش   انیم از  که  است  بافت  در  ساکنان  انسجام  و  کاربران 

تع  میمستق هدا  ی اکنندهنییو    ی معاصرساز  انیجر   ت یدر 

 .برخوردار است 

در    ندیفرآ  نی(: اتیفی)توسعه و ک   یاتوسعه  ندیفرآ •

تجد پاسخ  دیقالب  به  ننسل  و  م  یازهایها    پردازد، یروز 

جد  یصورتبه نسل  با  متناسب  موضع  دیکه  مرمت    ی باشد. 

اجتماع مشارکت  با  فرهنگ  یهمراه  افزا  یو  و    ش یساکنان 

منابع    نیهستند. تأم  ندیفرآ  ن یا  یهارشاخهیز  گریاز د  ت یفیک 

سرما   یمال بازگشت  متول  هیو  معاصرساز  انیبه  عرصه    ی در 

که ساختار   یامؤلفه محرک توسعه است. مؤلفه جادیموجب ا

 .برد یم شیرا پ هینظر نیا یاقتصاد

رسینگرندهیآ  ندیفرآ • پا  دنی:  تعادل   انیم  داریبه 

زمان توجه هم  نیو همچن  یاو اهداف توسعه  یحفاظت شهر

عنوان به  یبر نقش شهرساز  دیموجب تأک   نده،یدر آ  راتییبه تغ

  نه ییمستقل در آ  ت ی . انعکاس هو شودیم  ندگانیآ  یبرا   یراثیم

 .است  ندیفرآ نیبارز در ا یهااز مؤلفه زیفردا ن

 

محالت با    یخیرو به جهت مطالعه عناصر تار  شیپ  پژوهش

  ثی و از ح  سو کیاز   انیبن-محله   یمعاصرساز  هیبر نظر  دیتأک 

  جاد یجهت ا انوندیم یعنوان فضابه یخیتار یهاخانه یبررس

ب  وندیپ و  شهر  و    ن ینو   ،یشهردرون  سمینامی د  دیازتولمحله 

مبه ادیآیحساب  تأث  نی.  و  مداخله  نحوه   ی رگذاریپژوهش 

فضابه  یخیتار  یهاخانه  اءیاح ا  انوندیم  یعنوان   جادیدر 

رو  یشهر  سمینامید نظر TND کردیبا    ی معاصرساز   هیو 

- محله یمعاصرساز کردیقرار داده و رو یتوأمان مورد بررس

  ی هدف، در پ  نیبه ا  دنی. جهت رسدینمایرا مطرح م  انیبن

از    یشهردرون  سمینامیپرسش است که چگونه د  نیپاسخ به ا
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  انوند یم  یعنوان فضابه  یخی تار  یهاخانه  یکاربر  رییتغ  قیطر

 شود؟یمحرز م

  اء ی واسطه احبه  یمیبه محالت قد  یبخشاتیح  کهییآنجا  از

است و    یشهر  یحفظ خاطره جمع  یبه معن  یخیتار  یبناها

پ به  پو   وندیمنجر  با شهر و  لذا یم  یشهر  ییایدوباره  گردد؛ 

رس ا  یدگ یضرورت  سامانده  نیبه  و  اح  یبناها  ها  آن  اءیو 

م   ی میقد  یهاخانه  یسازباززنده  نیبنابرا  شود؛یاحساس 

فرد    وندیباعث پ  تواندیشهر م  یخیعنوان حافظه تارتهران به

برده    نیبه وجود آمده در شهر را از ب   یگانگی با شهر شده و ب

بر    قیتحق  نیمحله و شهر گردد. ا  یاجتماع  اتیو منجر به ح

 یفیبه دنبال بازتعر  ان،یبن-محله   یمعاصرساز   کردیاساس رو

  ی کاربر  رییق تغیشهر، از طر  یبه فضا  دنیبخش  اتی ح  یبرا

ا  یشهر  نینابیب  یعنوان فضابه  یخیتار  یبناها  نیاست، در 

شده در شهر تهران داده  یکاربر  ر ییتغ  ،یخیراستا ده خانه تار

پژوهش    نیا  جیقرارگرفته است. نتا  یعنوان نمونه موردبررسبه

اقتصاد  ی حاک  شاخصه  که  است  آن  پررنگ  ،یاز  در   ینقش 

مناسب و   یکاربر   جادیا قی طردر محله و شهر از  ایپو یاتیح

 یکاربر  رییبر مشارکت شهروندان دارد. لذا تغ  یمبتن  یتیالفع

به بخش خصوصآن  یو واگذار   افتن ی  انیمنظور جربه  یها 

آثار، تنها راه مؤثر   نیبه ا یدگیها و توجه و رس در آن  یزندگ 

  سم ینامید  جادیدر جهت ا   ی شهر  انوندیشبکه م  توسعه  یبرا

 .است  یشهردرون

ا  یکاربرد  یمفهوم  ،یدرون شهر  سمینامید  ندیفرآ   ن یاست. 

