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 چكيده
یکپارچه و منسجم رو  اقداماتیایران دارای گنجینه ای عظیم از میراث ملموس و ناملموس تاریخی است که به علت نبود 

تاکنون مداخالت بسیاری در بافت های تاریخی این سرزمین صورت گرفته است که به علت . به زوال و فراموشی است

بلکه به مشکالت  ،شرایط کمکی ننموده زمینه و صرفا با انجام اقدامات کالبدی نه تنها به بهتر شدن عدم توجه به بستر و

در این مقاله تالش گردیده تا با . بافت تاریخی افزوده و به تبع آن، بافت تاریخی را بیشتر در معرض نابودی قرار داده اند

در بافت های های جدید رات در خصوص مرمت و طراحی بررسی مبانی حقوقی و اصول تدوین شده در قوانین و مقر

بر اساس  توصیفی و-لیلیحروش تحقیق در این پژوهش ت. ه شوددر این بافتها پرداخت این اقدامات تاریخی، به چگونگی

در ابتدا به تعریف بافت تاریخی و میراث فرهنگی پرداخته شده و  .ررسی منابع موجود استمطالعات کتابخانه ای و ب

و همچنین اصول ساخت و ساز آن مرمت، اصول مرمتی  س مراجع تصمیم گیرنده این بافت ها معرفی شده و در ادامهسپ

و ساخت و  درباره طراحی به مبانی و ضوابطی نیز قیقاین تحنتیجه  . و طراحی در بافت تاریخی توضیح داده شده است

را شامل  رمتی و حفاظتیمداخالت مچگونگی و نجر شده مری در مجاورت و یا درون بافت های تاریخی معما ساز جدید

 .می شود

 

 جدیدطراحی اصول مرمتی، اصول  میراث فرهنگی، بافت های تاریخی،ضوابط حقوقی،  :كليدی های واژه

 

 مقدمه -1
در دهه های اخیر افزایش جمعیت شهرنشین منجر به بروز مشکالت متعددی در عرصه های مختلف گردید که لزوم 

اهمیت جایگاه مدیریت شهری در حل معضالت شهری از یک سو و . را ضروری ساخت 1داری از دانش مدیریت شهریبرخور

توجه این مدیریت به بافت های تاریخی شهرها به دلیل مرکزیت این بافت و لزوم ایجاد وحدت با فضاهای پیرامونی آن از سوی 

 . ا توجه الزم را به این موضوع معطوف نماینددیگر موجب شد تا نظام های شهری و به ویژه شهرداری ه

نامتناسب با شکل  عدم توجه به گذشته شهرها و روند شکل گیری و توسعه تاریخی آنها سبب شده تا توسعه امروزین آنها

هدف حفظ ارزش های . در هنگام کار با محیط تاریخی، نیازمند حساسیت به ریشه ها هستیم. بگیرد تاریخی شهر صورت

یافتن با الگوهای نوین فعالیت،  است، در حالی که آمادگی تغییر بعضی اجزاء به منظور درج اجزای جدید برای انطباق گذشته

و تعدیل را به عبارت دیگر، طراح خوب، تغییر . تکنولوژی های در حال توسعه و امکان ادامه زندگی بنا و بافت فراهم می گردد

ها گذشته را حفظ نماید، بلکه چیزی را به درک ما اضافه نموده در عین حال که ریت می نماید که نه تنبه گونه ای مدی

موقعیت هایی را برای آیندگان می گشاید، چرا که بناها و بافت های تاریخی برای زنده ماندن نیازمند آن هستند که مورد 

تر از صرفا استفاده مجدد از بافت دست یافت بافت جدید و قدیم را بایستی درهم تنید تا به فرآیندی فرا. ستفاده قرار گیرندا

[1.] 
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تاریخ تغییرپذیری داشته اند و بقای شهرها همراه با استمرار زندگی روزمره شهروندان صورت گرفته و  در طولشهرها 

