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 اصًل ي معیارَای مذاخلٍ ای ي تاز آفریىی در تافت َای تاریخی

 
1 زَرا کاظمی

  2 تُريز جاوی پًر، *

 داوشجًی کارشىاسی ارشذ ، داوشگاٌ آزاد ياحذ تُران غرب ،گريٌ معماری، تُران ، ایران ،   -1

 ، تُرانداوشگاٌ  استادیار -2

 

 

 

 

 

  چكیذٌ
، رٙؼی اص صٔبٖ داسد وٝ دس پـت ػش ا٘ؼبٖ دس حبَ ٌزاسلشاس ٔی ٌیشد ٚ ٝ ثٝ اتىبی آ٘چٝ اص ِفؼ ثشٔی آیذٌزؿت    

دساستجبط ثب اٚ ٔقٙب پیذا ٔی وٙذ.ِزا ثبفت  تبسیخی ثٝ فٙٛاٖ ٔیشاحی ثشربی ٔب٘ذٜ اصٌزؿتٝ دس پیٛ٘ذ ثب ٔفْٟٛ ٔزوٛس تّمی 

لبثّیت ٞبی دیٍشی دس ٔیذاٖ  ٔی آیذ وٝ ایٗ خٛد ٔٙـأ ثشٚص ایٗ ساػتب ثٝ حؼبة ؿذٜ ٚ ثشخٛسداس اص لبثّیت ٞبی ثبِمٜٛ دس

ٕٞچٙیٗ ثبفت تبسیخی ثؼتٝ ثٝ ٔیضاٖ تٛػقٝ یبفتٍی ٔی تٛا٘ذ  وبسوشدی تٛػقٝ ثٛیظٜ دس ٔحیظ ص٘ذٌی رٕقی ٔی ؿٛد.

 ،دس ایٗ ٔمبِٝ اسصؽ ثبفت تبسیخی.ذویفیت افضا ثٛدٜ ٚ یب دس چبسچٛة اِضأبت ثبسآفشیٙی دس آٖ، دس لبِجی تحشن صا فُٕ ٕ٘بی

اِضأبت ٚ ایزبثبت ثبصآفشیٙی ٚ چٍٍٛ٘ی پیٛ٘ذ آٖ دٚ اص یه ػٛ ،ٚ ٚضقیت ٔٛرٛد ایشاٖ اص ٘ؾش تقذد ٚ تٙٛؿ سٚیىشد ٞبی 

 ٕٞچٙیٗ  .ػی لشاس ٌشفتٝ اػتسٔٛسد ثحج ٚ ثش تحّیّی _ثٝ سٚؽ تٛكیفی ،ٚ ضٛاثظ حبوٓ ثش آٖ اص ػٛی دیٍش ٔذاخّٝ ای

ٝ ثٝ ٔؼأِٝ ی صٔیٙٝ ٌشایی ثٝ فٙٛاٖ سٚیىشدی دس ثش٘بٔٝ سیضی ٔقٕبسی وٝ ٞٓ ٔی خٛاٞذ ثٝ ٔیشاث ٔقٕبسا٘ٝ تٛرضشٚست 

ّف دس ادٚاس ٔتفبٚت احتشاْ ثٍزاسد ٚ ٞٓ آٖ سا دس چبسرٛة لٛافذ ؿٟشی تفؼیش وٙذ ٚ ٘یض ٘حٜٛ ی ٔٛارٟٝ ی ٔقٕبساٖ ٔخت

ثبفت  ٔذاخّٝ دس ؾ رٟت دػتیبثی ثٝ ساٞجشدٞبی ٔغّٛة ٚ دسخٛس، اص رّٕٝ ٔحٛسٞبی تأحیشٌزاس دس ایٗ پظٚٞثب ایٗ ٔٛضٛؿ

 .ٞبی تبسیخی ثٛدٜ اػت

 

 ٌشا ثبفت تبسیخی ، ٔیشاث ، اِضأبت ، ثبصآفشیٙی ، سٚیىشد ٞبی ٔذاخّٝ ای ، صٔیٙٝ َای کلیذی: ياشٌ
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 مقذمٍ  -1

ٔٛضٛفبتی اػت وٝ ٘مؾ ٟٕٔی دس ؿىُ  فشاٚا٘ی ٚ پشاوٙذٌی ثٙبٞبی تبسیخی ٚ ٘ؼجت آٟ٘ب ثب ثبفت ٞبی ؿٟشی اص رّٕٝ     

دٞی ثٝ ٔحیظ ٞبی ؿٟشی ایفب ٔی وٙذ. ایٗ ٔٛضٛؿ دالِت ثش لبثّیت ٞب ٚ ا٘شطی ٞبی ٔقغٛف ثٝ ثٙب ٞبی تبسیخی داسد وٝ 

، ٚ چٝ آٖ ٍٞٙبْ وٝ ٍبٜ وٝ ػجت تٕبیض وبِجذی ٚ فضبییثلٛست ثبِمٜٛ دس ٔٛرٛدیت ٔبدی ٚ ٔقٙٛی آٖ ٟ٘فتٝ اػت چٝ آ٘

بٖ  اص خلٛكیبت ٕ٘بدیٗ فشٍٞٙی اسایٝ ٔی دٞذ وٝ صٔیٙٝ ی ؿىُ ٌیشی پیٛ٘ذی ٔقٙبداس ثیٗ احؼبػبت ٔؼتقذ ویفیبتی پٟٙ

ثش  .أىبٖ تزّی آیٙذٜ ای ٘ٛیذثخؾ سا فشاٞٓ آٚسدآٚسد تب ثب عشح استجبط ثب ٌزؿتٝ،  ا٘ؼب٘ی ٚ پیـیٙٝ ی فشٍٞٙی اٚ فشاٞٓ ٔی

ذٜ ٔی ؿٛد وٝ ٘ٝ ٞی ّٕٔٛع ٚ ٘ب ّٕٔٛع ثب ٔحذٚدٜ ی ؿٟشی پیؾ وـیایٗ اػبع أىبٖ ثشلشاسی پیٛ٘ذ لبثُ افتٙب دس ٚرٛ

وٝ آدٔیبٖ ػبوٗ سا ٘یض دسثش ٔی ٌیشد. الصْ ثٝ روش اػت وٝ لبثّیت ٔزوٛس ٔجٙبیی ثٙیبدی دس رٟت ثشٚص فمظ ثبفت وبِجذی،

د وٝ أشٚصٜ ثٝ فٙٛاٖ ویفیت ٞبی دیٍشی ٘یض ٔی ؿٛد وٝ اص ٘ؾش ثشاٍ٘یختٍی احؼبػی ٔی تٛاٖ ثٝ خّك حغ ٔىبٖ اؿبسٜ وش

یىی اص اسصؿٕٙذتشیٗ خلٛكیبتی ثٝ حؼبة ٔی آیذ وٝ دس استمبی ویفیت فضبی ؿٟشی ٔٛضٛفی ٚارذ إٞیت ثٝ حؼبة ٔی 

 آیذ وٝ دس استمبی ویفیت فضبی ؿٟشی ٔٛضٛفی ٚارذ إٞیت تّمی ٔی ؿٛد.

ىبٖ ؽت ٚ دخبِت دس ٔىبٟ٘بی ٔٛرٛد ٚ خّك ٔ: ٔفْٟٛ ٔىبٖ ٔی تٛا٘ذ ثٝ حفبوٝ ثش ایٗ افتمبد اػت ٘یض ٕٞچٙیٗ ادٚاسد سِف

، أب ایٗ تٛػقٝ دس ٔی وٙذٌشیض٘بپزیش  سا صیؼتٍبٟٞبی ٔؼىٛ٘ی ی ، تٛػقٝسؿذ رٕقیت اص عشفی  .[1]ٞبی تبصٜ یبسی سػب٘ذ 

 كٛستی وٝ ٘بٔٛصٖٚ ٚ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ؿتبثضدٜ كٛست پزیشد، ٔٙزش ثٝ ٘بٕٞبٍٞٙی ٚ ٔخذٚؽ ؿذٖ ثبفت لذیٓ ٔی ٌشدد. 