ساده در  معنا  یمعنا  نیترکلمه  به  و   ییایپو   یخود؛ 

که    یفلسف  یهاهیاز نظر  کی است. در فلسفه، هر  یخودحرکت

ن  یماد  یهاده یپد عمل  حاصل  را  گوناگون   یروهایجهان 

)جامعه    یاجتماع  ییای. پو دهندیارتباط م  سمینامیبه د  داند،یم

 اشاره داشته باشد که از  ییها به رفتار گروه  تواندی( مکینامید

.  شودیم  یناش  یگروه  یو رفتارها  یفرد  یهاتعامل  نیرابطه ب

درهم   یا گسترده  فیط  یشهر  سمینامید روابط    ی ادهیتناز 

  ، یشناخت  ،یاجتماع  یندهایاست؛ که عالوه بر تکاپو در فرآ

بر رفتار انسان در ارتباط    رگذاریتأث  یهات یفعال  توسعه  بموج

  ی اه یال  یسطوح  ندهایفرآ  نی. اشودمیخود    رامونیپ  طیبا مح

انسان  شرفت یپ  ۀنیدرزم فضا  یروابط  و  شهر  با  رابطه    ی در 

معرف  یشهر شناخت  ی را  ملزومات  ساختار  و    ی برا  یکند 

مح با  انسان  گروه  ط،یمواجهه  و  اشخاص  با  در  مواجهه  ها 

  نه ی. زمدهدیم  رقرا  ییورد شناسارا م   یحوزه تعامالت اجتماع

جامعه  ییهادهیا  یشهر  سمینامید اقتصاد،    ، یشناساز 

گرد    یها را در حوزه شهررشته  ریو سا   یاجتماع  یروانشناس

م اآوردی هم  ز  ییهادهی.  س  یارمجموعهیکه    ی هاستمیاز 

  ی اساس  فرضاست.    یدر التقاط روابط ادراک   دهیچیپ  رسازگا

د  نیا در  افراد  که  تأث  طیمح  سم ینامیاست  رفتار    ریتحت 

مح  گریکدی م  طی و  درندیگیقرار  در    ی شناختجامعه  دگاه ی. 

  شود یم  دیتأک   ی شهر  یفضا  ی شهر  سمینامی مردم محور، به د

به مردم است و   و اعتقاد دارد شهرها در درجه اول مربوط 

همراه در  و  یمردم  کار  یاجتماع  یها یژگ یبا    ی کرد و 

شهر  یهاطیمح د  توانندیم  ،یخاص    ی شهر   سمینامیباعث 

به عق  یی از فضاها  یکیشوند.   م  نیا  دهیکه   تواندیپژوهش 

ا به  فضاها  نیمنجر  گردد،  تأک   انوندیم  یمهم    دات یبا 

]   یشهردرون د48-46است.  ساختارها   سمینامی[    ی در 

م  ار یبس  یاشبکهدرون  یعملکرد عمل    ن یبنابرا  کند؛یمؤثر 

عملکرد قدرتمند در   نیصورت آگاهانه از اپژوهش حاضر به

شبکه خلق  درون  یراه  ساختار  در  استفاده    یشهر مؤثر 

 .دینمایم
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 مواد و روش ها
تحل  نیا نوع  از  ابزار گردآور  ییمحتوا -یلیمطالعه  و    ی بوده 

موجود از    یهاه یو نظر  میمفاه  یفیک   لیصورت تحلها بهداده

زنده کاربرد  قد  یسازنحوه  به  یمیمحالت  استفاده  از    نهیو 

ها  داده  نیموردمطالعه است. ا  یدر بناها  «یکاربر  ریی»تغ  قیطر

 طالعاتم  ،یدانیم  قاتیتحق  ،عینی  اتمشاهد  شامل

ط  محلی  های تگو گف  ، یاکتابخانه و    فیاز  )کسبه  چهارگانه 

ارگان    یکاربر  رییتغ  انی متول  ، یساکنان محل نهاد و    ا ی شامل 

حام مجموعه(    ،یشخص  کاربران  و    سی ربر  یابرعابران 

کاربر  یفیتوص   طیشرا  رییتغ  چگونگی از  به    یمیقد  یبنا 

  کرت یف لیاز ط  دهستفاا  با  مطالعاتی  اردمو .  ست ا  یفعل  یکاربر

نتا  یرگذاارزش  یا پنج مرحله و  مبه  جیشده    ن یانگی صورت 

.  ست ا  شده نیحاصل در مورد هر بنا تدو  ازاتیمجموعه امت 

روش پا  هشوپژ  ،یشناسازنظر  پرسشنامه    هیبر  و  مصاحبه 

. بر اساس  هستند  کیفی  دن،بو   کمیاز    بیش  که  ست ا  متمرکز

  ی هامگا  یفیک   عملیاتیِ  یها پژوهش  هیژ و  شناسی مگاروش  

 :اند ازعبارت  اتیعمل نیا

و    یخیتار  یبناها  یبررس • تهران  شهر  در  موجود 

از    یخیتار  یهاخانه  یبه عبارت  ای   یمسکون  ی انتخاب کاربر

 موجود  یبناها  انیم

اند داده  ی کاربر  رییکه تغ  ییها خانه  نیترانتخاب مهم •

 .و در حال حاضر فعال هستند

  سم ینامیکه خلق د  یی هازسنجهی استخراج سنجه و ر •

رو  یشهر به  توجه  محالت   یفضاها  یسازباززنده  کردیبا 

 .یابا استفاده از اسناد و مطالعات کتابخانه یمیقد

مربوط به پرسشنامه و سؤاالت    یهاپرسش  نیتدو •

 .شوندگانچهارگانه پرسش فیمصاحبه از ط

موردسنجش    متغیرهای  تحلیلیو    توصیفی  مقایسه •

حاصل از    جیو نتا  ینیمشاهدات ع  ،یدانیم  قات یتحق  انیاز م

 .گفتگو و پرسش

  توصیف در    عملیاتیو    یدبرر کا  نتایج  اجستخرا •

تغ  یفعل  جینتا از   ه ینظر  تبیینو    ی کاربر  رییحاصل 

  ی هاداده  یینها   یو خروج  یدر بررس   انیبن-محله  یمعاصرساز

 .پژوهش

تهران،    یمیقد  یبناها  انیم  از شهر  کاربر  24در  با    ی بنا 

شاخصهدیگرد   ییشناسا   یمسکون اساس  بر  سپس    ی ها. 

