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بزرسی حزین ٍ حزین گذاری )حفاظت ارسش ّا( بافت ّای تاریخی ٍ تحلیلی بز ًحَُ »

 «هَاجِْ با آى در بافت تاریخی ضْز ضیزاس

 

 2کیَهزث حبیبی، 1حسام ریاحی اصفْاًی

 ، زا٘ؾزٛی وبرؽٙبعی ارؽس ىزاحی ؽٟزی زا٘ؾٍبٜ ّّٓ ٚ فْٙت -1

 ، زعتبٖوززا٘ؾٍبٜ  زا٘ؾیبر -2

 
 

      4چکیذُ
 

ِزربْ   آحربر ٚ حفبٍرت اس آٖ ٞرب زر ثزاثرز رؽرس      ٗیر ثرز ا  یٌذار ٓیٞب حز ؽیٜٛ ٗیاس ا یىیٞبی ٔرتّفی زارز وٝ  حفبٍت اس ارسػ ٞب ٚ ٔیزاث فزٍٞٙی ؽیٜٛ

تٛا٘رس ا٘زربْ    یٔر  یٚ فٙ یفیو ،یٔرتّف ثقز یباس َٔٙزٞ پیزأٖٛ آحبر تبریری زر ؽٟزٞب یٌذار ٓی. حزاعت سیرس یؽٟزٞب ٚ عبذت ٚ عبسٞب ی ٌغیرتٝ

زر وٙربر ٞرٓ ّٙرٛاٖ     ىرزز یرٚ زٚ رٚ ٗی. اس اثبفت پیزأٛ٘ی را س٘سٜ ٘ىٝ زارزٌذؽتٝ،  یارسػ ٞب حفبٍت اساعت وٝ مٕٗ  یيیثٝ ٔح یبثیزعت یزر پ ٚ ؽٛز

 یثرزا ثرٝ ّجربرد زیٍرز    . یبثس ْٔٙب ٔیوٙتزَ ؽسٜ تٛعْٝ أىبٖ  كیحفبٍت اس ىز؛ وٝ ایٗ ؽٛ٘س:حفبٍت ٚ تٛعْٝ سٜیٞٓ ز ٙبرثب ٞٓ ٚ زر و سیؽٛ٘س وٝ ثب یٔ

ٕ  تبریری، فزٍٞٙی ٚ  یارسػ ٞبٚ ٞٓ چٙیٗ اس ذٛز ازأٝ زٞس  بدیثبفت ثتٛا٘س ثٝ ح ٙىٝیا ٖ  س،یر بارتٕبّی ذرٛز ٔحبفَرت ٘ ثرٝ ثبفرت    را ٘یرش تٛعرْٝ   أىرب

ٚ  بدیر َ٘ز ٝیر اس آ٘ىرٝ ثرز پب   ؾرتز یٔرتّرف ث  یزر وؾرٛرٞب  یریتربر  یٞرب  ثز ثبفت یٌذار ٓیٔغئّٝ حز .سیثٝ ُّٕ آ یزیآٖ رٌّٛ یتب اس فزعٛزٌ زٞٙس ٔی

 یبریترب وٙرٖٛ ٔب٘ٙرس ثغر    تبریری  یثب عبثمٝ ا ٘یش زاسیؽٟز ؽزر ثب آٖ ثزذٛرز ؽسٜ اعت.  یٚ ٔٛرز یثٝ فٛرد ّّٕ  ،ٔؾرـ فٛرد ٌزفتٝ ثبؽس یٞب یتئٛر

ٍ یآٖ ٌز فت تبریری ؽرٟز ثرب  وٝ ثب ی. أب ٔغئّٝ اٜ اعتثٝ فٛرد ٔٛرزی ٚ ّّٕی ثب ایٗ ٔٛمُٛ ثزذٛرز ؽس زاٖیا یریتبر یؽٟزٞب  یاعرت ٘بوبرآٔرس   زیجرب٘