این مطلب در . شهری توانسته است تضمین کننده بقای موجودیت و تداوم زندگی مدنی باشد-تغییر شکل واحدهای معماری

رد بررسی وند به عنوان یکی از ویژگی های شهری ایران در دوران جدید مویژه ای دارد و می تواورد شهرهای ایران اهمیت م

 .[2]تغییرپذیری فضای شهری در ذات شهر قدیمی با ارزشی که به دست ما سپرده می شود، وجود دارد . قرار گیرد

و  2فرهنگو اعتقادی یک ملت را از او جدا کنیم، در حقیقت  ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر میراث فرهنگی

یک  4عماری سنتیاما این بدان معنا نیست که معماران موظفند برای حفظ ارزش های م. آن ملت را از بین برده ایم 3هویت

ال آن سنت ها و ط در بستر سنت ها باقی بمانند، بلکه ضرورت دارد که با هوشیاری تمام، برای انتقملت، بدون قید و شر

 . [3] مفاهیم فرهنگی و نگاه داشتن میراث فرهنگی و آثار ارزشمند تاریخی بکوشند

 

 بافتهای تاریخی -2

و فرهنگی شهرها آثار گرانبهایی از فرهنگ، دانش معماری و شهرسازی بومی اند و به عنوان جزئی از  5بافت های تاریخی

این بافت ها در شهرهای ما ظرافت و زیبایی و نیز روح خالق مردمی را به . هویت اجتماعی هر قوم و کشوری تلقی می شوند

بافت های تاریخی و . نمایش می گذارد که طی سالیان دراز آنها را بر طبق سنن، فرهنگ و نوع معیشت خود به وجود آورده اند

در صورت عدم پیش بینی تمهیدات الزم،  فرهنگی به عنوان هسته قدیمی و تاریخی دارای قابلیت های بالفعل و بالقوه اند که

از آنجا که بخش های قدیمی شهرها حامل روح . موجب آسیب های جبران ناپذیر و اتالف سرمایه های فرهنگی می شود

اجتماعی و فرهنگی شهرهاست حفظ هویت شهرها که اغلب در مرکز شهر و بافت های تاریخی قرار دارند بهترین روش برای 

بنابراین . تغییر جزء جدایی ناپذیر جهان ماده است و نتیجه گذشت زمان می باشد .ویت ملی هر کشور استبیان تاریخ و ه

موضوع مهم در مواجهه با بافت های تاریخی مسأله زمان سپری شده و دست نیافتنی است که حوادث تاریخی و بناهای 

با این فضاها باید مورد توجه قرار گیرد مسأله تغییر و  آنچه در برخورد. ارزشمند را در یک مجموعه به یادگار گذاشته است

امری که به صورت ارگانیک و در طول زمان در فضای شهری گاه به آهستگی و گاه همچون امروز با . مدیریت این تغییرات است

 [.1]سرعت اتفاق افتاده است 

در کنار هم بچینیم یا   ست اگر اعضای بدن رانسبت انسان به اعضای بدن ا  نسبت بافت تاریخی به بناهای تاریخی مانند

درون ظرفی بریزیم هرگز انسانی به وجود نمی آید وحرکت واندیشه نمی کند ودر حقیقت انسان نوعی سیستم است که نوعی 

 .تیا سازمان فضایی آن اس  شناخت بافت تاریخی نیز بسته به شناخت نظام .اعضا واجزای او حاکم است قانونمندی بر نظام و

که میراث تاریخ شهر نشینی  سازمان فضایی بافت تاریخی شهر .برای شناخت سازمان فضایی باید عناصر آنرا مطالعه کرد

زلزله سلولهای بافت راتخریب می کند ولی  که سیل یا چرا .وشهرسازی است در مقابل تهدیداتی مانند زلزله آسیب ناپذیر است