ٝ ثٝ ٌزؿتٝ ؿٟشٞب ٚ سٚ٘ذ ؿىُ ٌیشی ٚ تٛػقٝ تبسیخی آٟ٘ب، ػجت ؿذٜ تب تٛػقٝ أشٚصیٗ آٟ٘ب ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ٘بٔتٙبػت فذْ تٛر

ثب ؿىُ ٚ ٞٙزبسٞبی ؿٟش تبسیخی كٛست ثٍیشد. آ٘چٝ ٔؼّٓ اػت ، تغییش ، رضء رذایی ٘بپزیش رٟبٖ ٔبدٜ اػت ٚ ایٗ چیضی 

صٔبٖ ػپشی ؿذٜ ٚ ٔٛضٛؿ ٟٔٓ دس ٔٛارٟٝ ثب ثبفت ٞبی تبسیخی ٔؼئّٝ  . ثٙبثشایٗ ،ٖ اػتاػت وٝ ٘تیزٝ ٔؼتمیٓ ٌزؿت صٔب

وٝ حٛادث تبسیخی ٚ ثٙبٞبی اسصؿٕٙذ سا دس یه ٔزٕٛفٝ ثٝ یبدٌبس ٌزاؿتٝ اػت . آ٘چٝ وٝ دس ثشخٛسد ثب  دػت ٘یبفتٙی اػت

ٛست اسٌب٘یه ٚ دس عَٛ ٔذت ایٗ فضبٞب ثبیذ ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌیشد ٔؼئّٝ تغییش ٚ ٔذیشیت ایٗ تغییشات اػت، أشی وٝ ثٝ ك

 [2]. غیش لبثُ ا٘ىبس اتفبق افتبدٜ اػتصٔبٖ دس فضبی ؿٟشی ٌبٜ ثٝ آٞؼتٍی ٚ ٌبٜ ٕٞچٖٛ أشٚص ثب ػشفتی 

 

 پرسش َای پصيَش : -2
ثب تٛرٝ ثٝ ٔحٛس اكّی ٔٛضٛؿ پظٚٞؾ وٝ چٍٍٛ٘ی پیٛ٘ذ حفؼ ثبفت تبسیخی ٚ ثبصآفشیٙی دس رٟت تٛػقٝ ی ؿٟشی سا      

ٔذ٘ؾش لشاس داسد، ٘مؾ ٔحیظ ٞبی تبسیخی ثٝ فٙٛاٖ یىی اص ارضای ٔیشاث ٔقٕبسی دس ثبسآفشیٙی دس ٔیبٖ ٔحذٚدٜ ثغٛس فبْ 

ٞبی تبسیخی ؿٟش ثٝ فٙٛاٖ ؿیٜٛ ای اص تٛػقٝ ی ؿٟشی ٚ ٘یض أىبٖ تحمك پیٛ٘ذ ٔزوٛس دس ٚضقیت ٔٛرٛد ایشاٖ ثب 

آیا خالقیت ي طرح ایذٌ َای وً تاتًجٍ تٍ زمیىٍ ي  : ، ثغٛس خبف ٔٛسد پشػؾ لشاسٌشفتٝ اػتٛاثظ حبوٓدس٘ؾشٌشفتٗ ض

 تستر طرح معمار را تا تىاقضاتی مًاجٍ خًاَذ کرد؟

ایٙىٝ چٍٛ٘ٝ ٔی تٛاٖ ایٗ ثبفت ٞب سا دس دَ تٛػقٝ ٞبی رذیذ ؿٟشی حفؼ وشد ٚ ربیٍبٜ وبسثشدی ٔٙبػجی دس ؿٟشٞبی ٚ یب  

ٔی تٛاٖ اص چٟبس ٔٙؾش ٔٛسد تٛرٝ لشاس داسد ٚ ثب روش پشػؾ ٞبیی دس ٕٞیٗ ساػتب پشػؾ ٞبی فٛق سا ؟رذیذ ثشای آٟ٘ب یبفت

 فشفی ٌؼتشؽ داد:
 

 .ثبفت ٞبی تبسیخی اص چٝ ٔٙضِتی ثشخٛسداس ٞؼتٙذ؟1

 . ثبصآفشیٙی دس ثبفت ٞبی تبسیخی ثب چٝ ػبص ٚ وبسی تحمك ٔی یبثذ؟2

س ایٗ ٔحذٚدٜ  ٞبی ؿٟشی ثب سفبیت ضٛاثظ حبوٓ . چٍٛ٘ٝ ٔی تٛاٖ اص لبثّیت ٞبی ثبفت ٞبی تبسیخی دس ثبصآفشیٙی ثٙبٞبیی د3

 ثٟشٜ ٔٙذ ؿذ؟

 ٔجتٙی ثش چٝ سٚیىشدٞب ٚ ساٞجشدٞبیی كٛست ٔی پزیشد؟شیٙی دس ٔحذٚدٜ ٞبی تبسیخی ایشاٖ، . ثبصآف4

 ، اص چٝ عشیمی أىبٖ پزیش اػت؟ٙؾ احش دس ثبفت ٞبی وٟٗ ٚ تبسیخی.سفبیت تقبدَ ٔیبٖ حفؼ ٚ آفشی5
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   شیك رٕـ ٚ سٚیىشد ثٝ تبسیخ سا ٔیتٛاٖ ٔجٙبی فمال٘ی افقبَ ا٘ؼبٖ دس صٔبٖ حبَ لّٕذاد وشد وٝ ٔیتٛا٘ذ اص عٍ٘بٜ ثٝ ٌزؿتٝ      

 [3]ٌزاسی ٞبی آتی یبسی سػب٘ذ.  سا دس ٞذف ثٝ ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ ٚػقت ثیـتشی ثخـذ ٚ اٚ ٚ آیٙذٜ حبَ ثیٗ ٌزؿتٝ،

.  [ 4] .دا٘ذادٖ ثٝ پشػؾ ٞبی ٔشثٛط ثٝ افقبَ آدٔیبٖ دس ٌزؿتٝ ٔیوشدٜ ٞب ٚ تالؿی ثشای پبػخ د تبسیخ سا فُِٕ ٘یض وبِیٍٙٛد

ایٗ دٚ دیذٌبٜ  .[5]ٌفتٍٛی پبیذاس ثـش سا ؿىُ ٔی دٞذٔبیىُ اػتٙفٛسد، تبسیخ سا ثحج ثی پبیبٖ ٔی دا٘ذ وٝ ثخؾ ٟٕٔی اص 

 ذ. ٙب٘ی ٚ ٌزؿتٝ ٔی دا٘تبسیخ  سا ثٝ ؿىُ وّی ٔمِٛٝ ای آٌبٜ ثخؾ، ٔجتٙی ثش دٚ ِٔٛفٝ ی اكّی، یقٙی وٙؾ ٞبی ا٘ؼ

دس صٔبٖ حبَ ثٝ حؼبة آٚسد وٝ ٚارذ تٛا٘ی ثبِمٜٛ دس تٛكیف ٌزؿتٝ ا٘ذ.  ضشحبؿٛاٞذ تبسیخی سا ٔی تٛاٖ ٌزؿتٝ ی ثٙبثشایٗ 

ٔىبٖ ثٝ ٔقٙبی فبْ، ؽشف حضٛس ٚ ؽٟٛس حیبت ثـش . [5]ثمبیب خٛد ٕ٘ی ٌٛیٙذ، ثّىٝ ثبیذ آٟ٘ب سا ثٝ عشیمی ثٝ ػخٗ ٚا داؿت 

ؼبٖ ثخؾ فٕذٜ ِٓ اػت ٚ ٔقٕبس ی وٝ اص آٖ ثٝ ٞٙش ٔىبٖ تقجیش ٔی ؿٛد ، ٘ؾبٔی اػت ثشخبػتٝ اص ربیٍبٜ ٞب وٝ ا٘دس ایٗ فب

  .ٚرٛدی خٛد سا دس لبِت آٖ ثیبٖ ٔی وٙذ ای اص ٘یبت ٚ ٔقب٘ی
 

ص تزبسة ٌزؿتٍبٖ ثشای أشٚص تبحیش ٔخجت ؿٙبخت آٔٛصٜ ٞبی تبسیخی ٚ اػتفبدٜ ا سا ٞذف اص ٞش پظٚٞؾ تبسیخیثش ایٗ اػبع ٔی تٛاٖ      

ػی ثٙبٞبی ثٛٔی ثٝ د٘جبَ تمّیذ اص ٌزؿتٝ ٚ ٘بدیذٜ ٌشفتٗ ؿشایظ صٔبٖ س، أب روش ایٗ ٘ىتٝ ضشٚسی اػت وٝ ثش دا٘ؼتٚ فشدای ربٔقٝ 

ا٘ؼب٘ی ؿىُ ٘یؼت ، ثّىٝ ثش اػبع اػتفبدٜ اص تىِٙٛٛطی ٞب، تىٙیه ٞب ٚ ٔلبِح رذیذ، ثٙبٞبی ٔقبكش ثبیذ ٔتٙبػت ثب ؿشایظ ٔحیغی ٚ 

 [6]ٌیش٘ذ

 

َر سرزمیىی یک ريح، یک تفكر ، یک فرَىگ ، یک معماری دارد کٍ قاتل تذايم است ي تایذ "ثٝ ٌفتٝ ی ٔشحْٛ ٔیشٔیشاٖ :     

ٛس دس ثشخی ٔحیظ ٞبی وبِجذی ثٝ ایٗ خبعش اػت وٝ ثٝ ایـبٖ فشكت تٕشوض ٚ ضفاللٝ ی افشاد ثٝ حثٙبثشایٗ  [7] "تذايم پیذا کىذ .