ٟ    افّی ثبفت وٝ ٗیاعت. عبوٙآحبر تبریری  یٌذار ٓیس٘س ٔغئّٝ حز یٔٛمُٛ زأٗ ٔ ٗیوٝ ثٝ ا یّیاس زال یىیثبفت اعت.   الدی٘ٝ اس ِحربً أىب٘ربد ٚ تغر

ٕ٘بیٙس ٚ ایرٗ عرزٔبیٝ ارتٕربّی زر حربَ اس ٔیربٖ       ثبفت را تزن ٔی  ،ذٛز زعت ثش٘ٙس یٔزٔت ثٙبٞبثٝ  تب ؽٛز یزازٜ ٔ سٜؽٛ٘س ٚ ٘ٝ ثٝ آٖ ٞب ارب یٔ ٗیتبٔ

ٞربی   ٚ ارسػثبفرت   تیر ٌزفتٝ ؽسٜ، ثرٝ ترز  ؼیزر پ یحفبٍت ىززیثزذالف رٚ تبًیٚ ٟ٘ب ٗیثبفت، ذزٚد عبوٙ ؾتزیث یفزعٛزٌ رٚ٘س ٔٙزز ثٝ ٗیا رفتٗ اعت.

 ٔٙزز ذٛاٞس ؽس.تبریری ٚ فزٍٞٙی آٖ 
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 هقذهِ
تٛا٘ٙس ثبّرج   یٔ یٚ ّٔ یتیؽٛ٘س وٝ ّالٜٚ ثز ٔغبئُ ٞٛ یؽٙبذتٝ ٔ یزاحیأزٚسٜ ثٝ ّٙٛاٖ ٔ یٕیلس یؽٟزٞب یریتبر یثبفت ٞب

 یازار ،یالتقبز یٞب تیؽٟزٞب رخ زازٜ اعت تٕزوش فْبِ تزؾیآٖ چٝ زر ث ٗیؽٛ٘س. ٞٓ چٙ غٓیرذة ٌززؽٍز ٚ تٛعْٝ فْٙت تٛر

 سیر رس ییٞرب  سٜیر ٚ ٍٟرٛر پس  یثبفت ٞب زارز. أب ثب تٛعْٝ فٙبٚر ٗیا تیٗ ٔٛارز ٘ؾبٖ اس إٞیثبفت ٞبعت. ٕٞٝ ا ٗیزر ا یٚ ارتٕبّ

ٔٛررٛز   ویثبفرت ثرٝ ؽرزا    ٙىٝیّٝ ااعت. ٔغئ یؾتزیٚ تْٕك ث یثزرع بسٔٙسیثبفت ٞب ٘ ٗیثب ا ی٘حٜٛ ٔٛارٟٝ تىِٙٛٛص ُیٔب٘ٙس اتٛٔج

 ٙرب یث یٚ حبِت تْبزِ ب٘ٝیؽسٜ ثٝ ٔ یتٛاٖ ٌفت عْ یٔ أزٚسٜاعت وٝ  فیى هیؽٛز زٚ زٚ عز  یثبسعبس ٙىٝیا بیذٛز حفٌ ؽٛز ٚ 

ثرب   ٓیحرزا  ٗیر اعرت. ا  یٌرذار  ٓیٚ حز ٓیؽٛز حز یأزٚسٜ اعتفبزٜ ٔ یبیحفبٍت زر ز٘ یوٝ ثزا یآٖ زر َ٘ز ٌزفتٝ ؽٛز. اثشار ٗیث

 یٔبِ٘ تٛعْٝ ٚ ثرٝ رٚس آٔرس   سیمٛاثو ٘جب ٗیزر حفٌ ارسػ ٞب زار٘س. أب ا یؽٛ٘س زر ٔٛارز ٔرتّف عْ یٔ ٗییوٝ تْ یٛاثو ذبفم

 ثبفت ؽٛ٘س.
 