ها انتخاب شدند.  نمونه انیخانه از م  10فاخر، تعداد  یمعمار

 :اند ازعبارت ،یجداساز نیا  یدر چگونگ رگذاریعوامل تأث

موضوع  -شاخص بودن معمار، ب  -حوزه معماری: الف  -اول

 و کاربری؛ 

عو   -دوم الفحوزه  طراحی:  در  مؤثر  ب -امل    - کارفرما، 

 منظر فرهنگی؛  -استقبال عمومی، ت -گذار، پقانون

تصمیم  -سوم تصمحوزه  و  الفیریگ م یسازی  رویکرد    -: 

ب  یارشتهنیب گروهی،  عملکرد  پ-و    - مشارکت، 

دیگر    لهیوستکمیل مجموعه معماری به  -ت  ،یریپذانعطاف 

 .هاطرح

به   داده  یکاربر  رییتغ  یخیتار  یهاخانه  یپراکندگ  شده، 

شده است که در محالت مختلف شهر تهران   انتخاب  یصورت

شده    شناخته  یااز دامنه  یمورد   یهاشده باشند، نمونه  واقع

  ق یجهت مطالعه دق  یمدارک کاف  همچنین  اند وشده  انتخاب

اختآن  در  بنابرا  اری ها  است؛  بوده  اعتبار    توانیم  نیپژوهش 

مطالعه   یکه برمبنا   یقبول دانست، اعتبارقابل  ر ایرا بس  هان آ

. تنوع و گونه  باشندیقابل دفاع م  شدهلی تحل  یهانمونه  قیدق

اندک   یاگونهبه  شدهلی تحل  یهاپروژه  یگون با  که    ی است 

  ار یبس  یهااس یحاصل از آن را در مق  جینتا  توانیم  یروادار

آمده در  دست به  ی تاوردهاکه دس  یاگونهداد. به  میتعم  ترعیوس

قرار    یبردارمورداستفاده و بهره  ،یرانیا  یمعمار  ندهیآ  میترس

 ( 1. )نمودار رندیگ 
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 تهران  یتوسط شهردار افتهی یکاربر  رییتغ یخانه ها   لیپژوهش در تحل یشناسو روش  ندی. فرآ1نمودار 

  

 یکاربر  انیتوازن م  جادیآگاهانه و ا  قیو تطب  قیمنظور تلفبه

مناسب الزم است،    یکردی رو  دیجد  یکاربر  شده و فراموش

توجه    شیهات ی به محله و قابل  کهیدر حال  دیبایم  کردیرو  نیا

 زیآن ن  یاجتماع-یاقتصاد  ی ازهایشهر و ن  یهایژگ یدارد، با و

در   تواندیم صورت نیدر ا  یکاربر رییتغ نیهماهنگ باشد. ا

دهد و زبان   وندیبه شهر پ  گر یمحله را بار د  ،یگفتمان  یریس

کند.   جاد یمحله و شهر ا نی ب انوندیم ی از جنس فضا ی مشترک 

بررس با    ، یخیتار  یهابافت   اءی اح  ی کردهایرو  یبـا  مطابـق 

 نـده،یبا آ  یو همراه  دیبه بافت جد  میبافت قد  قیاهداف تلف

  تیهدا  ی طرح موضوع به سمت  گذشته،تراز با حفاظت از  هم 

د  شودیم هدف خلق  گرفتن  نظر  در  با    ، یشهر  سمینام یکه 

 نفعان،یکند. ذ  عیرا در خود تجم  نفعی مشـارکت تمام افراد ذ

نهاد  افـراد، گروه که رو  ییهاارگان  ایها،  تأث  یهستند   ریآن 

به   توانیم  رگذاریتأث  فی. از طرندیبپذ  ریگذاشته و از آن تأث

سازمان   ، یخصوص  یهاسـازمان  ، یعموم  یهادولت، 

و  مردم  یهاسازمان در    یمختلف  یهاگروه  ا ینهاد  که 

تصم  یزیربرنامه بافت   یریگ میو  مواجـه    یخیتار  یهادر 

شامل مردم، جامعه، به   ریرپذیتأث نفعانیهستند، اشاره کرد و ذ

م محله  افراد  م  باشندیخصوص  در  با   یهمراه  زانیکه 

اجتماع  ،یصاداقت  یهات یفعال فرهنگ  یمشارکت  نقش    یو 

 یدر طراح  ت یفیبه ک   شی[ امروزه گرا43-41دارند. ]   ییبسزا

  ی موضوع  ،ییبه شکوفا  لی تر مکامل  ییدر معنا   ایو ساخت  

را به خود   نفعانیذ  یتوجه تمام  گریاز هر زمان د  شیاست ب

 ست. جلب کرده ا

حلقه رابط    ،یخیتار  یطرح؛ بنا  یشناسروش  دگاهیاساس د   بر

بناها است.  شهر  و  بخش  یخی تار  یمحله  کشور  از    یهر 

فرهنگ و    یشناسنامه    ی فکر  یهاوارهلگو ا  ههنددننشامردم 

ر   ندگیز  مختلف  یهادوره است.   تکوینو    شدو  آن 

 تحیا  به  تواندینم  هرگز  فرهنگ  ونبد  جامعه  کهییازآنجا

ا  جتماعیا - فرهنگی  یخانهها  ،هدد  مهادا  دخو   نسانیو 

  سایر   بیندر    فرهنگی  رزبا  یها دنماها و  از نشانه  یکی  یخیرتا

کننده  منعکس  خانه  کهییو ازآنجا  هستند  فرهنگی   یخیرتا  رثاآ

شهری شبکه فضای میانوند در خلق دینامیسم دروندر  ش تغییر کاربری بناهای تاریخینق  

 پیشینه پژوهش

چارچوب مبانی و 

 نظری

 سامانه فضای میانوند دینامیسم در فضای شهری بناهای تاریخی

های ارزیابی فضای میانوند پویا استخراج شاخص  

بنیانرویکرد معاصرسازی محله  

 تغییر کاربری، فضای میانوند، شهر

 فضای میانوند
و دینامیسم شهری   

 خانه عین الدوله

ها در نمونه خانه های مورد مطالعهشاخصهسنجش   

گیریبحث و نتیجه  

 خانه قوام الدوله

 خانه فوالدوند

 خانه مخبرالدوله 

 خانه مینایی

 خانه خداداد

 خانه ارباب هرمز

 خانه اتحادیه 

 خانه کاظمی

 خانه عشرت آباد

 خانه های تاریخی
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ب  مستقیم اانسان  یگ ندز  عنوو    شکل  واسطهیو    تـ س ها 