 ،بلکه مسائل اقتصادی ،تاریخی فقط یک مسئله کالبدی نیستبافت  .اند تخریب کندان فضایی را نمی توسازم نظم و جوهر و

 .و فرهنگی را نیز دربر میگیرد  اجتماعی

به عبارتی در  .یکپارچه در طول تاریخ است و پیوسته ،مداوم خصلت اساسی کالبدی بافت تاریخی شکل گیری هماهنگ،

 واقلیمی،  یمی از اوضاع توپوگرافیبافت قد .را طی کرده است ی خودتکامل روند براساس تجارب گذشتگان، طول زمان و

هسته های تاریخی  .مکانی وفق داده است شرایط زمانی و را با خود سیاسی،اجتماعی و فرهنگی تاثیرگرفته وساختار ،تاریخی

و زیر زمینی شکل می  ع آبی سطحیبمنا اغلب در محل تقاطع پدیده های مصنوع وطبیعی همچون راههای قدیمی وباستانی،

 [.4] امون نیز از این عوارض متاثر می گردیدرگرفت ودر نتیجه بافت های قدیمی پی

 

 مراجع تدوین ضوابط و مقررات بافتهای تاریخی -3
ضوابط و مقررات در زمینه  ن و سلسله مراتبی به تدوین قانون ودر ایران چندین مرجع در قالب یک نظام قانونی مدو

مرجع اصلی تدوین قوانین مجلس شورای اسالمی است که خود پس از طی چند دهه فعالیت قانون . پردازندشهرسازی می 
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گذاری طی قانونی تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را به عنوان نهاد تخصصی تدوین قوانین شهرسازی در 

 [.5]ممکن ساخت  22/12/51مقیاس ملی در تاریخ 

تباط با موضوع شهرسازی و معماری و البته منظری خاص به تدوین ضوابط و مقررات می پردازد، نهاد دیگری که در ار

اداره می  22/4/76سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری است که طبق مقررات اساسنامه خود مصوب مورخ 

 [.7]د شو

 

 ميراث فرهنگی -4
 تعریف ميراث فرهنگی -4-1

ار باقیمانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ می باشد و با شناسایی آن شامل آث 7میراث فرهنگی

  .[6] زمینه شناخت هویت و خط فرهنگی میسر می گردد و از این طریق زمینه های عبرت برای انسان فراهم می آید

 

 ميراث فرهنگی هقوانين و مقررات تدوین شده در حوز -4-2

 :اساسنامه خود موظف به انجام موارد زیر گردیده است 3نگی طی ماده سازمان میراث فره

 .و اجرای برنامه های پژوهشی پیرامون آثار باقیمانده از گذشتگانتهیه و تنظیم  ●

 .بررسی و شناسایی محوطه ها، تپه ها، بناها و مجموعه های تاریخی و تهیه فهرست جامع از آنها ●

 .سی و کاوش های علمیانجام پژوهش های باستان شنا ●

بررسی های مردم نگاری، پژوهش های مردم شناسی، انسان شناسی زیستی و شناخت فرهنگ بومی مناطق مختلف  ●

 .کشور

 .پژوهش در زمینه هنرهای سنتی و فراهم آوردن امکانات الزم جهت حفظ، احیا و رشد آنها ●

 .های ذیربط ر در فهرست آثار ملی و فهرستتاریخی کشو-فرهنگی ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول ●

انجام انحصاری کلیه امور حقوقی مربوط به میراث فرهنگی و طرح دعاوی کیفری علیه متخلفین از قوانین ناظر به  ●

 .میراث فرهنگی کشور به عنوان مدعی یا حسب مورد شاکی خصوصی

 .سطح ملی و بین المللی از طریق مراجع ذیربط شناسایی و استرداد اموال فرهنگی ایران در اقدامات الزم جهت ●

تاریخی بوده و جزء میراث فرهنگی محسوب -شناسایی و در اختیار گرفتن کلیه اموالی که دارای ارزش های فرهنگی ●