 1نیهفَْم حز
افيالح حزیٓ احز تبریری ثزٌزفتٝ اس افيالح حزیٓ زر فمٝ اعت وٝ زر ٔٛرز أٛاَ ّٕٛٔی ٔززْ، ثٝ ٚیضٜ زر ٔٛرز لٙربد ثرٝ وربر ٔری     

آ٘چٝ ورٝ حرزاْ ؽرسٜ، پیزأرٖٛ ٚ ٌززاٌرزز      »( ایٗ ٚاصٜ زر فزًٞٙ ّٕبز ایٗ ٌٛ٘ٝ ْٔٙب ؽسٜ اعت: 52، ؿ 1391ٝ اعت. )حجیجی رفت

زر سثربٖ اٍّ٘یغری ٘یرش ٚاصٜ    « ذب٘ٝ، آ٘چٝ اس پیزأٖٛ ذب٘ٝ ٚ ّٕبرد وٝ ثٝ آٖ ٔتّْك ثبؽس، ٔىب٘ی وٝ وٕبیت ٚ زفبُ اس آٖ ٚارت ثبؽرس. 

 اعت وٝ ثٝ ْٔٙی ٔیبٍ٘یز، مزثٝ ٌیز، عپزٜ ٚ یب وٛثٍیز اعت.« Buffer»ی آٖ ْٔبزَ زر َ٘ز ٌزفتٝ ؽسٜ ثزا

ٞز ٔٛرٛزیتی اس رّٕٝ احز تبریری زارای حزیٕی اعت وٝ زر ّٚٞٝ ٘رغت مبٖ ثمبی اٚعت. ثٝ ایٗ ْٔٙب وٝ اس یه عرٛ ثبسزار٘رسٜ ٚ اس   

رٛزیت احز را حفٌ ٔی ٕ٘بیس ٚ ٔیشاٖ آٔیرتٗ احز را ثرب  عٛی زیٍز فزاذٛا٘ٙسٜ اعت. حزیٓ اس آٖ رٚ ثبسزار٘سٜ اعت وٝ یىپبرچٍی ٚ ٔٛ

زیٍز ٔٛرٛزیت ٞب رٚؽٗ ٔی ٕ٘بیس ٚ اس آٖ رٚ فزاذٛا٘ٙسٜ اعت وٝ زر پیٛ٘س ثب آٖ چٝ زر ٔحیو اعت ثٛزٖ ذٛز را ْٔٙرب ٔری ثرؾرس.    

 (52، ؿ1391)حجیجی 

ٕبیت اس یه وبرثزی ذربؿ زر َ٘رز ٌزفترٝ    ثٝ فٛرد وّی ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ حزیٓ لغٕتی اس یه سٔیٗ اعت وٝ ثزای رساعبسی ٚ ح

ؽسٜ اعت. زر اثتسا ٔفْٟٛ حزیٓ ثزای ٘ٛاحی ىجیْی اعتفبزٜ ؽس وٝ زر آٖ پبرن ىجیْی یب ٔحسٚزٜ حفبٍتی زیٍزی اس اىرزاف ذرٛز   

اس سٔریٗ  ثزای حفبٍت  4ٚ ایىزْٚ 3، ایىٛٔٛط2رسا ٔی ؽس. زر ؽزایو حبمز حزایٓ اثشاری ؽسٜ اعت ثزای عبسٔبٖ ٞبیی ٔب٘ٙس یٛ٘غىٛ

ٞبیی وٝ زر ِیغت ٔیزاث رٟب٘ی حجت ؽسٜ ا٘س. اِجتٝ ثبیس تٛرٝ زاؽت وٝ زر ٌذؽتٝ حتی اٌز ثٝ ایٗ ٔفْٟٛ ٔغتمیٕبً اؽربرٜ ٘یٕؾرسٜ   

اعت أب آٖ ٞب ثٝ حفبٍت اس ثبفت ٚ ٔیزاث وٟٗ ذٛز تٛرٝ ثغیبری زاؽتٝ ا٘س. ٔسرن اِٚیٝ ای وٝ ثب ٔفْٟٛ حزیٓ تٟیٝ ؽرسٜ عرٙسی   