ثیـتش اص دیٍش ٔحیظ ٞب ٚ تبسیخی  ٘ـبٖ داد وٝ ٔحیظ ٞبی عجیقی  [8]ثشای ٔخبَ ٔغبِقبت اػتفبٖ وبپالٖ. ٚ ٔشٚس خٛد سا ٔی دٞذ تفىش 

 ایٗ لبثّیت ٞب سا داس٘ذ. ثذیٗ تشتیت اٚ ٔفْٟٛ ٔحیظ احیبٌش سا ثٝ آٖ دػتٝ اص ٔحیظ ٞبی وبِجذی وٝ أىبٖ تفىش سا فشاٞٓ ٔی وٙٙذ اعالق

 اص دیٍش اثقبد ٞٛیت ٔب٘ٙذ رٙؼیت،تش ٚ ٞٓ ٞٛیت فشد اػتٞٛیت ٔىب٘ی دس تقشیف پشٚؿب٘ؼىی صیش ٔزٕٛفٝ ٕٞچٙیٗ  .[8]وشدٜ اػت 

چشا وٝ ثب  ٚی اص ٟٕٔتشیٗ وبسوشدٞبی ٞٛیت ٔىب٘ی سا ثبصؿٙبػی ٔىبٟ٘ب ٔی دا٘ذ، [9] عجمٝ ی ارتٕبفی ٚ ... ثخـی اصخٛداٚسأیؼبصد .

 سلٓ ٔی خٛسد . احتٕبَ تذاْٚ آٖ  دس آیٙذٜ آٖ ٚیظٌی ٞب اص ٌزؿتٝ ٚ 1، حغ تذاْٚآٚسی ٚ تىشاس ٚیظٌی ٞب ی ٔىبٖ ٞبیبد

 

سأع وبس  اص رّٕٝ ٔٛاسدی اػت وٝ ثبیذ دس دس ایٙزب ضشٚست تٛرٝ ثٝ ٔؼبِٝ ی صٔیٙٝ ٌشایی ٚ دس پی آٖ ثٙبٞبی ٔیبٖ افضا،     

ٞشدٚ ٚاطٜ  (regionalism) ٚ ٔٙغمٝ ٌشایی (contextualism)صٔیٙٝ ٌشایی ؿشایغی لشاس ٌیشد.ٔقٕبساٖ ٔٛارٝ ثب چٙیٗ 

 .رؼتٞبیی ٞؼتٙذ وٝ ثشای ٘خؼتیٗ ثبس دس غشة رقُ ٚ تفؼیش ؿذٜ ا٘ذ. ثٙبثشایٗ ثبیذ سیـٝ ی آٟ٘ب سا دس صثبٖ ِ آ٘زب 

فقُ  سیـٝ ٌشفتٝ وٝ اؿبسٜ ثٝ استجبط ٔیبٖ وّٕبت ٚ ا٘ؼزبْ ٔیبٖ آٟ٘ب داسد. contextusاص ٚاطٜ ی التیٗ ( context)وب٘تىؼت 

سا  contextدس ثؼتش ؿٟش، ثٝ ٌٛ٘ٝ ای لیبػی، ٔی تٛاٖ  اػت وٝ ثٝ ٔقٙبی دسٞٓ ثبفتٗ ٚ دس ٞٓ تبفتٗ اػت. contexereآٖ 

 اتلبَ ٚ ٞٓ ٘ـیٙی ٔیبٖ ثٙبٞب خٛا٘ذ.

 ٚاؿبسٜ داسد ػغحیٚ دٚثقذی ثیـتشدالِتی صٔیٙٝ. ٌشایی صٔیٙٝ ٚ ٘ٝ ثخٛا٘یٓ "ٕٞجبفتٍشایی" سا contextualismثٟتش اػت تب  ، ثٙبثشایٗ 

 .اػت ٚ فضبیی ثقذی ػٝ وٙـی ٚ ثبفتٗ ثبفت دسحبِیىٝ ثؼتش ٔی وٙذ، ثٝ

یه ثٙبی صٔیٙٝ  ثذیٗ ػبٖ ٔقٕبسی صٔیٙٝ ٌشا تٟٙب ٕٞؼبیٝ سا دس ٘ؾش ٕ٘ی ٌیشد، ثّىٝ ثٝ ٚاحذ ٕٞؼبیٍی یب ثٝ ٔحّٝ ٚ ٘بحیٝ تٛرٝ داسد.  

ٖ سٚثشٚ ٔٛارٝ وٙذ، ثّىٝ ثبیذ وٕی پیؾ ثشٚد ٚ ثٝ ثٙبی ا٘تٟبی خیبثبٖ، یب ثٝ ٌشا، ثٙبیی ٘یؼت وٝ خٛد سا ثب ثٙبی ٕٞؼبیٝ یب ػبختٕب

ثٝ ٘بحیٝ ٚ ثخؾ ٞبی ؿٟشی ٔی سٚد ٚ دس  د، ٔی ؿٛ یبدٔب٘ی وٝ اص فشاػٛ دیذٜ ٔی ؿٛد ٘یض تٛرٝ وٙذ. ثٙبثشایٗ، صٔیٙٝ ٌشایی اص ٔحّٝ آغبص

 . ػغح ؿٟش ٔغشح ٔی ؿٛد
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احش وٛیٗ سٚ ٚ فشد وٛتش اؿبسٜ وشد. ایٗ سٚیىشد  "ؿٟش وٛالط"ایی ٔقٕبسی تٛرٝ ٚیظٜ داؿتٝ ٔی تٛاٖ ثٝ اص رّٕٝ ٔٙبثقی وٝ ثٝ صٔیٙٝ ٌش     

ٞبی ٘ؾشی ٔقتمذ ثٝ چٙذ ثقذی ثٛدٌی ؿٟش ثٛدٜ ٚ ٔفبٞیٓ تقلت آِٛد ٚ ٘فی ای ٔذس٘یؼتی سا سد ٔی وشد٘ذ. آٟ٘ب ثش ایٗ ثبٚس٘ذ وٝ 

حتی یبدٔبٖ ٞبی ٔقٕبسی ٔذسٖ ٚ ثٙبٞبی تزبسی ثٛٔی ثخـی اص ؿجىٝ ی  "ٟش وٛالطؿ"ٔقٕبسی دسثشاثش سٚح صٔبٖ خٛدؽ ٔؼَٛ اػت. دس 

 .فقبَ ٚ ص٘ذٜ ای ٞؼتٙذ وٝ ٔی ثبیؼت ٔٙجـ اِٟبْ فشایٙذ ٞٛیت ثخـی لشاس ٌیش٘ذ

 
[11] 

ثؼیبس  تقشیف ضٛاثظ عشاحی ٔقٕبسی دس ثبفت ٞبی تبسیخی دسٖٚ ؿٟشی ، ٔٛضٛفی، تٛرٝ ثٝ صٔیٙٝ ٚ ثٙب ثش آ٘چٝ  ٌفتٝ ؿذ    

حؼبع ٚ لبثُ تٛرٝ اػت وٝ ٕٞٛاسٜ ٚ دس عَٛ چٙذ دٞٝ ٌزؿتٝ اص ػٛی ٔزبٔـ ثیٗ إِّّی ٔٛسد ٔغبِقٝ لشاس ٌشفتٝ ٚ دس 

٘تیزٝ آٖ، چٙذیٗ ٚ چٙذ ٔٙـٛس ٚ ثیب٘یٝ ثیٗ إِّّی حبكُ ؿذٜ اػت . ثٝ فالٜٚ، ٘ؾشیٝ پشداصاٖ ثٝ فشاخٛس ٚ ثب تبویذ ثش 

ٔؼئّٝ سا اص اثقبد ٌٛ٘بٌٖٛ ٔٛسد تحّیُ لشاس دادٜ ٚ ٘ؾشیبت ربٔقی سا دس ایٗ  ، بفت ٞبتبسیخی ایٗ ٌٛ٘ٝ ث_اسصؿٟبی فشٍٞٙی

، ٔضایب صآفشیٙی ثبفت ٞب ٚ ثٙبٞبی تبسیخی، احیب ٚ ثبسػی سٚیىشدٞبی ٔتفبٚت دس حفؼب٘ذ. حبَ دس ایٙزب ثٝ ثشصٔیٙٝ ٔغشح ػبختٟ

 ٚ ٔقبیت آٖ ٞب ٔی پشداصیٓ. 
 

 

 حیا ي تازآفریىی تافت َا ي تىاَای تاریخیريیكردَای متفايت در حفظ ، ا -3

 

 ساختارَای جذیذ در پشت وماَای تاریخی یا مكتة حفظ وما.3 -1

ایٗ ؿیٜٛ دس خلٛف آٖ دػتٝ اص ثٙبٞبی ػٙتی ٚ تبسیخی ثٝ وبس ٔی سٚد وٝ داسای دیٛاسٞبی ثبسثش ثیشٚ٘ی ٞؼتٙذ. ثٙبثشایٗ     

 ٘ذاسد. ثشای ثٙبٞبیی ثب دیٛاس غیشثبسثش أشٚصی وبسثشد

اػتفبدٜ اص سٚؽ حفؼ ٕ٘ب ثٝ فٙٛاٖ ٚػیّٝ ای ثشای تّفیك حفبؽت دس ٔقٕبسی تبسیخی ثب ٘یبص ثٝ ػبخت ٚ ػبصٞبی رذیذ، دس 

ٕبی للش ٔـٟٛس ِٛٚس ٔیالدی سایذ ؿذ. یىی اص رذیذتشیٗ ٔٛاسد وبسثشد ایٗ ٔىتت، حفؼ لؼٕت فٕذٜ ای اص 1971٘اٚایُ دٞٝ 

فٙی ٚ پیچیذٌی ٞبی ػبصٜ ای ٚ افٕبَ ٔحذٚدیت ٞبی ٘بؿی اص ارجبس ثشای ٍ٘ٝ داؿتٗ ٕ٘ب، ثٝ ِحبػ ٔالحؾبت دس پبسیغ اػت. 