 .می گردد و توسط دستگاه های مسئول ضبط شده است

ظیر آنها که به نحوی نسبت به ضبط اموال اقدام کلیه دادگاه ها، گمرکات، نیروهای انتظامی و دستگاه های دولتی ن-تبصره

 .تاریخی می باشد به سازمان میراث فرهنگی هستند-می نمایند موظف به در اختیار قرار دادن اموالی که دارای ارزش فرهنگی

زش تهیه و اجرای طرح های الزم به منظور حراست، حفاظت، تعمیر، مرمت و احیاء آثار، بناها و مجموعه های با ار ●

 .تاریخی-فرهنگی

اظهار نظر در کلیه طرح های عمرانی جامع و تفصیلی در رابطه با مناطق فرهنگی و تاریخی و موافقت نهایی درباره ●

 .محوطه ها و بافت ها و اماکن فرهنگی تاریخی ارزشمند در موارد مذکور و جلوگیری از هرگونه تخریب آنها

 .ا و تپه های تاریخی ثبت شده و ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریمتعیین حریم بناها، مجموعه ها، محوطه ه ●

 .تاریخی از طریق موزه ها و نمایشگاه ها و نظایر آن-با ارزش فرهنگی معرفی آثار ●

 .ایجاد و توسعه و اداره موزه ها در سطح کشور ●

علمی، نقشه ها و عکس های بناها و نظیر مجموعه گزارش های )ایجاد مراکز اسناد و مدارک میراث فرهنگی کشور  ●

 .جهت ارائه خدمات علمی و تحقیقاتی در این زمینه( غیره
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شر مجموعه مطالعات و ی و بین المللی به وسیله چاپ و نمعرفی و شناساندن ارزش های میراث فرهنگی در سطح مل ●

 .تحقیقات انجام یافته و استفاده از وسایل سمعی و بصری و ارتباط جمعی

 .یم، تدوین و انتشار دائره المعارف آثار و ابنیه تاریخی ایرانتنظ ●

 .توسعه فعالیت های تحقیقاتی در زمینه های مختلف میراث فرهنگی و تشویق محققان، هنرمندان و استادکاران ●

با تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی جهت آماده سازی نیروی کارآمد در زمینه های مربوط به میراث فرهنگی  ●

 .هماهنگی دستگاه های ذیربط

 .تشویق مردم به مشارکت در فعالیت های مربوط به شناسایی، حفظ و احیای میراث فرهنگی و نظارت بر آن ●

 .ایجاد و گسترش انجمن های میراث فرهنگی در سطح کشور ●

 .د نمودنحوه ایجاد و حدود وظایف و اختیارات این انجمن ها را شورای سازمان تعیین خواه-تبصره

برقراری ارتباطات و مبادالت علمی و فرهنگی با موسسات و نهادهای ذیربط در سطح ملی و بین المللی باالخص  ●

 .کشورهای اسالمی و منطقه و برگزاری کنگره ها و سمینارهای دوره ای الزم

 .مکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در زمینه امور ایرانگردی و جهانگردیه ●

بناها، محوطه ها، موزه ها  دات فرهنگی، دریافت ورودیئه خدمات مشاوره ای، تحقیقاتی، فنی و آموزشی، فروش تولیارا ●

 [.2]ن و نمایشگاه ها و قبول هدایا و کمک ها و نظایر آ

همچنین دستورالعمل تهیه طرح های ویژه بافت تاریخی که میراث فرهنگی استان ها با همکاری شهرداری یا سازمان 

 مسکن و شهرسازی و یا استانداری و یا سایر نهادها میتواند بر مبنای آن اقدام به تهیه طرح اختصاصی برای شهر خود بنماید

به مواردی از قبیل وحدت بافت، ارتباط بافت با محیط طبیعی، هویت شهری، رعایت مقیاس، شکل و گونه معماری و الگوهای 