 وریضرو    زم ال  یمرا  ندهیآ   نسل  ایبرآن    اءی و اح  ت ـ حفاظ

خانهست ا نگ  ،یخیتار  یها.   یارزشمند  یهانیهمچون 

اند. ازآنجاکه بافت شهر را شکل داده  داریپا  ت ی هستند که هو 

  ی خیتار  یمانع از ارتباط مؤثر بنا  ،یمنحصراً مسکون  یکاربر

عموم مخاطبان  م  یو  مع  یکی  گردد،یبنا  در   یارهایاز  مهم 

است. در    دیجد  ینوع کاربر  ،یخیتار  یهاخانه  داریپا  اءیاح

عنوان  به  یخیتار  ی بناها  اءی اح هدف   با  یکاربر  ر ییتغ  یاستار

ساختار بافت    ی است همگن  ستهی شا  ، یساز شهرنشبکه درو

 .ردیتوجه قرار گ  محله مورد

جامعه،    یاقتصاد  یاجتماع  ط یشرا  ییعنوان تبلور فضا  به  محله

همگن و  انسجام  به  ی از  است.  برخوردار    گر ی دعبارتخاص 

دلیل به    یامحله  یاست و واحدها  یتشکل اجتماع  کیمحله  

م به محیط    توانندیاندازه  دادن  مشارکت در شکل  موجبات 

را   ت یخود را فراهم آورند و مرکز محله، حس مکان و مرکز

]   ت یتقو  محله    اصلی  محور  تداوم  و   وجود[  45  –  44کند. 

گذرها با  شبکه  یهمراه  فرع  ی اپیاده،  مراکز  و    یاز  محله 

  ی اصل   یبندچارچوب و استخوان  دیآن را با  یوحدت شکل

فعالیت  و  عملکردها  ترکیب  دانست.  برامحله    جاد یا  یها 

فضا نشانه  ،ییوحدت  عرصهوجود  و  مختلف    ی هاها 

در  ی عنوان بستر اصلبه یو عموم یعمومنیمه ،یخصوصمهین

محله محسوب    ی هایژگ ینیز از و  یتعامالت و روابط اجتماع

و    یکارکرد  یکپارچگی  ینوع محالت نوع   نی. در اشوندیم

به    یاقتصاد  عیوابسته به صنا   یها شرکت   نیب  کار  میتقس  زین

م به  خوردیچشم  دکه  به  خود  منجر    یشهر  سمینامینوبه 

  ی شهر   یو فضاها  ی عموم  ی هابه فضا  یبخشت ی اولو .  شودیم

 ( 2است. )نمودار  کردیرو نیاز اصول مهم ا

 

هر
ش

 

له
ح

 م

 کاربری جدید کاربری قدیمی

 فضای میانوند

نسل تجدید توسعه محرک افزایش کیفیت مشارکت اجتماعی مرمت موضعی   

توجه به آینده  تعادل پایدار

 شهر
 هویت مستقل

 اصالت سنت و پارادایم حاکم ارزش ها و شیوه های فرهنگی

 تعامل الگوی حفاظت و توسعه

 

میراث آیندهشهرسازی معاصر،   
 

 توجه به ارزش و اصالت
 

 توجه به ارزش و اصالت
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تغ با  نگرش  ر ییامروزه  و  رسکارکردها  لزوم  به    ی دگ یها، 

سامانده  یخیتار  یهابافت  اح  یو  امرآن  ت ی هو   اءیو   یها 

بررسدینمایم  یضرور لذا جهت  اهمه  ی.  در   نیجانبه  مهم 

 و توسعه محالت    ینیبازآفر  کردیبا استفاده از رو  رو،ش یمقاله پ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TNDمشکالت درون بافت )شده  ییمحالت منتخب شناسا   ی 

کالن و   دیدستاوردها از د  نی ا  یتمام  یو با مفهوم معاصرساز

دو    نیا  ینینش. هم شودیمرتفع م  ستهیصورت شابه  نگرندهیآ

نوشتار با    نیکرده که در ا  یگذارهیرا پا  یدیانگاره مفهوم جد

 . گرددیمطرح م انیبن- محله یعنوان معاصرساز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدوله خانه عین خانه عشرت آباد  هرمز خانه ارباب خانه مینایی  خانه فوالدوند  بنا نام 

 محله 

 سال ساخت

 پیچ شمیران 

1326 

 ه یری من

 نامشخص 

 استخر 

1300 

 میدان سپاه

1291 

 پاسداران 

1310 

ی
کاربر

 

قدیم 
 

 یفاتیعمارت تشر عمارت تفریحی باغ انار  مسکونی مسکونی

فعلی
 

 نگارخانه برگ  ی پادگان نظام موزۀ گرافیک ایران  موزه خیابان ولیعصر  موزۀ خوشنویسی

شبکه ارتباطی 
 

بنا
-

محله
-

شهر 
 

     

های تاریخی منتخب به همراه تغییر کاربری و موقعیت در شبکه شهری خانه -1-1جدول   

های تاریخی منتخب به همراه تغییر کاربری و موقعیت در شبکه شهریخانه -2-1جدول   
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موزه زمان فعلی،  خانه خداداد -1شکل    

 

انجمن شاعران فعلی    مخبرالدوله،خانه  -2شکل   

 

نگارخانه برگ فعلی الدوله،ینعخانه -3شکل   
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 ها مواد و روش 
تاث  نیا   افتهی   نیمهمتر درک  همساز    ریپژوهش  بازکاربست 

فضا  یخیتار  یهاخانه شبکه  عنوان  است؛   انوندیم  یبه 

معاصرساز  یموضوع راهکار  از  شمار   انیبن-محله  یکه  به 

تعردآییم در  فضاها  ف،ی.  مطالعات    انوندیم  یاصطالح  در 

اجتماع  یفرهنگ همنشان  یو  و    ،یپوشاندهنده  ارتباط 

فضاها    نیاز ا  توانیم  مختلف است.  یاجزا  انی م  یهمبستگ

و    هات یفعال  کهیصورترابط استفاده نمود، به  یعنوان فضاهابه

  گر یکدیارزش کند به    جادی که ا   یاوهیروابط مختلف را به ش 

فضاهامرتبط   ح  یشهر  انوندیم  یسازند.  از    ی فیک   ث یرا 

ف  وستهی پ  یبه دو دسته فضاها   توانیم   وسته ی رپیغ  ی ضاهاو 

هستند که    یی هاآن دسته از فضا  وستهیپ  ی کرد؛ فضاها  میتقس

صورت  داخل محدوده خاص مانند ساختمان قرار دارند و به

با سا م  ریمنظم،  مرتبط  فضاهاباشندیفضاها    وسته، یپریغ   ی. 