وٝ تٛعو ٔزوش ٔیزاث رٟب٘ی یٛ٘غرىٛ پیؾرٟٙبز    5«تٛرإُِْ ٞبی ّّٕیبتی ثزای ارزای وٙٛ٘غیٖٛ ٔیزاث فزٍٞٙیزع»اعت ثب ّٙٛاٖ 

ٔی تٛاٖ رز پبی آٖ را  2005تب  1977ؽسٜ اعت. ایٗ ٔفْٟٛ زر تٕبٔی ٘غرٝ ٞبی ثْسی وٙٛ٘غیٖٛ ازأٝ یبفت ثٝ فٛرتی وٝ اس عبَ 

 ایٗ ٌٛ٘ٝ ثیبٖ ؽسٜ اعت: 1977ُِْٕ ( زر زعتٛرا17، ؿ2009ٔؾبٞسٜ ٕ٘ٛز.)چزتب٘ب٘ٛ٘سس،

سٔب٘ی وٝ ٔحسٚزٜ یه سٔیٗ ٔی ذٛاٞس زر ِیغت )ِیغت ٔیزاث فزٍٞٙی( امبفٝ ؽٛز، ٔفْٟٛ حرزیٓ ثرٝ ٔحرسٚزٜ سٔریٗ      -26»  

« اىزاف آٖ اىالق ٔی ؽٛز .... چٙیٗ حزایٕی زر ٞز ٔٛرز ثز اعبط ٔيبِْبتی ترققی ٚ ثب حٕبیت فزاذٛر تؾریـ زازٜ ذٛاٞٙس ؽس.

 (1977غىٛ )یٛ٘

( حزیٓ ثیؾتز اس ایٙىرٝ یره ٚعریّٝ ثرزای رساعربسی ثبؽرس       104زر تْزیف حزیٓ زر ٘غرٝ ٟ٘بیی زعتٛرإُِْ ٞبی ّّٕیبتی )ؽٕبرٜ 

اثشاری ثزای ٔسیزیت ثزذٛرز عبیت ثب ٔحیو اىزاف ذٛز اعت تب ٔؾرقٝ ٞربی ذبفری اس آٖ را ورٝ ٔرٛرز ٘یربس اعرت حفرٌ ٚ ارتمرب         

ٔیزاث رٟرب٘ی ٚ ٔٙربىك   "ّٞٙسی ٞب ثغیبر ٔی تٛا٘س ربِت تٛرٝ ثبؽس. زر ارالط ثیٗ إِّّی ترققی  ثجرؾٙس. زر ایٗ راثيٝ رٚیىزز

ثزٌشار ؽس، رٚیىزز ّٞٙسی ربیٍشیٙی را ثزای ربیٍشیٗ وززٖ زیسٌبٜ ٞبی فّْی زر ارتجربه ثرب    2006وٝ زر ٘ٛأجز  "حزیٓ ٌذاری ؽسٜ

                                                 
1 Buffer 
2 UNESCO 
3 ICOMOS 
4 ICCROM 
5 Operational Guidelines For The Implementation Of The World Heritage Convention 



  هؼوارایزاى سزاسزی اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 ّوایص بیي الوللی هؼواری،ػوزاى ٍ ضْزساسی در ّشارُ سَم

 34هاُ  تیز -تْزاى 

 

3 

 

یىزز ثزای ٔٛارٟٝ ثب تٛعْٝ زر ٔحسٚزٜ حزیٓ ٌذاری ؽرسٜ ثرز ایرٗ اعربط     ٔیزاث فزٍٞٙی ثیبٖ وزز. افّی تزیٗ اعتزاتضی زر ایٗ رٚ

6حفبٍت اس ىزیك تٛعْٝ "اعتٛار اعت وٝ 
. زر ایٗ ایسٜ ارسػ ٞبی ٔیزاث فزٍٞٙی ٘ميٝ ای ؽزُٚ ثزای تٛعْٝ ؽٙبذتٝ ٔری ؽرٛ٘س.   "