 [.9]وارد پرداخته شده است که در زیر به توضیح هریک از این مکید شده است شهری، فضای باز و سبز، دید و منظر تأ

 وحدت بافت -4-2-1

حفاظت از وحدت نظام ساختاری بافت تاریخی شامل ساختارهای کالبدی، عملکری، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی، 

 .حاظ مصالح بومی، رنگ، شکل، ساختار و غیرهتاریخی، زیباشناسانه، ادراکی و ذهنی، نشانه ای و نیز حفظ وحدت کالبدی به ل

 ارتباط بافت با محيط طبيعی -4-2-2

 .حفظ و احیاء بستر طبیعی بافت تاریخی و نیز حفظ و احیاء محورها و لبه های طبیعی بافت تاریخی

 هویت شهری -4-2-3

کالبدی و سایر ویژگی های نشانه ای -حفاظت و احیاء هویت تاریخی و فرهنگی شهر و نیز حفظ و احیاء ارزش های فضایی

 .بافت تاریخی

 رعایت مقياس -4-2-4

رعایت تناسبات دانه بندی بافت و تغییرات در بافت های تاریخی در جهت حفاظت و احیاء باید با اتخاذ برنامه های سازگار 

 .و مقیاس اثر و بافت بوده و بر حفظ و احیاء تناسبات و ترکیب پالک های سنتی بافت تأکید کند با ظرفیت

 شكل و گونه معماری و الگوهای شهری -4-2-5

حفظ و احیاء معیارها، الگوها و تناسبات معماری بافت و تقسیمات شهری با تأکید بر نشانه های بافت و احیاء مرکز محالت 

در این خصوص همگونی الگوی ابنیه جدید با گونه های . افی زمین، جهت گیری اقلیمی و عوامل طبیعیبا توجه به توپوگر

 .اصیل تأکید شده و حذف الحاقات زننده به سیمای بناهای ارزشمند و بازسازی عناصر تاریخی از بین رفته توجه شده است

 فضای باز و سبز -4-2-6

 .ختان، گیاهان بومی، پوشش گیاهی و غیره در منظر و دید عمومیحفظ سیمای سبز بافت های تاریخی شامل در

 دید و منظر -4-2-7
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عدم احداث و حذف بناها و تأسیساتی که باعث گسیختگی دید به مناظر، خط آسمان بافت و یا سبب انزوا و از دست رفتن 

( آب، برق، گاز، تلفن و غیره)تقال نیرو منظر آثار و بافت تاریخی می شود و همچنین جلوگیری از عبور خطوط و شبکه های ان

 .در منظر و دید عمومی

در ضوابط حفاظتی پیشنهادی در هر شرایط کیفی و در هر درجه ای از فرسودگی بافت تاریخی، برای میراث فرهنگی 

 [.1جدول] [9]وظیفه اجرایی تعریف نشده است 

 

 نکات مستخرج از بررسی قانون: 1جدول
 

 

 

 

 یراث فرهنگیقوانین و مقررات م

 دستورالعمل تهیه طرح های ویژه بافت تاریخی●

وحدت بافت، ارتباط بافت با محیط طبیعی، هویت تأکید بر موارد ●

شهری، رعایت مقیاس، شکل و گونه معماری و الگوهای شهری، 

 فضای باز و سبز، دید و منظر

عدم تعریف وظایف اجرایی برای شهرداری ها و سازمان میراث ●

 فرهنگی

 

 مرمت -5
 تعریف مرمت -5-1

این مداخله با هدف . بافت تاریخی شهرها، یکی از شیوه های مداخله در شهرهای دارای بافت تاریخی است 6مرمت

جلوگیری از فرسایش مجموعه بافت تاریخی و بناهای با ارزش آن انجام می شود و اقدامی مداوم برای جلوگیری از فرسایش 