شرا  ییهاآن  که  ب  یمتنوع  یک یزیف   طیهستند  در   شتریدارند، 

  ی اجزا  ریمنظم با سا  طوربهوجود دارند و    ی باز شهر  یفضا

شهر   یساختار ]   در  ندارند.  ا50-49ارتباط  در  بحث    نی[ 

 انوندیم  یمثابه فضاهاداخل بافت محله به  یخیتار  یهاخانه

شده که باعث به وجود آمدن در نظر گرفته وستهی رپیغ  یشهر

  ی ستیشبکه ز  جادیبا شهر و ا  دهیچیپدرهم   یارتباط  یمجراها

 .گرددیم یشهردرون

معاصرساز  از   ن یا  یخیتار  یهاخانه  ان،ی بن-محله   یمنظر 

اثرگذارند که    ییهاسامانه  انوند،یم  یپژوهش، در حکم فضاها

درون    یساختار اتصاالت  شبکه  به  و  داشته  فضا  از  فراتر 

 . شوندی اطالق م یطیمح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا روابط  به  ن یساختار  رشد   یاگونهسامانه  موجب  که  است 

در کالبد شهر    یرشد و اثرگذار  نیاجماع ا .گرددیم  ستمیس

اجتماع روابط  چرخه  د  یدر  به  شبکه    سمینام یمنجر  در 

فضاشودیم  یشهردرون خانه  انوندیم  ی.   یخیتار  یهادر 

مشخص است و    یفضا  ا یو   دادیدو رو  انی م  یاتهران، سامانه

.  شودیدو انتها در نظر گرفته م نیاتصال ب  کیعنوان اغلب به

برنامه  رایز نظر  نظر  یطراح  ،ی معمار  ،یزیراز    ی شهر  هیو 

  ی در نظر گرفته شده است. به عبارت  یمنف  دهیپد  کی عنوان  به

ره اساس    ی سازباززنده  ان،یبن-محله  ی معاصرساز  افت یبر 

تنها  ها، نهآن  یدرخور برا  یو انتخاب کاربر   یخیتار  یهاخانه

گذشته رو به انحطاط    کیبناها را بلکه محله و شهر را از    نیا

 سمی نامیبا به وجود آوردن د  یعنوان واسطدهد و بهینجات م

شهر    -شبکه محله   یدهدر بنا و محله، باعث سازمان  یماعاجت

معاصر    یشهرساز  یالگوها  شیرو  ،یشهردرون  سمینامیو د

م اشودیم  ندگانیآ  یبرا  یراثیو  در  رو  نی.    کرد ینوشتار 

نقطه  مداخله  یعنوان روشبه  ان،یبن-محله  یمعاصرساز گر و 

مکان  صالات مفهوم  فضاها  یعموم  ی هادو  و    ی محالت 

 نی. در اشودیمحالت مطرح م  یسازجهت باززنده  انوند،یم

  ان، یبن- محله  یمطرح در مقوله معاصرساز  یهاروش شاخصه

برهم اساس  تجمبر  و  رو  ع یکنش  و    ی معاصرساز  کردیدو 

مورد محالت،  مؤثرتر  قرارگرفته  یبررس  توسعه   ن یو 

  یی توانا  ث یاز ح   یشهر  انوندی م  یضاها در مطالعه فشاخصه

ها در پنج شاخصه   نیاند. اشده  استخراج  یسرزندگ   جادیدر ا

ساختار ابعاد  شامل  اقتصاد  ،یکالبد  -ی بعد   ،یتوسعه 

ز  یفرهنگ  ،یاجتماع . شوندیم  یبنددسته  یطی محست یو 

 ( 3)نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنیان -ی محلهبا تمرکز بر نظریه معاصرسازهای پویایی فضای میانوند شاخص -3نمودار    
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معاصرسازی  ی  هاارزشدر این پژوهش بر اساس مفاهیم و  

ها در پنج بعد و شانزده سنجه به ی آنبنددستهو    بنیان-محله

های تاریخی تغییر  بررسی و تحلیل کیفیت ده نمونه از خانه

محالت  شده دادهکاربری   پرداخته    ارزش  با  در  تهران، 

مشارکت   .شودمی از طیف چهارگانه  کار،  روند  کنندگان  در 

  یِ و متول  یرمحلیرهگذران غ  ،یمحلساکنین  شامل کسبه محل،  

 است.  شده استفاده یکاربر رییتغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ط اساس  بر  از    یامرحله  5  کرتیل  فینمرات  هرکدام  به 

شده، عدد پنج  داده  انی بن-محله  یمعاصرساز  کردیرو  یهاهیگو 

معن گو   یبه  که  است  مورد  ه یآن  نمونه  در  به    ،یموردنظر 

آن است    یبه معن  کیشده است و عدد   انجام  وهی ش  نیبهتر

کمتر است.    ازیامت  نیکه سنجه پرسش شده،  کرده  را کسب 

 (2)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنندگان بنیان بر اساس نظر مشارکتهای موثر در تغییر کاربری خانه های تاریخی با هدف معاصرسازی محلهامتیازدهی سنجه  -1-2جدول  
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 نگری فرآیند آینده  کیفیت فرآیند توسعه و  فرآیند اصالت ساختار 

 کالبدی -بعد ساختاری 
(Gurer,2017, Gehl, 1979, Trancik,1986, 

Hillier & Hanson, 1984) 

 بعد توسعه اقتصادی 
(Tiesdell,2009, Lucas,2004, 

Clark & Dickson,2003 

rafieian,1389) 

 بعد اجتماعی 
(Venturi & Scott,1972 

Bosselmann,2008, 
Gehl,2010 

Toker,2007) 