٘س ورٝ ٘ميرٝ َ٘رز ذرٛز را اس ٔتٛلرف ورززٖ       ثٝ ّجبرد زیٍز اس آ٘زب وٝ تٛعْٝ زر ٔحسٚزٜ ٞبی ؽٟزی تٛلف ٘بپذیز٘س، ٔسیزاٖ ٘یبس زار

( ثرٝ ّجربرد زیٍرز ثبیرس تٛررٝ      2010تٛعْٝ ثٝ اعتفبزٜ اس آٖ ثٝ ّٙٛاٖ اثشاری ثزای حفبٍت اس ٔیزاث فزٍٞٙی ّٛك وٙٙس. )یٛ٘غىٛ، 

ت زٞری ثرٝ   زاؽت وٝ ٔزٔت ٚ تغییز ٞز زٚ اس اروبٖ افّی حیبد ثبفت ٔی ثبؽٙس؛ ٔزٔت ثٝ ز٘جبَ حفٌ لبِت ٞب ٚ وٙتزَ آٖ ٞب ٚ رٟ

 (225، 1357 تٛعْٝ اعت ٚ تغییز ٘یش اس مزٚریبد سٔبٖ اعت. )فالٔىی

 ثٝ ىٛر ٔخبَ زر تززثٝ ٔزٔت ؽٟز ثبث ثٙبٞب زر ٔحٛىٝ ثٝ ؽىُ سیز ثبسؽٙبعی ٚ ىجمٝ ثٙسی ٔی ؽٛ٘س:

 ثٙبٞبیی وٝ ّبِی تزیٗ ارسػ را اس َ٘ز ْٕٔبری زار٘س ٚ ٞیچٍٛ٘ٝ تغییزی را ٕ٘ی تٛا٘ٙس پذیزا ثبؽٙس. (1

 بٞبیی وٝ زارای ارسػ ّبِی ْٕٔبری ٞغتٙس ِٚی ٔی تٛاٖ زر ثرؼ ٞبیی اس آٖ ٞب تغییزاتی را ا٘زبْ زاز.ثٙ (2

 ثٙبٞبی زارای ارسػ ْٕٔبری لبثُ تٛرٝ وٝ ٘جبیس تغییزاتی را ثپذیز٘س ٚ ثبیس تحت حفبٍت لزار ثٍیز٘س. (3

 زا ثبؽٙس.ثٙبٞبی زارای ارسػ ْٕٔبری لبثُ تٛرٝ وٝ ٔی تٛا٘ٙس تغییزاتی ثرؾی را پذی (4

ثٙبٞبی زارای ارسػ وٝ ٍٟ٘ساری یب تزسیس ثٙب تغییز ؽىُ ٚ یب ترزیت آٖ ٞب زر راثيٝ ثب ّٛأُ زیٍزی ٔزثرٛه ذٛاٞرس ثرٛز.     (5

 (46ٚ 45، ؿ1357)فالٔىی 

ٞربی   ایٗ ىجمٝ ثٙسی ثٝ ىزاحبٖ ایٗ أىبٖ را ٔی زٞس وٝ ثب ٞز ثٙب ثب تٛرٝ ثٝ ٚیضٌی ٞبی ذبؿ ذٛز آٖ ثزذٛرز ٕ٘بیٙس ٚ اس ترزیرت 

 ٘ب ثٝ رب ٚ یب حفبٍت ٞبی ثی پبیٝ ٚ اعبط رٌّٛیزی ؽٛز.