 .ایٗ سٚؽ دس ٔمبیؼٝ ثب احیب ٚ یب احیب٘بً تخشیت ٚ ثبصػبصی ٔزذد، ٌشاٖ تش تٕبْ ٔی ؿٛدأب ایٗ سٚؽ داسای ٔضایبی چٙذی اػت

بی لذیٕی ثٝ ٚیظٜ اٌش اص ٘ؾش ٔقٕبسی ربرة ٚ اص ٚرٝ ثبفت لذیٕی ؿٟشٞب، ثٝ ٘ذست ٚارذ اساضی ثبیش اػت. ِزا، ػبختٕبٖ ٞ

 ػبصٜ ای ٔؼتحىٓ ثبؿٙذ، ٔٛضٛؿ ٔٙبػجی ثشای ٔىتت حفؼ ٕ٘ب ثٝ ؿٕبس ٔی سٚ٘ذ.

اػبػبً عیف ٌؼتشدٜ ای اص ا٘ٛاؿ ٔختّف دخبِت وبِجذی دس ػبختٕبٖ ٞبی لذیٕی ثشای حلَٛ ثٝ افتالی وبسایی آ٘بٖ تب حذ 

 صیش ثٝ آٖ اؿبسٜ ٔی ؿٛد: سد وٝ دساػتفبدٜ ٔغّٛة ٚرٛد دا
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 .وُ ػبختبس ثٙبی ٔٛرٛد ٕٞشاٜ ثب تمؼیٓ ثٙذی داخّی آٖ.حفؼ 1

 .وُ پٛؿؾ ثیشٚ٘ی، ػمف ٚ اوخش لؼٕت ٞبی داخّی ٕٞشاٜ ثب تغییشات ا٘ذن دس ػبختبس داخّی.حفؼ 2

 .وُ پٛؿؾ ثیشٚ٘ی ؿبُٔ ػمف ٕٞشاٜ ثب تغییشات فٕذٜ دس ػبختبس داخّی.حفؼ 3

یٛاسٞبی رب٘جی ثٙب ٚ تخشیت وبُٔ ػمف ٚ ػبختبس داخّی ٚ ثٝ د٘جبَ آٖ ػبخت یه ثٙبی رذیذ دس پـت ٕ٘بی وّیٝ د.حفؼ 4

 تبسیخی. 

س پـت تٟٙب دٚ یب ػٝ ضّـ اص ثٙبی ٔٛرٛد ٚ تخشیت وبُٔ ثبلی ٔب٘ذٜ ثٙب ٚ ثٝ د٘جبَ آٖ ػبخت یه ثٙبی وبٔالاً رذیذ د.حفؼ 5

 دیٛاسٞبی ٕ٘بی ثبلی ٔب٘ذٜ.

ضّـ،یقٙی دیٛاس ٕ٘بی ػبختٕبٖ ٔٛرٛد ٚ تخشیت وبُٔ ثمیٝ ثٙب ٚ ثٝ د٘جبَ آٖ ػبختٗ یه ثٙبی رذیذ دس تٟٙب یه .حفؼ 6

 پـت ٕ٘بی ثبلی ٔب٘ذٜ. 

رضء سٚؽ  6ٚ  5ٚ  4ثٝ فٙٛاٖ تٛا٘جخـی ٚ احیب ٍ٘شیؼتٝ ٔی ؿٛ٘ذ ٚ ٌضیٙٝ ٞبی  3ٚ  2ٚ  1اص ٘ؾش تشٔیٓ ٚ ثبصػبصی، ٌضیٙٝ ٞبی 

 .ؿٕبس ٔی سٚ٘ذ ٞبی سایذ دس ٔىتت حفؼ ٕ٘ب ثٝ
 

 ا٘تخبة ثیٗ ٌضیٙٝ ٞب

 دس ٚالـ ا٘تخبة سٚؽ ٞبی ٔٛكٛف تبثقی اػت اص:

 ٔحذٚدیت ٞبی التلبدی.

 ٔحذٚدیت ٞبی لب٘ٛ٘ی.

 ٔحذٚدیت ٞبی فّٕىشدی)تٛلقی وٝ ػشٔبیٝ ٌزاساٖ اص یه ػٛ ٚ اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ اص دیٍش ػٛ اص ثٙب داس٘ذ(

 تمبضب ثشای ثٙبٞبی ؿىٕٛٞٙذ

 شثٙب ثب افضٚدٖ عجمبت اضبفیأىبٖ افضایؾ صی

 وٙتشَ تٙبػت ػغح دس ثشخی اص وـٛسٞب ثب ٞذف ٔحذٚدوشدٖ فضبی صیش ثٙبأىبٖ 
 

دس ػبختٕبٖ ٞبی رذیذ ٔمشساتی سا دس ساثغٝ ثب ٘ؼجت ػغٛح ػبختٕب٘ی ثٝ ٔؼبحت فشضٝ آٟ٘ب افٕبَ ٔی وٙٙذ. ٔخالً تٙبػت     

كٝ آٖ ٔحذٚد ٔی وٙذ. یىی دیٍش اص دالیُ فٕذٜ ایٗ ضٛاثظ، ٔحذٚد وشدٖ ، صیشثٙبی ػبختٕبٖ رذیذ سا تب حذ ػٝ ثشاثش فش1:3

 .استفبؿ ػبختٕبٖ ٚ دس ؿٟشٞب ثٝ ٘حٛی اػت وٝ ٔغجٛفیت ٚ لبثّیت تٛػقٝ فشكٝ ٞب ٚ ثٙبٞبی اعشاف سا اص ثیٗ ٘جشد

صٞبی رذیذ، اغّت ایٗ ٔحذٚدیت ٞب فٕذتبً دس ٔٙبعك ٔشوضی ؿٟشٞب افٕبَ ٔی ؿٛد، یه چٙیٗ ٔحذٚدیتی ثشای ػبخت ٚ ػب

 ثبفج ٔی ؿٛد وٝ اػتفبدٜ ٔزذد اص ثٙبٞبی ٔٛرٛد دس ٔمبیؼٝ ثب ػبخت ٚ ػبصٞبی رذیذ، داسای ٔضیت ثیؾ تشی ؿٛ٘ذ. 

 درجٍ صفر.3 -2

یىی اص سٚؽ ٞبی دسد٘بن ثشخٛسد ثب ثبفت تبسیخی، ثی تٛرٟی ٔغّك ثٝ آٖ اػت. دس تبسیخ ٔقٕبسی ٔقبكش، ٔتأػفب٘ٝ ؿٛاٞذ     

 ثؼیبسی اص ایٗ ٘ٛؿ ثشخٛسد ٚرٛد داسد.  ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی

 

آٟ٘ب دس صیش اؿبسٜ  ثٝ ثشخی اصفٛأُ ٚ دالیُ ٔتٙٛؿ ٚ ٌبٜ ثؼیبس پیچیذٜ ای ثش ؿىُ ٌیشی ایٗ ٘ٛؿ عشاحی احشٌزاس ٞؼتٙذ وٝ 

 :ٔی ؿٛد

تشیٗ ثٙبٞب سا ٔی . ثؼبص ثفشٚؽ ٞب وٝ ثٝ ٞش لیٕت ٚ ثٝ ٞش كٛستی دػت ثٝ ػبخت ٚ ػبص ٔی ص٘ٙذ ٚ اص ٔزُّ تشیٗ تب ٔتٛػظ 1

 ػبص٘ذ.
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. تٟذیذ ثٝ خشاة ؿذٖ ػبختٕبٖ ٞب ٚ تـٛیك ثٝ تخشیت آٟ٘ب ٚ ایزبد ػبختٕبٖ رذیذ، وٝ ػبختٕبٖ ٞبی اعشاف ثٝ صٚدی 2

 تخشیت ٔی ؿٛ٘ذ ٚ ػبختٕبٖ ٞبی رذیذ یب ٔحّٝ ای رذیذ وٝ ٞٙٛص احذاث ٘ـذٜ، ػبختٝ خٛاٞذ ؿذ.