 بعد فرهنگی 
(Rauh,2014, 

Willis, 2000, 
Gehl, 2010, 

Specht, 2014, Giusti & 

Alberti, Fernand, 2013) 

 محیطیبعد زیست 
(Gurer,2017, 

Muller, 2004, 

Edwards,2003, 

Rogers, 2005) 
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خانه قوام 
الدوله )وثوق( 

 

 3 2 1 2 1 1 3 2 3 2 2 1 1 2 5 2 کسبه محل 

 2 1 1 1 1 2 3 3 3 1 3 1 2 1 2 1 ساکنین محلی 

رهگذران  

 غیرمحلی 
2 1 2 1 1 3 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 

 4 3 4 2 5 3 2 4 4 5 3 1 2 2 2 2 متولی تغییرکاربری 

خانه کاظمی 
 

 3 3 3 3 3 2 2 4 5 4 2 2 2 1 1 3 کسبه محل 

 2 2 4 1 2 2 4 5 5 4 5 1 3 1 3 3 ساکنین محلی 

رهگذران  

 غیرمحلی 
4 1 4 1 5 4 5 5 2 4 3 4 4 4 4 4 

 4 3 4 2 5 3 2 4 4 5 3 1 2 2 4 2 متولی تغییرکاربری 

خانه مخبرالدوله 
 5 1 2 3 5 1 2 3 5 4 3 5 2 3 4 2 کسبه محل  

 2 1 4 2 2 2 3 5 5 5 4 2 3 1 1 3 ساکنین محلی 

رهگذران  

 غیرمحلی 
4 3 5 2 5 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 

 5 2 3 2 5 3 2 3 4 5 3 4 2 2 5 2 متولی تغییرکاربری 

خانه اتحادیه
)امین السلطان(  

 3 5 4 2 5 2 1 3 5 3 3 5 2 2 2 2 کسبه محل  

 3 3 4 2 1 3 3 4 3 5 3 4 4 2 4 2 ساکنین محلی 

رهگذران  

 غیرمحلی 
4 2 4 2 5 3 5 5 2 4 2 4 4 4 4 4 

 3 2 4 3 5 3 2 4 4 5 3 1 2 2 4 2 متولی تغییرکاربری 

خانه خداداد 
 

 5 2 2 3 5 3 2 3 5 4 4 5 2 3 4 2 کسبه محل 

 2 2 4 2 4 2 4 4 5 5 5 3 3 2 1 3 ساکنین محلی 

رهگذران  

 غیرمحلی 
4 3 5 2 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 

 5 2 3 2 5 3 2 2 4 5 5 5 2 2 5 2 متولی تغییرکاربری 
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نمرات   میانگین  محاسبه  گویه  شده دادهبا  از  هرکدام  ها،  به 

میمی کاربری  تغییر  که  رسید  نتیجه  این  به  بر  بایست  توان 

درنظرگرفتن همه جوانب به صورتی بایسته انجام شود.    اساس

اساس مشارکت   بر  خانهنظر  اکثریت  در  نمونه  کنندگان  های 

)اشتغال اقتصادی  زایی( و  موردی، سنجه راهبردهای توسعه 

در اقتصادی  عملکرد  اهمیت    تنوع  از  اقتصادی  توسعه  بعد 

های پژوهش حاکی از آن است  یافته  .بیشتری برخوردار است 

ها دارای نمره باالتری  اقتصادی از بقیه حوزه  که بعد توسعه

اقتصادی    .است  توسعه  راهبردهای  شامل  حوزه  این 

گذار و  ی، جذب سرمایهعملکرد اقتصادزایی(، تنوع  )اشتغال

خصوصی بخش  مشارکت  امرمی  افزایش  این   باشد. 

ها  کنندگان این گویهآن است که در نظر مشارکت  دهندهنشان

 ده یتندرهمها و ایجاد شبکه را در تغییر کاربری ریتأثبیشترین 

مقام در  دارد.  شهر  و  محله  بین  ترتیب  پویا  به  بعد  های 

 های توجه به نیاز اجتماعیِ مکث و حرکت از بعدگویه

 

 

 

 

 

 

 

 

اجتماعی، تجمیع کاربران از سطوح مختلف فرهنگی، از حوزه  

کالبدی قرار    -فرهنگی و تنوع در فضابندی از بعد ساختاری 

کنندگان حاکی از آن دارند. همچنین بررسی نظرات مشارکت 

خانه منتخب، خانه خداداد به دلیل کسب    10است که از میان  

حوزه از  امتیاز  فربیشترین  اقتصادی،  توسعه  و های  هنگی 

های بعدی را  است و رتبه  قرارگرفتهاجتماعی، در جایگاه اول  

خانه اولویت  ترتیب  الدوله،  ین ع،  مخبرالدولههای  به 

،  السلطان(ین)ام  یهاتحاد،  فوالدوندینایی،  م،  هرمزارباب

)وثوق(قوامی،  کاظم اختصاص   آبادعشرت،  الدوله  خود  به 

 اند.داده
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کنندگان مشارکت  
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موردمطالعه های تاریخی ها در خانه. میانگین امتیازات سنجه4نمودار   

 

های تاریخی های پویایی فضای میانوند در خانهنتایج ارزشیابی سنجه. 5نمودار   
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های  کنندگان در امتیازدهی به حوزهبا توجه به نظر مشارکت 

های برتر مشخص  بندی سنجهی، تحلیل کیفی دانهموردبررس

ساز بندی در نظام طراحی درونگردد. اثرگذاری این دانهمی

می شهری  پایدار  دینامیسم  به  منتهی  اساس  شهری  بر  شود. 

سنجه  گرفته انجام تحقیقات   اولویت  پژوهش،  این  های  در 

 :مورد آزمون به شرح ذیل است 

عنوان های تاریخی در محالت به تحکیم نقش خانه •

فضای واسط شهری کارآمد با رویکرد معاصرسازی  

 بنیان. -محله

زایی از طریق گذار و اشتغالجذب متولی، سرمایه •

 تنوع عملکرد بنا و ایجاد بازده اقتصادی.