 

 ًقاط ضؼف ٍ قَت هٌاطق حزین گذاری ضذُ
زر ٔمبِٝ ای ثٝ ثزرعی حزیٓ ٌذاری ٔی پززاسز. زر ایٗ ٔمبِٝ ثیبٖ ؽسٜ اعت وٝ ٘مبه مْف ٚ لٛد ثبفرت   2008ایىزْٚ زر عبَ 

 (2008ٞبی زارای حزیٓ ثٝ ّجبرد سیز اعت: )ایىزْٚ 

 

 قَت4 ًقاط

 حزایٓ اثشار ٔسیزیتی ثغیبر وبرایی اعت زر رٟت حفبٍت اس عبیت ٞبی ٔیزاث رٟب٘ی. -1

حزایٓ ٕٔىٗ اعت حسٚزی را تْییٗ وٙس ثزای حفبٍت اس زیس ٞب، ٔغبوٗ، وبرثزی ٚ زیٍز رٙجٝ ٞب أب تٛعْٝ را ٘یش تؾرٛیك   -2

 ٔی ٕ٘بیس وٝ ایٗ تٛعْٝ ثزای ربْٔٝ ٚ عبیت ثغیبر ٔفیس اعت.

ؾٝ ٚ مٛاثيی وٝ ثٝ فٛرد ٔتٗ تٟیٝ ٔی ؽٛ٘س ٔی تٛا٘س ثٝ فٛرد ثغیبر ٔؾرقری ثرٝ تٕربٔی ٌرزٜٚ ٞرب ٚ      ذيٛه رٚی ٘م -3

 افزازی وٝ ٔی ذٛاٞٙس زر ایٗ سٔیٙٝ وبر وٙٙس فْبِیت ٞبی ٔزبس ٚ غیز ٔزبس را ٘ؾبٖ زٞس.

 

 ضؼف ّا4

 حزایٓ زر ثبلت ٞبی تبریری ٔی تٛا٘س ٌیذ وٙٙسٜ  ٚ زٚ پّٟٛ ثبؽس. -1

 حّی ٚ ّٔی ٞیچ پبیٝ ای ٘سار٘س.حزایٓ زر لٛا٘یٗ ٔ -2

حتی سٔب٘ی وٝ ذيٛه رٚی ٘مؾٝ ثغیبر ٚامح ٚ ٔؾرـ وؾیسٜ ؽسٜ ا٘س لٛاّس ٔٛرز ٘یبس ٚ عیبعت ٞبی ثرزای   -3

 اعتفبزٜ ٔفیس اس آٖ ٞب ٚرٛز ٘سارز.

حزایٓ ٕٔىٗ اعت ثب رٚػ ثز٘بٔٝ ریشی ٔٛرٛز ثزای عبیت ٞربی زیٍرز زر تمبثرُ ٚ تنربز ثبؽرس. اٌرز عربسٔبٖ         -4

ش ٔتفبٚد ثبؽس ٚ عبسٔبٖ ٞبی ٔتفبٚد ٔغئِٛیت ٞبیی زاؽتٝ ثبؽٙس ورٝ ثرب یىرسیٍز ٕٞپٛؽرب٘ی زارز     ٔغئَٛ ٘ی

 ٔی تٛا٘س ثغیبر ٔغئّٝ عبس ؽٛز.

ْٕٔٛالً ایٗ وٝ حَٛ یه پٟٙٝ ٚعیِ حزیٓ لزار زازٜ ؽٛز ثزای ایٙىٝ اس حٕبیرت ٔرٛرز ٘یربس ثٟرزٜ ثجرزز ثغریبر        -5

 زؽٛار اعت.

                                                 
6
 Preservation By Development 
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فحٙٝ آرایی ٚ زیس ٚ َٔٙز ٔی ثیٙٙس. سٔب٘ی وٝ حرزایٓ ثرٝ ٔٛمرُٛ زیرس ٚ     ثغیبری اس ٔززْ حفبٍت را تٟٙب زر  -6

َٔٙز ذالفٝ ؽٛ٘س فزفت ثزذٛرز فحیح ثب تقٕیٓ ٞبی تٛعْٝ زر حزایٓ اس ثیٗ ٔی رٚز. تقٕیٓ ٞربیی ورٝ اس   

 یه عٛ حفبٍت را ٔالن ذٛز زار٘س ٚ اس عٕتی زیٍز ثٝ افشایؼ ویفیت س٘سٌی افزاز زر ٔىبٖ ٔی ا٘سیؾٙس.