 ٚ ٔـىالت ٔبِی وٝ ٔب٘ـ فذْ ٕٞبٍٞٙی ثب ػبیش ثٙبٞب سا دس پی داسد.. وذ ػّیمٍی وٝ ٔٙتٟی ثٝ ٘بٍٍٕٞٛ٘ی ٔی ؿٛد 3

 . ثی افتٙبیی ثٝ ٍٍٕٞٛ٘ی ثب ٔحیظ اعشاف.4

 

 ٔضایب ٚ ٔقبیت

تٟٙب ٔضیتی وٝ ٔی تٛاٖ ثشای ایٗ سٚؽ روش وشد ػشفت تأٔیٗ ٘یبصٞبی وبسوشدی دس ثبفت ٞبی تبسیخی اػت. أب ایٗ ػشفت ثٝ 

 ٕٞبٖ ثبفت تبسیخی اػت تٕبْ ٔی ؿٛد. لیٕت پبن وشدٖ كٛست ٔؼئّٝ، وٝ

 
 

 تلفیق.3 -3

دس ایٙزب ٔتضٕٗ ایٗ ٔفْٟٛ اػت وٝ ػبختبسٞبی رذیذ ثبیذ ٔخُ لغقٝ ای تّفیمی دس یه ٔحّٝ لذیٕی یب ٔىب٘ی وٝ دس آٖ     

 احذاث ؿذٜ ا٘ذ، اػتمشاس یبثٙذ. ؿیٜٛ تّفیك، دس ٚالـ اٍِٛثشداسی اص سٚی ػبختٕبٖ ٞبی لذیٕی اػت.

ػبختبسٞبی رذیذ دس یه ٔحیظ تبسیخی ثبیذ سٚح صٔبٖ خٛد سا ثٝ ثیٙٙذٌبٖ اِمب وٙٙذ. اص ػٛی دیٍش ٌشچٝ سٚؽ تّفیك دس 

ٔمبیؼٝ ثب ػبیش تزبسة ػبخت ثٙبٞبی ٔیبٖ افضا، آػیت وٓ تشی ثٝ ثبفت تبسیخی ٚاسد ٔی ػبصد، ایٗ ٔضیت ثٝ لیٕت تخلیق 

 ب٘ی تٕبْ ٔی ؿٛد.ٔٙبثـ ٍٞٙفت چٝ اص ٘ؾش ٔبِی ٚ چٝ اص ٘ؾش صٔ

 
 

 .تضاد ي تثایه3 -4

دس ایٗ ؿیٜٛ عشاحبٖ ػقی داس٘ذ ثٙبی رذیذ سا تقٕذاً اص ثبفت اعشاف ٔتٕبیض ٕ٘بیٙذ. تفبٚت ایٗ سٚؽ ثب سٚؽ دسرٝ كفش دس     

 آٖ اػت وٝ ثٙبی ٔتضبد ٚ ٔتجبیٗ ثٝ عٛس فٕذ ٚ ثشای ثیبٖ ٞذف ٔـخلی اص ثبفت رذا ٔی ؿٛد.
 

 ٔضایب ٚ ٔقبیت

اص ػبختٕبٖ ٞبی ٔقشٚف ٚ ٔغشح ثٝ ٘حٛی اص ٔحیظ ٞبی اعشاف خٛد ٔتٕبیض ٞؼتٙذ. وّیؼبی ػٗ پیتش دس سْ،  ثؼیبسی

وّیؼبی ربٔـ فّٛسا٘غ، ٔشوض ّٔی ٞٙش ٚ فشًٞٙ طسط پٕپیذٚ)ثٛثٛسي( دس پبسیغ ٚ .... اص رّٕٝ ایٗ ػبختٕبٖ ٞب ثٝ ؿٕبس ٔی 

 سٚ٘ذ.

ٔی تٛا٘ذ فبُٔ تجبٞی ثبفت اعشاف خٛد ؿٛد ٚ ثشخی ٘یض افٕبَ ایٗ سٚؽ سا ٌشٚٞی ٔقتمذ٘ذ احذاث ثٙبٞبی رذیذ ثٝ ایٗ ؿیٜٛ 

 ثب سفبیت احتیبط ٞبی الصْ تأییذ ٔی وٙٙذ.

 
 

 تمسخر آمیس ي واپایذار .3 -5
پیشٚاٖ ایٗ سٚؽ ٔقتمذ٘ذ ایٗ ؿیٜٛ آٖ لذس ٚضقیت ٔضحه ٚ ٘بپبیذاسی داسد وٝ دیٍش ٍ٘شا٘ی اص ٕٞبٍٞٙی، تغبثك ٚ احتشاْ     

 .یت ػبختبسٞبی لذیٓ سا اص ثیٗ ٔی ثشد ٚ فمُ ٔی پزیشد وٝ ایٗ آحبس كشفبً ثشای ٔذت وٛتبٞی ػبختٝ ؿذٜ ا٘ذثٝ ٚضق
 

 «ایٗ ثٙبٞب اص ٌشٜٚ ػبختبسٞبیی ٞؼتٙذ وٝ لجُ اص ػبختٝ ؿذٖ ثبیذ ثٝ آٟ٘ب خٙذیذ.»ثٝ لَٛ سٚص٘بٔۀ فیٍبسٚ: 

شآٔیض ٚ ٘بپبیذاس تٟٙب ثٝ دِیُ ٔٛلتی ثٛد٘ـبٖ لبثُ تحُٕ ٞؼتٙذ ثٙبٞبی تٕؼخ» دس ٔمبثُ عشفذاساٖ ایٗ ؿیٜٛ اؽٟبس ٔی داس٘ذ: 

 «ٚ فمُ ٔی پزیشد وٝ تٟٙب ثشای ٔذت وٛتبٞی ػبختٝ ؿذٜ ا٘ذ.
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 قیاض یا تشاتٍ.3 -6

دس ایٗ ؿیٜٛ، ثش ٔجٙبی ٔغبِقبت سیخت ؿٙبػی)ٔشفِٛٛطیه( ٚ ثبػتبٖ ؿٙبػی، ػبختبسٞبی تبسیخی دس ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ     

 یش٘ذ.لشاس ٔی ٌ

عشاح ثب تأویذ ثش ثشخی اص رٙجٝ ٞبی تـبثٝ ٚ دس فیٗ حبَ ثب حفؼ ثشخی اص ٚیظٌی ٞبی ػبختبسٞبی رذیذ، ثٙبیی سا خّك ٔی 

 وٙذ وٝ ثٙب ٞٓ سدپبیی اص ٌزؿتٝ داسد ٚ ٞٓ ٕ٘بدٞبیی اص حبَ.

ثب ػبختبسٞبی لذیٕی ٚرٛد « ٕٞخٛا٘ی»ٚ دس فیٗ حبَ« افتشاق»اػبػبً دس خّك ػبختبسٞبی رذیذ ثٝ ؿیٜٛ لیبع، تٕبیُ ثٝ 

رذا ٔی ػبصد. فٙبكش تفىیه وٙٙذٜ ٞٓ ٔی تٛا٘ذ رضییبت ٔقٕبسی « تّفیك»داسد. ٕٞیٗ خلّت اػت وٝ ایٗ ؿیٜٛ سا اص سٚؽ 

 ٚ یب ثشفىغ فشْ وّی ػبختٕبٖ ٞبی لذیٕی ٔٛرٛد دس ٔحیظ تبسیخی ثبؿذ.

 
 ٔضایب ٚ ٔقبیت

حفؼ ٚیظٌی ٔقٕبسی أشٚصی ثب سٕٞٙٛدٞبی یٛ٘ؼىٛ وٝ لجالً ثٝ آٖ اؿبسٜ ایٗ ؿیٜٛ ثٝ دِیُ حفؼ سدپبی ٌزؿتٝ ٚ دس فیٗ حبَ 

 ؿذ، ػبصٌبسی ثیؾ تشی ٘ؼجت ثٝ ؿیٜٛ ٞبی لجّی داسد.

 عشح ٔؼىٗ ارتٕبفی وٝ تٛػظ ٌشٜٚ ٔقٕبساٖ آیضٕ٘ٗ دس ثشِیٗ ثٝ ارشا دسآٔذٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص وبسثشد سٚؽ لیبع اػت.

 

 

 قاتل رؤیت.غیر 3 -7

ِت ثٝ ثٙبٞبی ٔٛرٛد دس ٔحیظ ٞبی تبسیخی دادٜ ٔی ؿٛد ٚ عشاحبٖ ػقی داس٘ذ، ػبختبس رذیذ سا ثٝ دس ایٗ ؿیٜٛ، اكب    

٘حٛی اص ا٘حبء اص دیذ ٘بؽشاٖ ٔخفی وٙٙذ ٚ یب ثٙب ثٝ ٘حٛی احذاث ؿٛد وٝ اص ا٘ؾبس دٚس ثبؿذ ٚ دس غیش ایٗ كٛست، ثٙبی رذیذ 

 دس خذٔت ٔقشفی ثٙبی تبسیخی ٔؼتمش دس ٔٙغمٝ لشاس ٌیشد. 