و  • انسجام  به  درون  توجه  بافت  شهری  یکپارچگی 

بنیان از طریق  -معاصرسازی محله  بر اساسمحالت  

خانه به  کارآمد  بهتأکید  تاریخی  شبکه  های  عنوان 

 .فضای میانوند

سطوح    ریتأث • مشارکت  به  توجه  با  فرهنگی  غنای 

 .اجتماعی  -مختلف کاربران و ایجاد تعامل محیطی

آسایش   • و  معماری  در  زنده  ساختارهای  به  توجه 

و  اق حفاظت  طریق  از  سبز  اءیاح لیمی  در   بافت 

 .های تاریخیخانه

سکانس • و  فضابندی  بر  تنوع  تأکید  با  مکانی  های 

 .ایجاد و تثبیت فضاهای کارآمد

اجتماعی، آینده  • فرهنگی،  مختلف  ابعاد  در  نگری 

 ی. طیمحست یز

 

 گیری بحث و نتیجه 
فضا  جادیا شهر  ای پو   ییسامانه  شبکه    ی عمل  یسادگ به  یدر 

ضرورت  ی کاربر  رییتغ  حالنیا  با  ست،ین به  اتکا  و  با  ها 

جا  یازهاین و  فرهنگ  گاهیزمانه  تار  یکهن  شهر،    یخیو 

اقتصاد  کسو یاز    تواندیم نظـام  ارتقاء  و  حفظ    ، یسبب 

 داتیبا تمه   یمحالت شهر شود و از طرف  یو کالبد  یاجتماع

پا  یرساختا فضا  هیبر  پو   انوند،یم  ینظام  ارتقا    ییِ ایموجب 

 .گردد  یشهربافت درون

تغ  یخیتار  یهاخانه  یسازباززنده   ک یمؤثر،    یکاربر   رییو 

حفاظت همچن  یراهبرد  مزا  یدی تأک   نیو  و    یاقتصاد  یایبر 

رو  یاجتماع بر  تمرکز  با  تهران  شهر    ی معاصرساز  کردیدر 

  ی باستان  یحفاظت از آثار و بناها  یاست. به عبارت  ان یبن-محله

تار به    ییهاعنوان بخشبه  یخیو  از    ندهما  ادگاری کوچک و 

با رو  خیتار   ت،یهو  که  قوم و ملت است  تمدن هر    کرد یو 

شاهدمی  ،یحفاظت تغ  نیا  یسازباززنده  توانیم  با    ر ییآثار 

محله  یِکاربر بافت  با  و    و  مناسب  حضور  موجب 

  ن یکاسته شدن مبالغ سنگ  زی و ن  یبخش خصوص  یگذارهیسرما

 .میها باش حفاظت صِرف از آن

ا  ان یبن- محله  یمعاصرساز  کردیرو محور   نیدر  با  پژوهش 

تغ دادن  شبکه  به  یخیتار  یها خانه  یکاربر  رییقرار  عنوان 

م  انوند،یم را  شهر  و  محله  ارتباط  از    یکیو    سازدیحلقه 

  ش یاز پ  یامحالت بر اساس نظم و برنامه  یدهشکل  یابزارها

  کرد یرو نیاستفاده از ا  رو،نی. ازاشودیمحسوب م شدهنییتع

  ، یاجتماع  ،یساختار کالبد  میمؤثر در تنظ  یعنوان راهکاربه

اقتصاد  یفرهنگ توسعه  د  یو  خلق    ، یشهر  سمینامیدر 

 .رسدیبه نظر م یضرور

ا  نیتراز مهم  یکی در   یسرزندگ   و  ییایپو   جادکنندهیعوامل 

 جادیاز ا  یریمختلف و جلوگ  یهات یفعال  جادیا  ،یخیبافت تار

ا  یتک عملکرد  یها یکاربر بنا است؛ چراکه  تنوع    جادیدر 

تار  یعملکرد بافت  ب  تواندیم  یخیدر  هرچه    شتر یمراجعه 

  ی خیتار  شباارز  یداشته باشد. بناها  یافراد به بافت را در پ

م  ییها یکاربر بازده  طلبدیرا  کنار  در  بتواند   یاقتصاد  یتا 

ن با  هماهنگ  و  ترغ  یازهایمناسب  را  افراد  به    بیمعاصر، 

کرده و سکون و رکود حاکم   یخیمراجعه به بناها و بافت تار

  د ینکته تأک   ن یبر ا  توانیم  ن،یببرد؛ بنابرا  نیبر محله را از ب

 ن یمؤثر از بناها، اغلب بهتر   یبازدهو    دیمف  یبردارکرد که بهره

اقتصاد توسعه  است.  آن  بزرگ  نیاول  یروش حفظ   نیترو 

نکته است    نیا  دیفرسوده بوده و مؤ   یهامؤثر بافت   یبازده

پو  اقتصاد  بخش  ی به شهر سرزندگ   ای که  زندگ   دیخواهد   یو 

توسعه   یهارساخت یقرار خواهد داد. ز ریمردمان را تحت تأث

د  ،یاقتصاد فرهنگ  گریبر عوامل  اجتماع  یمانند عوامل    ی و 
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ته  میمستق  ری تأث  ،یبافتدرون در  و    اء یاح  یهاطرح  ه یداشته 