مداخله مرمتی در بافت های تاریخی شهرها صرفا با هدف حفاظت کالبدی صورت نمی گیرد، . است بافت و بناهای با ارزش آن

تنوع معماری . بلکه در راستای آن تأمین نیازهای شهروندان و ارتقای کیفی زندگی آنان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است

وناگون و ارزیابی آنان را دشوار و حتی غیرممکن می بافت ها و فرهنگ ساکنان در آن امکان بررسی تجربه های شهرهای گ

با توجه به گوناگونی ساختار اجتماعی، سیاسی و به ویژه فرهنگی و اقتصادی بافت های تاریخی مطالعه تطبیقی آنها . سازد

وجه دارد که آن نخست اقداماتی که به جنبه های کالبدی اثر ت. مرمت از دو منظر قابل تعریف می باشد. امکان پذیر نمی باشد

این گروه از اقدامات دربرگیرنده مجموعه اقداماتی است که با هدف بهبود وضعیت کالبدی آثار یا فضاهای . را تعمیر می نامیم

گروه دوم شامل مجموعه اقداماتی است که جنبه های محتوایی و یا کاربری اثر را مورد توجه قرار می  .شهری صورت می پذیرد

از دخالت ها تالش می کنند تا آثار یا فضاهای شهری را به شرایظی پایدارتر این گروه . نگهداری می نامیمدهند که آنها را 

 .[11]بازگردانند 

پرداختن به موضوع مرمت شهری که پدیده ای فرادانشی است لزوم استفاده از دانش هایی همچون معماری، شهرسازی، 

اسی، مردم شناسی، بوم شناسی، برنامه ریزی شهری و دیگر دانش ها را طلب روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، زیبایی شن

 :مرمت شهری برای دست یابی به اهداف زیر است. مرمت شهری و اهمیت آن را مشخص می سازدمی کند و این خود موضوع 

 مرمت و نوسازی یک ناحیه به وسیله رساندن ساختمان های موجود به یک استاندارد قابل قبول ●

 حفظ و نگهداری ساختمان های دارای ارزش نگهداری●

 تخریب و پاک سازی ساختمان های فرسوده●

 

 مرمتاصول  -5-2

فنون باید دارای منشأ محلی و بومی مبتنی بر مشارکت مردم و همچنین همگام با گذر زمان باشد و در عین  و تکنیک ها

به عبارتی درون زا و پایدار باشد و . دی ساکنین را مدنظر قرار دهاجتماع-حال میراث فرهنگی و ملی را حفظ و مسایل اقتصادی
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یعنی مرمت بافت تاریخی باید دارای اقتصاد پایدار از نظر فرهنگی . انتخاب الگوها با توجه به اقتصاد و فرهنگ ضروری است

 .بوده و از ایده توسعه پایدار تغذیه کند

کیفیت ) خصوصیات اصلی بافت و مسکن بافت تاریخی شهرها توجه به در انتخاب الگوی مناسب برای برنامه ریزی مرمت

تراکم اتاق در واحد )، ساختار اجتماعی و اقتصادی گروه های ساکن (تاسیسات، امکانات و نحوه تصرف ابنیه، نوع مصالح، قدمت،

تمایل افراد و بخش  نقش تعاونی، حکومت های محلی،)، بازار اجتماعی و خصوصی مسکن (مسکونی، شغل، منشأ و سکونت

 .ضروری است (خصوصی و سوبسیدهای وام و مقررات پرداخت

اقتصادی و ساختار -و ویژگی های اجتماعیباتوجه به ارزش های تاریخی و شرایط حاکم بر بافت تاریخی شهرهای ایران 

برنامه های مرمتی باید به . نیستبرنامه ریزی آن، فنون اعیان سازی، نوسازی، ترک اجباری و مکان گزینی مسکونی، قابل اجرا 

همچنین با توجه به این که در مرمت  .مرور زمان و با استنتاج هدف ها از مسایل و مشکالت و راهبردها از هدف ها بدست آید