  

 .شفافیت3 -8

دس ایٗ ؿیٜٛ ثٝ ٚیظٜ ٞذف عشاح ثش ایٗ اػت وٝ دس عجمٝ ٕٞىف، دیذ ثٝ آٖ ػٛی ػبختٕبٖ رذیذ، فشاٞٓ آیذ. ایٗ تذثیش     

 .ٔٛرت ٔی ؿٛد ٔٙبؽش تبسیخی ربِت تٛرٝ دس عشف دیٍش ػبختٕبٖ رذیذ ثشای ٘بؽشاٖ لبثُ سؤیت ثبؿذ

 
ه ٞبی پیـیٗ وٝ عی لشٖ ٞب پیؾ سٚی ٔقٕبساٖ ثٛدٜ اػت ، ِزا آٌبٞی ثٙبثشایٗ س٘ذ استجبط دادٖ ػجه ٞبی رذیذ ثب ػج

وبُٔ اص ایٗ سٚؽ ٞب ٚ ا٘تخبة ٞشوذاْ ثٝ فشاخٛس ٔٛلقیت ٚ ؿشایظ ٔٛرٛد ، ٔی تٛا٘ذ ٌبٔی دسػت دس رٟت خّك احشی رذیذ ٚ 

 [11] دس فیٗ حبَ ٕٞخٛاٖ ثب ثبفت تبسیخی ٚ ٔحیظ وبِجذی آٖ ثبؿذ.

 

سیاست َای حفاظت از تىاَا ي تافت َای تاریخی در ديرٌ ی معاصرسیرتحًل ريیكردَا ي  -4  

 
سا ثب تىیٝ ثش تحٛالت ػیبػی، ارتٕبفی ٚ التلبدی ٚ ؿٙبػبیی ٘مبط فغف تحٛالت ٔشتجظ ثب آٖ ٞب، ٔی تٛاٖ  ایٗ سٚیىشدٞب    

 دس چٟبس دٚسٜ ی تبسیخی ثٝ ؿشح ریُ ػبصٔبٖ داد:
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مالة ٔـشٚعٝ . پیذایؾ سٚیىشد حفبؽتی ٘ٛیٗ پغ اص ا٘  

 . تىٛیٗ اِٚیٝ ی لٛا٘یٗ ٚ ٟ٘بدٞبی حفبؽتی دس دٚسٜ ی پّٟٛی اَٚ 

  . اػتمشاس لٛا٘یٗ ٚ ٟ٘بدٞبی حفبؽتی اِٚیٝ دس دٚسٜ ی دْٚ پّٟٛی

 . ٌؼتشؽ لٛا٘یٗ ٚ ػبصٚوبسٞبی حفبؽتی دس دٚسٜ ی رٕٟٛسی اػالٔی 

تبوٖٙٛ (  - 1357ٌؼتشؽ لٛا٘یٗ ٚ ػبصٚوبسٞبی حفبؽتی دس دٚسٜ رٕٟٛسی اػالٔی ) . 

ٜ.ؽ (  1357-64. دٚسٜ ی اَٚ : دٌشٌٛ٘ی اسصؽ ٞب ) ػبَ   

ٜ.ؽ( 1364-72 دٚسٜ ی دْٚ : تـىیُ ٚ تخجیت ػبصٔبٖ ٔتِٛی حفبؽت ) . 

ٜ.ؽ ( 1372-82 دٚسٜ ػْٛ : دٌشٌٛ٘ی ٞبی وٕی ٚ ویفی دس حفبؽت اص ثٙبٞبی تبسیخی ) . 

تبوٖٙٛ ( - 1382دٚسٜ چٟبسْ، ثٝ ػٛی تٛػقٝ ٌشدؿٍشی ) . 

( آخشیٗ ٔجٙبی ػیبػت 1389-93فشٍٞٙی وـٛس ) -صْ ثٝ روش اػت وٝ لبٖ٘ٛ ثش٘بٔٝ ی پٙزٓ تٛػقٝ ی التلبدی، ارتٕبفی ال

ٌزاسی دس سٚ٘ذتحٛالت پیؾ ٌفتٝ ثٝ حؼبة ٔی آیذ وٝ ثب تبویذی دٚثبسٜ ثش تٛػقٝ ٌشدؿٍشی، رٟت ٌیشی ٚ ػیبػت ٞبی 

 ػبصٔبٖ ٔتِٛی حفبؽت سا سٕٖٞٙٛ ثٛدٜ اػت. 
 

الذأبت لب٘ٛ٘ی  "لبٖ٘ٛ ٔزوٛس ػبصٔبٖ ٔیشاث فشٍٞٙی، ٌشدؿٍشی ٚ كٙبیـ دػتی سا ٔزبص ٔی ػبصد تب  11اِف اص ٔبدٜ  ثٙذ    

دس رٟت أىبٖ ایزبد ٔشاوض فشٍٞٙی ٚ ٌشدؿٍشی ٚ ٘حٜٛ ی تبػیغ ٔشاوض تخللی غیشدِٚتی سا دس صٔیٙٝ ٔیشاث فشٍٞٙی اص 

ٙبػی أٛاَ تبسیخی ٚ فشٍٞٙی ٚ ٕٞچٙیٗ ٔشاوضی رٟت ٘ؾبست ثش ٔشاوض لجیُ ٔٛصٜ ٞب، ٔشٔت آحبس فشٍٞٙیٛ تبسیخی، وبسؿ

. "البٔتی، پزیشایی، دفبتش خذٔبت ٔؼبفشتی ٚ ٌشدؿٍشی ثب اػتب٘ذاسد الصْ ٚ ؿشایظ ػُٟ ٚ آػبٖ سا فشاٞٓ ٕ٘بیذ   

خلٛكی ٚ ٟ٘بدٞبی اص ایزبد ٔشاوض حفؼ ٚ فشًٞٙ ػٙتی فـبیشی ٚ سٚػتبیی تٛػظ ثخؾ  "ٚ یب ٔٙغجك ثش ثٙذ د( ٕٞبٖ ٔبدٜ 

."فٕٛٔی غیش دِٚتی ٚ تقبٚ٘ی ثب سفبیت ٔٛاصیٗ اػالٔی ثٝ ٔٙؾٛس تٛػقٝ ٌشدؿٍشی آٖ ٔٙبعك حٕبیت ٔبِی ٕ٘بیذ  

دس یه احش تبسیخی ، ٔشاتت ٚ الیٝ ٞبی ٔتٙٛؿ ٚ ٔختّفی اص اسصؽ لبثُ ؿٙبػبیی  ثٙبثشایٗ ، ایٗ ػیبػت ٞب ٔإیذ آٖ اػت وٝ

  آؿىبسٌی ٔی یبثذ . اػت وٝ ثؼتٝ ؿشایظ أىبٖ ؽٟٛس ٚ

ثٝ عٛس فٕذٜ ، دس حبَ حبضش ثبفت ٞبی تبسیخی دسٖٚ ؿٟشی وـٛس ثب ٔـىالت فٕذٜ  ای دس حٛصٜ وبثذ ٔقٕبسی ، ٔٙؾش،     

ؿجىٝ دػتشػی ٞب، یىپبسچٍی دسٚ٘ی ثبفت ٚ ٔبِىیت اثٙیٝ دسٌیش ٞؼتٙذ. اِجتٝ ٔؼبئُ سیضتش ٚ فشاٚاٖ تشی ٘یض ثٝ چـٓ ٔی 

ٝ فٕذٜ ك ٔختّف ثٝ ؿىُ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ثشٚص پیذا وشدٜ ا٘ذ . اِجتٝ ثؼیبسی اص آٟ٘ب اص ٕٞیٗ چٙذ ٔؼئّخٛسد وٝ ٌبٜ دس ٔٙبع

رذاِٚی رٟت ثشسػی ٚ اسائٝ ساٞىبسٞبی ثیٗ إِّّی دس ساثغٝ ثب آٟ٘ب تٙؾیٓ  لؼٕت. ِزا دس ایٗ ٔغشح ؿذٜ ػشچـٕٝ ٔی ٌیش٘ذ

 [12] ٌشدیذٜ اػت.
 