 .کندیمؤثر عمل م یشهر

چند    یای نظر استوار است که شبکه پو   نیبر ا  روشیپ  قیتحق

نظام   جادیدر ا  ،یکاربر  رییبر تغ  دیبا تأک   انوند؛یم  یفضا  ارهیمع

تع  ییفضا نقش  راهکار  یا کنندهن ییکارآمد  در    یدارد.  که 

- محله  یمعاصرساز  کردیمحالت با رو  یزنده ساز  یاستراتژ

ال  انیبن رشد  به  بافت    یاعاجتم  سمینامید  یهاه یمنجر  در 

بهتر  یکی.  شودیم  یشهردرون بناها   ی هاراه  نیاز    ی احیاء 

مخروب  یمیقد بازآفرو  رو  یمبتن  ینیشده،    کرد یبر 

جنب   یمعاصرساز بازگرداندن  جهت  حس  در  وجوش، 

است. با توجه    یو شوق و اشتیاق در تعامالت اجتماع  یزندگ 

  ن یچننیا  توانی م  ق،یتحق  نیصورت گرفته در ا  یهایبه بررس

ها در محله   انوندیم  یفضا  تیفیک   یگرفت که چگونگ  جهینت

چگونگ  تواندیم ک   هات یفی ک   ریسا   یبر    ی ها ت یفیمانند 

فرهنگ  یاجتماع  ،یاقتصاد افزا  ریتأث  یو  با  و    ش یگذاشته 

م  ی انیم  یفضا  ت یفیک  محالت  افزا  توانیدر    ش یشاهد 

اجتماع به  ی تعامالت  افزاو  آن  و    ییای پو   شیدنبال  محالت 

 .بود یشهردرون سمینامید ت یادرنه

تغ  یسازباززنده   روند  ،یخیتار  یهاخانه  یکاربر  رییو 

  ند، یفرا  نیاست و برونداد ا  انیپایبر و بمداوم، زمان   ،یجیتدر

ها با فضا  است که حاصل تعامل افراد و گروه  یمکان  ییایپو 

زمان به توجه هم  د،یبازتول  نی. در کنار ا باشدیمعنا م  دیو تول

آ تأک   ندهیمفهوم  و  مفهو   دیشهر  تلف  ندهیآ  راث یم  مبر    ق یو 

 .است  ت یدو، حائز اهم نیهوشمندانه ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تیریازجمله مد  یمتعدد  ی هاگفت حوزه  توانیم  ت یدرنها

  ی هاخانه  اءیاح  انیدر جر  یو اقتصاد   یاسیس  ،یشهر   کپارچهی

درنت  رگذارندیتأث  یخیتار و محصول   یخروج  ت یماه  جهیو 

 .آورندیاست را به وجود م یشهر سمی نامیکه همان د یینها

 سمی نامی د  یدهاز آن است که سازمان  یپژوهش حاک   ی هاافتهی

عنوان  به  یخیتار  یهاخانه  یکاربر   رییتغ  قیاز طر  ،یشهردرون

 دادیرو   نیاست. ا  دهیتندرهم   یامقوله  انوند،یم   ییشبکه فضا

نتا اساس  مختلف  ج یبر  عوامل  از  منبعث  ازجمله    یحاصل، 

اقتصاد  یراهبردها تییزا)اشتغال  یتوسعه  عملکرد    نوع(، 

ن  ،یاقتصاد به  تجم  ی اجتماع  ازیتوجه  حرکت،  و    ع یمکث 

فرهنگ مختلف  سطوح  از  فضابند  ،یکاربران  در  و    یتنوع 

عملکرد    یساختارها  یریکارگبه است.  فضا  خلق  در  زنده 

را در    ریتأث  نیشتریب  یاتوسعه  یو راهبردها  یتوسعه اقتصاد

در    یتماعاج  ییای پو   یرا برا  نهیشهر داشته و زم-شبکه محله

به   یاجتماع سمی نامید انیعنوان کانال جربه یخیتار یهاخانه

 .سازدیم ایمحله و شهر مه

معاصر در    ی بناها  یکاربر  ر ییتغ  ی برا  تواندیپژوهش م  ـنیا

ارتقا پو   یفیک  یشهر جهت  امروز  یفضا  ییا یو   یمحالت 

  یی هاپژوهش  ساز نهیزم   جینتا  نیاست ا   دیو مؤثر باشد. ام  دیمف

  ی سازو باززنده  یخیتار  یهامؤثر خانه  یکاربر  رییدر جهت تغ

  ان یروابط م  در  شتریب   ییایو پو   سمینامیمحالت شود و شاهد د

 . میساختار شهر باش لیگمشده در تشک  یهاحلقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبکه فضای میانوند 

 

سنجه(  16بعد و    5)از میان ابعاد و سنجه های برتر  

 

 نتایج مستخرج 

 

های  غربالگری سنجه همراه بابنیان،  معاصرسازی محلههای تاریخی با تمرکز بر  ابعاد و نتیایج تغییر کربری کارآمد شبکه فضای میانوند خانه .6 نمودار

شهری درونمؤثر بر دینامیسم   
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اخالقی: مبن  سندگانینو   تاییدیه  موافقت خود  اعالم  بر    یبا 

ا نشر  نیارسال  به  نظرنقش  هیمطالعه  مطالعات  و    یجهان، 

 ن یکه ا  کندیتعهد م  یو شهرساز  یمعمار  نینو   یها یفناور

  ا ی یرانیا  هینشر چیدر ه هینشر نیا یمقاله در زمان ارسال برا

در  یقطع فیتکل نیینبوده و تا تع یدر حال بررس یرانیا ریغ

ارسال   یگری د  یرانیا  ر یغ  ای  یرانی ا  هینشر  چ یه  یبرا   هین نشریا

 نخواهد شد. 

 یمتق کایمل یمقاله برگرفته از رساله دکتر نیا تعارض منافع:

»باز عنوان  سامانه  ابییبا  پو   ییفضا  یها نقش  در    ا یمیانوند 

عرصه مورد  یهاکردن  مطالعه  بازارها یجمعی،    ن، یقزو  ی: 

  ی و شهرساز  یکاشان و کرمان« است که در دانشکده معمار

خانم دکتر    ییواحد تهران مرکز به راهنما  یدانشگاه آزاد اسالم

 در حال انجام است. ینوروز برازجان دایو

نویسندگان:  پژوهشگر    سندهی)نو   یمتق  کایمل  سهم  اول(، 

م  ،یاصل سهم    نیتدو  ،یدانیبرداشت  با  و  65محتوا    دا ی%؛ 

برازجان مد  سندهی)نو   ینوروز  سهم    جینتا  ت یریمسئول(،  با 

 .  %5با سهم  ج،یکنترل نتا ف،یشر  یدهباش نی؛ مز25%

مالی: ا  یهانهیهز  منابع  به  عهده    نیمربوط  به  مطالعه 

   بوده است. سندگانینو 
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