بافت تاریخی، تاکید بر حفظ و ارتقای ارزش های تاریخی است، برنامه مرمت بافت تاریخی شهر در چارچوب حفظ حریم ارزش 

 :اریخی با راهبردهای اصلی زیر صورت می پذیزدهای ت

 برخورد سیستمی با منطقه ●

 حفظ ارزش های تاریخی مرمت و احیای فضایی ●

 تثبیت جمعیت منطقه و توسعه محدوده جمعیتی آن ●

 اقشار اصیل مردمی و رفعفرهنگی منطقه از طریق حفظ و بازگرداندن -بهسازی اجتماعی و بازگرداندن هویت تاریخی ●

 آسیب های اجتماعی

 [.11] لیت بخشیدن به توان های بالقوهاروان بخشی اقتصادی و عملکردی منطقه از طریق فع ●

 

 8طراحی جدید -6

 توسعه جدید -6-1

عدم توجه به گذشته، شامل محیط تاریخی، طبیعی . یکی از مشکالت شهرهای ما توسعه ناهمگون و نامتعادل آنهاست

به ازای آن و هماهنگی توسعه جدید با  بافت جمعیتی و فرهنگی و کالبد ما مسائل مختلف، اعم از بافت ها و بناها به لحاظ

بافت تاریخی، عالوه بر ناهمگونی و ایجاد هرج و مرج در سیمای شهری و از بین رفتن تدریجی هویت شهرها و عدم تطابق 

تی و بومی هر محل در یک تداوم تاریخی و در راستای چرا که معماری سن. فرهنگی، تبعات دیگری نیز به دنبال خواهد داشت

طیف این . یک سیاست مبتنی بر استمرار به تدریج و در طول سالیان متمادی با طبیعت و محیط اطراف شکل گرفته است

شهرها لزوما توجه کافی به توسعه پایدار . بر داشته باشدفرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را در مقوله می تواند جنبه های گوناگون 

لزوم توجه و به کارگیری ضوابط و آیین نامه ها در حوزه اجرا و به خصوص در [. 11]نگاه به گذشته را پررنگ تر خواهد کرد 

 . های تاریخی امری بدیهی است برخورد با بافت

ناهمگونی در در حال حاضر ساخت و ساز در بافت تاریخی بدون توجه به نوع معماری در این بافت ها باعث شده تا 

برای همین منظور باید . معماری به وجود آید که در صورت ادامه یافتن این روند، بافت تاریخی به تدریج از بین می رود

 مهندسانی که صالحیت کار در بافت تاریخی را دارند در این حوزه فعالیت کنند تا آسیبی به بافت تاریخی شهر وارد نشود

[11.] 

 يم موجود در بافت های تاریخی در طراحیبه كارگيری مفاه -6-2
در توجه به بافت تاریخی باید به مفاهيم نهفته در آنها دقت نمود، نه اینكه صرفا به تقليد از این آثار پرداخت و لباس و 

را نيز  یزمان ساخت شده و تعلق بافت تاریخپوشش سبكی تاریخی را به ساختمان ها پوشاند كه مضافا موجب تحریف در 

و سنت و  هماهنگی ، راستی و حقيقت،در هنگام طراحی توجه به پيوستگی، یكپارچگی، زیبایی .[12]اهم خواهد آورد فر

 .حائز اهميت هستند هویت
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 اصول طراحی جدید در بافت تاریخی -6-3

 :مودزیر توجه ن در برخورد با بافت های تاریخی و در طراحی در داخل این بافت ها باید به مواردی  از قبیل

 کالبد معماری در بافت تاریخی ●

 پیوستگی و یکپارچگی بافت تاریخی و بافت پیرامونی ملحق به آن ●

 کاربری های موجود و ملحق به بافت ●

 شبکه دسترسی های بافت تاریخی ●

 منظر بافت تاریخی ●

نگی با محیط تاریخی و هماهی معماری سنتی الزم و ضروری است و نیز حفظ الگوهابه توجه همچنین در طراحی ها 