 

 

  :قٕبسی دس ثشخٛسد ثبفت ٞبی تبسیخی سا ٔی تٛاٖ ثٝ ؿشح صیش ثیبٖ ٕ٘ٛدعشاحی ٔ ٚرٜٛ خبف يجًٌ خاص طراحی : -5

 

 :وبِجذ ٔقٕبسی دس ثبفت تبسیخی (1

 اِف( ٌٛ٘ٝ ؿٙبػی

 ة( اٍِٛ

 د( ٔٛاد ٚ ٔلبِح

 د( دا٘ٝ ثٙذی

 ٚ ( رضئیبت ٔقٕبسی

 ی ( ٕٞبٍٞٙی ثب ٔحیظ عجیقی پیشأٛ٘ی
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 ّحك ثٝ ثبفت : پیٛػتٍی ٚ یىپبسچٍی ثبفت تبسیخی ٚ ثبفت پیشأٛ٘ی ٔ (2

 اِف ( ٔقیـت

 ة( تغبثك ثب ٔحیظ اعشاف

 وبسثشی ٞبی ٔٛرٛد ٚ ّٔحك ثٝ ثبفت: ( 3

 اِف( ٔقیـت

 ة( تغبثك ثب ٔحیظ اعشاف

 ؿجىٝ دػتشػی ٞبی ثبفت ٞبی تبسیخی  (4

 ٔٙؾش ثبفت تبسیخی( 5

       اِف( تشاوٓ

       ة ( پشاوٙذٌی

 د ( خظ آػٕبٖ

 سیخیٔبِىیت اثٙیٝ دس ثبفت ٞبی تب( 6

 

 

 

 

 [12]ضًاتط ي دستًر العمل َای معماری در تافتُای تاریخی در تطثیق تا يجًٌ خاص طراحی معماری در آوُا:1جذيل 

 ضٛاثظ ٚ اػتب٘ذاسدٞبی ٔذٖٚ ٚرٛد خبف عشاحی

 وبِجذ ٔقٕبسی-1

 اِف( ٌٛ٘ٝ ؿٙبػی

 ة(اٍِٛ 

 د(ٔٛاد ٚ ٔلبِح

 د(دا٘ٝ ثٙذی

 ٚ(فشكٝ ٚ افیبٖ 

 ٜ(رضئیبت ٔقٕبسی 

ٔحیظ عجیقی  ثب ٍیی(ٕٞبٞٙ

 پیشأٛ٘ی

 ِضْٚ حفؼ اٍِٛٞبی ٔقٕبسی ػٙتی دس عشاحی دس ثبفتٟبی تبسیخی

 ٕٞبٍٞٙی ثب ٔحیظ عجیقی ٚ ٔمِٛٝ صیؼت ٔحیغیٛ رغشافیبیی

 ٕٞبٍٞٙی ثب ٔحیظ تبسیخی 

 حؼبػیت ثٝ سیـٝ ٞب 

 ِضْٚ ٔذیشیت تغییش ثب ٌزؿت صٔبٖ

٘ؾٓ ، ٚحذت، استجبط ٚ ٚاثؼتٍی ، تقبدَ ٚ  تٛرٝ ثٝ صیجبیی ثبفت ، ػبدٌی عشاحی دس فیٗ تٛرٝ ثٝ

 ٕٞبٍٞٙی ٚ پشٞیض اص تضبد صیبد

 تٛرٝ ثٝ ؿىُ ٚ فشْ ٚ تشویجبت ثٝ وبس سفتٝ دس اثٙیٝ ٚ ثبفت پیشأٛ٘ی آٟ٘ب

 حفبؽت ثٝ ؿىُ صٔیٙٝ ٌشا)ٕٞبٍٞٙی رذیذ ثب لذیٓ( پیٛیتٍی ٚ یىپبسچٍی-2

 فبؽت لشاس ثٍیشداكبِت ٚ ؿخلیت ٞبی وّیبسٌب٘یضْ ٞبی ؿٟشی ثبیذ ٔٛسد ح

 فضبیی ٚ ثبصؿٙبخت ؿبِٛدٜ ٞبی آ ٖ_حفبؽت فشاٌیش: ؿبُٔ تحّیُ وب ِجذی

 ویفیت دٚثبسٜ ثخـیذٖ ثٝ  ٔحّٝ ٞبی وٟٗ ثذٖٚ دٌشٌٛ٘ی ٞبی  اػبػی دس تشویت ارتٕبفی ػبوٙبٖ

 دلت دس ٔضبٔیٗ ٟ٘فتٝ دس ثبفت تبسیخی

 ِضْٚ ایزبد یىپبسچٍی دس ٔتٗ تبسیخی
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 [12]ًر العمل َای معماری در تافتُای تاریخی در تطثیق تا يجًٌ خاص طراحی معماری در آوُاضًاتط ي دست:2جذيل 

 ضٛاثظ ٚ اػتب٘ذاسدٞبی ٔذٖٚ ٚرٜٛ خبف  عشاحی

 وبسثشی-3

 اِف:ٔقیـت

 ة(تغبثك ثب ٔحیظ

 ٞبی ارتٕبفی ٔقٕبسی ٚ ؿٙبخت حمبیك ٘بؿی اص آٌبٞی فبٔٝ ثٝ ایٗ ٔٛضٛؿ تٛرٝ ثٝ اسصؽ

 ٜ ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی وٝ ٔٙغمٝ ؿٟشی دس عَٛ صٔبٖ ثٝ دػت آٚسدٜ اػتتٛرٝ ثٝ وبس ٚیظ

 تٛرٝ ثٝ وبسثشی ٞبی ٕٞبًٞٙ ثب وبِجذ  تبسیخی 

 تٛرٝ ثٝ اكُ تغیش دس ٘ٛؿ ٔقیـت ػبوٙیٗ ثبفت 

ارشای فقبِیتٟبی ٌشدؿٍشی ٚ حفبؽتی دس ثبفت ٞب ٚ ٔزٕٛفٝ ٞبی تبسیخی ثب احتشاْ ثشفالیك ، ػٙٗ ٚ 

 ت استمبی ػغح ص٘ذٌی آ٘بٖ خٛاػت ٔشدْ ٔحّی دس رٟ

 وبسثشی وٝ ثتٛا٘ذ ثخـی اص ٘یبصٞبی خذٔبتی ٔٛسد ٘ؾش سا تبٔیٗ وٙذ

 ٕٞبٍٞٙی ثب ٔحیظ ٚ الّیٓ 

 حفؼ ٔٙبػجبت صیؼتی اكیُ ٚ پشٞیض اص تغیشات دػتٛسی

 ؿجىٝ دػتشػی-4

 حفؼ اٍِٛٞبی ؿٟش تبسیخی ؿبُٔ ٔقبثش ٚ خیبثبٖ ٞب

 ی حشوتی ؿٟش تبسیخی)ٕٞزٖٛ ثبصاس ٚ اثٙیٝ فٕٛٔی(حفؼ ٘ؾبْ استجبعی ثیٗ ٔحالت ٚ ٔحٛسٞب

 تمٛیت ٔجذَ ٞب ٚ وبتبِیضٚسٞب 

 ٔذیشیت تشافیه ثٝ ربی ٟٔٙذػی تشافیه كشف

 تبٔیٗ پبسویًٙ ٞب ٚ تٛلف ٌبٟٞبی ٔٛلتی ٚ دائٕی

 ٔٙؾش ثبفت تبسیخی-5

 اِف(تشاوٓ

 ة(پشاوٙذٌی

 د(خظ آػٕبٖ

 ِضْٚ حفؼ پیٛػتٍی دس خظ آػٕبٖ ٟ٘بیی

 ٛػتٍی اص پشػپىتیٛٞبی ٔختّفِضْٚ حغ پی

 ایزبد استجبط ثیٗ ػبختٕبٖ ٞب ثب فضبٞبی ػجض ٚ ثبص

 تٛرٝ ثٝ ػٙت ٞب ثٝ فٙٛاٖ ٘یشٚی ٔحشوٝ ؿٟشٞب

 ٔبِىیت-6

 تذٚیٗ ٚ تٙؾیٓ لٛا٘یٗ ٔتٙبػت دس ساػتبی اٞذاف حفبؽت ٚ احیبی ثبفت

بی ثٛٔی ثبفت ٚ رٌّٛیشی اص تـٛیك ٚ ایزبد اٍ٘یضٜ دس ػبوٙیٗ ثٛٔی ثبفت ٞبی ٘بسیخی رٟت حفؼ اسصؽ ٞ

 خشٚد آ٘بٖ اص ثبفت تبسیخی
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 گیری وتیجٍ -6
وٛیٗ سٚ دس وتبة وٛالط ػیتی ثش ایٗ افتمبد اػت وٝ ٔقٕبسی رذیذ، رٛاٖ ٚ خٛد ثبصػبص٘ذٜ ثٛدٜ ٚ ٞیچ ٚلت دس ٌزس صٔبٖ اص 

ثٙبثشایٗ ثب تىیٝ ثش آ٘چٝ  "َ اػتٔقٕبسی دس ٔمبثُ سٚح صٔبٖ خٛد ٔؼإ "چـٓ پٛؿیذٜ ٕ٘ی ؿٛد، اٚ دس فیٗ حبَ ٔی ٌٛیذ

اسصؽ ثخـی ثٝ ٌزؿتٝ ٚ پبػذاؿت آٖ تٟٙب ٔـشٚط ثٝ وؼت ٔقشفت اص آٖ ٔقٙب ٔی یبثذ ٚ وؼت  ٔقشفت ٚالقی  ٚ ٌفتٝ ؿذ، 

دس پی آٖ ٚسٚد ثٝ ٔشتجٝ خٛدآٌبٞی تبسیخی ، اص ٔؼیش دٚ ٔٙضَ كیب٘ت اص آحبس ٚ أبوٗ ٔقٕبسی تبسیخی ٚ احیبی آٖ ٔحمك ٔی 

[13] .ٌشدد  

احؼبع ٔی وٙٙذ وٝ اٌش احشی خبسق اِقبدٜ چٝ ثٝ ِحبػ فشٔی ٚ چٝ ایذٜ خّك ٘ىٙٙذ،   ثب ایٗ حبَ ثؼیبسی اص ٔقٕبساٖ أشٚصی،

  وبسی ثی اسصؽ ا٘زبْ دادٜ ا٘ذ.