بنابراین طراحان باید دانش و . استفاده از الگوهای معماری موجود از مواردی است که در بسیاری موارد نادیده انگاشته می گردد

مطالعه کافی در جهت طراحی مناسب با توجه به زیبایی بافت، سادگی طراحی در عین توجه به نظم، وحدت، ارتباط و 

توجه به شکل و فرم و ترکیبات به کار رفته در ابنیه از موارد . هماهنگی و پرهیز از تضاد زیاد را اعمال نمایند وابستگی، تعادل و

بناهای جدیدی که در بافت تاریخی احداث می شوند از نظر کاربری باید هماهنگ با . دیگری است که بسیار حائز اهمیت است

 [.11]ت بوده و در تضاد با آنها نباشند کالبد باف

در نگاه کلی اجرای دستورالعمل های ذکر شده و بومی کردن آنها بر اساس نیازهای موجود در یک بافت تاریخی ، باید به 

 .عنوان یک هدف در دستور کار هر برنامه مرمتی و طراحی های جدیدی قرار گیرد

 

 گيری نتيجه -7
منطقه، مساله مهمی است که گاهی در توسعه های معرف تاریخ و فرهنگ هر شهر و توجه به بافت تاریخی به عنوان 

اینکه فرهنگ و تاریخ یک سرزمین به دلیل عدم تطابق با پیشرفت های روز رو به . شهری امروز به فراموشی سپرده می شود

زودی اگر بافت های تاریخی همچنان نادیده انگاشته شوند به . زوال و نابودی رود، اتفاقی است که امروزه شاهد آن هستیم

 .شاهد از بین رفتن آنها شده و دچار بی هویتی خواهیم شد

با بررسی راهکارها و ضوابط مرمتی مناسب بافت تاریخی شهرها نتایجی حاصل شد که در جدولی طبقه بندی گردید 

 [.2جدول]

 

 مرمت بافت تاریخی: 2جدول 

 اصول مرمت
 منشأ محلی و بومی ●

 مبتنی بر مشارکت مردم ●

 گذر زمانهمگام با  ●

 انتخاب الگوی مناسب با توجه به اقتصاد و فرهنگ برای برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها ●

 (سیسات، امکانات و نحوه تصرفتأکیفیت ابنیه، نوع مصالح، قدمت، )توجه به خصوصیات اصلی بافت و مسکن  ●

 

 

و سازهای جدید در بافت تاریخی شهرها نیز نتایجی مینه چگونگی ساخت لعات و تحقیقات به عمل آمده در زهمچنین از مطا

 .[3جدول]از آن به شرح زیر می باشد  حاصل شد که نکات حاصل
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 در بافت تاریخی جدید طراحی: 3جدول 
 وجوه خاص طراحی

 هماهنگی با محیط تاریخی ●

 توجه به زیبایی بافت ●

 سادگی طراحی در عین توجه به نظم ●

 وحدت ●

 یارتباط و وابستگ ●

 ادل و هماهنگیتع ●

 پرهیز از تضاد زیاد ●

 

امید آنکه نتایج این پژوهش گامی مؤثر در جهت نظام مند ساختن طراحی در این بافت ها، مداخالت و کارهای مرمتی ایفا 

 .نماید

 

 قدردانی -8
در جهت انجام و ارائه این  از استاد گرامی جناب آقای دکتر یوسف پور، برای کمک ها و راهنمایی های بی دریغ ایشان      

 .انی را دارمدمقاله کمال تشکر و قدر

 

 پی نوشت ها
1.  Urban management 
2.  Culture 
3.  Identity 
4.  Traditional architecture 
5.  Historic context 
6.  Cultural heritage 
7.  Restoration 
8.  New designing 
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