ایٗ ٔؼأِٝ ی وٛچىی ٘یؼت ٚ تىشاس فٛالت ٚخیٓ حبوٕیت ایٗ تفىش، عی چُٟ ػبَ اخیش دس ؿٟشٞبی ٔب ضشٚستی ٘ذاسد، ٌفتٝ 

ثب  ی  دس ٔمبثُ عشاح ٚالقبً خالق، تٛاٖ ٔمبثّٝ ،ی ؿٛد وٝ ٔحذٚدیت ٞبی عشاحی، ٘جٛك حمیمی سا دس ٘غفٝ خفٝ ٔی وٙذٔ

ٔحذٚدیت ٞب سا داسد. تٟٙب وؼب٘ی وٝ ثٝ اػتقذاد خٛیؾ افتمبد چٙذا٘ی ٘ذاؿتٝ ٚ اص ا٘ذن ٔبیٝ ٞبی دسٚ٘ی ثشخٛسدا٘ذ، اص ٚرٛد 

 ٔحذٚدیت ٞب ٔضغشة ٔی ؿٛ٘ذ.

ساٜ دسػت ٘ٛفی ا٘تخبة سٚؿٙفىشا٘ٝ ی اِتمبعی ٘یؼت وٝ ػجىی سا ثذٖٚ تٛرٝ ثٝ ٔحیظ پیشأٖٛ آٖ ثشٌضیٙذ، ثّىٝ  ثٙبثشایٗ

ثٝ ٚیظٌی ٞبی ثلشی اػت تب دس ا٘تخبة ثٝ عشاح وٕه وٙذ. یه سٚؽ عشاحی، وٝ ثٝ دِیُ اِٟبْ اص « ٍ٘بٞی ٚاثؼتٝ تش»

بٖ دادٜ اػت وٝ ػجه ٞبی ٔختّف ٔقٕبسی ٔی تٛا٘ٙذ دسوٙبس ، ٔٛحت تمٛیت ٞٛیت ٔحّٝ ؿٛد. تبسیخ ٘ـ«سٚحیٝ ی ٔىبٖ»

یىذیٍش ؿىُ ٌشفتٝ ٚ دس فیٗ حبَ، ٞٛیت خبف صیجبیی ؿٙبػی خٛد سا ٘یض حفؼ وٙٙذ. ِزا یبفتٗ پبػخ ٔٙبػت ٔؼتّضْ 

پبػخٍٛ ثٟشٜ اسصیبثی آٌبٞب٘ٝ ٚ دلیك فالئٓ ثلشی صٔیٙٝ ٚ ٚرٛد عشاحب٘ی اػت وٝ اص ٟٔبست ثشای خّك ػبختٕبٖ ٞبی ػبصٌبس ٚ 

رٛیٙذ. ایٙىٝ ایٗ أش آیب ثب وپی ثشداسی ٔقِٕٛی ا٘زبْ ؿذٜ ٚ یب اص آخشیٗ اثتىبسات ٔقٕبسی رذیذ ثشخٛسداس اػت، ٘جبیؼتی 

اػت، چـٓ ثبیؼتی حغ وٙذ وٝ پذیذٜ ای ٔتزب٘غ ثٝ ٔحیظ « تـبثٝ خب٘ٛادٌی»ٔٛضٛؿ ٔٛسد تٛرٝ ثبؿذ. آ٘چٝ إٞیت داسد

 افضٚدٜ ؿذٜ اػت .

ثشای  ٔٙبػت ثبیذ ثٝ د٘جبَ اػتشاتظی ،لجُ اص ٞشٌٛ٘ٝ ػبخت ٚ ػبص دس یه ثبفت تبسیخیٌفتٝ ؿذ، ثذیٟی اػت وٝ  ثٙبثش آ٘چٝ

ثٛد.  تٛرٝ وشد ثبیذ ثٝ حفؼ سٚح آٖ ٘یض ،فالٜٚ ثش حفؼ وبِجذ تبسیخی دس یه ثبفتیه ٔذاخّٝ ٞذفٕٙذ دس آٖ ثبفت ثٛد، ِزا 

ثٝ كٛست وبٔال ٔؼتمُ ثٝ حیبت خٛد ادأٝ خٛاٞذ داد. ،ص ٔذاخّٝثذیٗ كٛست ثبفت ثب پٛیبیی ثٝ ٚرٛد آٔذٜ ثقذ ا  

 
 

 

 قذرداوی -8
ثش خٛد الصْ ٔیذا٘ٓ وٝ اص اػبتیذ ٔحتشْ ٚ ٌشا٘مذسْ، رٙبة آلبی دوتش ثٟشٚص رب٘ی پٛس ٚ رٙبة آلبی دوتش ػبػبٖ       

 ػیذوالَ، ثبثت وٕه ٞبی ثی دسیغـبٖ ػپبع ٚ لذسدا٘ی ثقُٕ آٚسْ.
 

تجییٗ ساٜ وبسٞبی عشاحی ٔقٕبسی صٔیٙٝ ٌشا دس  "ش اػت وٝ ایٗ ٔمبِٝ اص پبیبٖ ٘بٔٝ ی ایٙزب٘ت تحت فٙٛاٖٕٞچٙیٗ لبثُ رو

 " استخراج شده است.ٞٙشی رّفبی اكفٟبٖ(_ثبفت ٞبی تبسیخی )ٕ٘ٛ٘ٝ ی ٔٛسدی:عشاحی ٔزٕٛفٝ ی فشٍٞٙی

 



  معمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىذسان کاوًن

 ي شُرسازی در َسارٌ سًم َمایش تیه المللی معماری،عمران

 49ماٌ  تیر –تُران 

 12 

 

 مراجع

 
 [1] Relph, E. (1976). Place and placelessness. London: Pion.  

 

[2] Worthington,J.(1998 ) , managing and moderating chang,In Warren,J.,Worthington,J,&Taylor,S.(EDs) 

Context: new building in historic settings. York,Architectural Press. 

 

 .1388 ،ؿشوت ا٘تـبسات فّٕی ٚ فشٍٞٙی ، اصدٞٓٚیشایؾ اَٚ, چبح دٚفضب ،صٔبٖ ، ٔقٕبسی ، تٟشاٖ ،  ْ. ،ٔضیٙی ،یٍفشٚیذص، ٌیذیٖٛ[ 3] 

 .1385، ٔفْٟٛ وّی تبسیخ، ٔتشرٓ : فّی اوجش ٟٔذیبٖ، ٘ـش اختشاٖ، چبح اَٚ .ِیٍٙٛٚد،آس.ری وب[ 4]

 .1384،٘ی ٘ـش تٟشاٖ ،،( احٕذ ٌُ ٔحٕذی)دسآٔذی ثش فّؼفٝ ی تبسیخی ، ْ. اػتٙفٛسد، [ 5]

[6] So"zen,Gu,Gedi k,(2117).Evaluation of traditional architecture in terms of building physics: 

Old  Diarbaki r houses , building and environment 42 , 1811_1816.  

 

 .19،1374ٔقٕبسی ایشاٖ ، ٔزّٝ آثبی ، ؿٕبسٜ  ع ٜ.،ٔیش ٔیشاٖ [7]

[8] .Kaplan , Stephen , 1995 , The restorative of nature:toward an  interactive framework , Journal of 

Environmental Pysycology. 

 

[9] Proshansky, H (1978), “The city and self –Identity,Environment and Behavior' .vol 11. 

 

 .1386 خبن.٘ـشتٟشاٖ: ،ساضیٝ سضبصادٜٔتشرٓ :ٔقٕبسی صٔیٙٝ ٌشا، .ثشِٚیٗ ، ثش٘ت ػی [11]

  . ٞبی صٚاَ یبفتٝ ی ؿٟشی دس ایشاٖ اٞجشدٞبی ایفبی ٘مؾ ثٙبٞبی تبسیخی دس ثبصآفشیٙی ٔحذٚدٜتذٚیٗ س .رٕـیذی، ؽ [11]

 .1391،دا٘ـٍبٜ ؿٟیذ ثٟـتی  تٟشاٖ: پبیبٖ ٘بٔٝ ی دوتشی ٔقٕبسی ،دوتش ٞبدی ٘ذیٕی،دوتش ٟٔذی حزت ٚ دوتش فّی غفبسی، 

 .1391 ،1،ؿٕبسٜ٘ـشیٝ ؿٟش ٚ ٔقٕبسی ثٛٔی ٞبی تبسیخی.تٟشاٖ:ضٛاثظ عشاحی ٔقٕبسی دس ثبفت  .ِفٔحٕذٔشادی،ا تشن صثبٖ، ؽ. [12]

 139 1. پبییض ٚ صٔؼتب3ٖت تبسیخی، ٘ـشیٝ ی ؿٟش ٚ ٔقٕبسی ثٛٔی، ؿٕبسٜ فٔیشرب٘ی، حٕیذ، ٔىبٖ ٔقٕبسی ٚ ٔقش [13]

 
 

 

 