 

 یگذار نیٍ حز نیبِ حز اسیً لیٍ دالضزٍرت 

 
زر ٌذؽتٝ أىب٘بد ٔحسٚز عبذت، ٔزّٕٛٝ لٛا٘یٗ ٔؾتزوی وٝ تٕبْ عبس٘سٌبٖ ثٝ آٖ اّتمبز زاؽتٝ ا٘س ٚ ؽزایو التقبزی ٔبِىبٖ اربسٜ 

ؽسٜ اعت. أب ی عبذت ٚ عبس غیز ٔتْبرف را ٕ٘ی زازٜ اعت. اس ایٗ رٚ ٘یبسی ثٝ تْییٗ مٛاثو ذبفی ثزای عبذت ٚ عبس احغبط ٕ٘ی 

زر سٔب٘ٝ حبمز ثٝ عجت تغییزاد فٙی ٚ پسیس آٔسٖ عجه ٞبی ٔرتّف زر ْٕٔبری ٚ ؽٟزعبسی رٚ٘س ىجیْی ٌذؽتٝ زیٍز ثٝ فٛرد 

ذٛز ثٝ ذٛزی ٕ٘ی تٛا٘س ازأٝ پیسا وٙس. زر فٛرتی وٝ پیؼ ثیٙی السْ زر ٔٛرز حفبٍت اس ثٙبٞبی ثب ارسػ ٔٛرٛز ا٘زبْ ٘ؾٛز، ثبفت ثب 

یب ته ثٙبی ثب إٞیت یب ثٝ وُ اس ٔیبٖ ٔی رٚز ٚ یب ثٝ ٔیشاٖ سیبزی اس ارسػ آٖ وبعتٝ ذٛاٞس ؽس. اس آٖ رب وٝ ثٙبٞبی ثب ارسػ تبریری 

ارسػ زر ثزذی ٔٛارز زر حسٚز یه ٔحّٝ یب ؽٟز ثبعتب٘ی )وٝ ْٕٔٛالً پٟٙٝ ی وٛچىی را ٘غجت ثٝ تٛعْٝ ٞبی ثْسی ؽٟز زار٘س( را 

 (215، ؿ1387را زر َ٘ز ٌزفت وٝ زر آٖ مٛاثو ذبفی رّبیت ؽٛز. )ٔزازی ؽبُٔ ٔی ؽٛز ٔی تٛاٖ ذيٛه وّی

 ٞٓ چٙیٗ حزیٓ ٌذاری ثز ثبفت ٞبی تبریری اس زٚ ِحبً ا٘زبْ ٔی ؽٛز:

 

ٞز احز تبریری زر زَ ثبفتی لزار ٔی ٌیزز وٝ اس آٖ تغذیٝ ٔی وٙس ٚ ثب آٖ ا٘ظ ٚ اِفت زارز. زعتزعی ٞبی حیبتی اىزاف،  -1

ٛز ٚ فْبِیت ٞبی ا٘زبْ ؽٛ٘سٜ زر پیزأٖٛ احز ٕٞٝ سٔیٙٝ ای را ثزای ازأٝ ی حیبد آٖ فزاٞٓ ٔی آٚر٘س. ٔفقُ ٞب، ٔٙبٍز ٔٛر

 ایٗ احز زر زَ ایٗ ثبفت ثٝ ٚرٛز آٔسٜ ٚ ْٔٙب یبفتٝ اعت. 

 

ٞٙز  رسای اس ثٙبٞبی ارسؽٕٙس تبریری لزار ٌزفتٝ زر ثبفت، ثبفت ٞبی وٟٗ ؽٟزٞب ٘یش ٔیزاث زار فزًٞٙ، التقبز، تزبرة ٚ -2

اّقبر ٌذؽتٝ ا٘س. اٌز ته ثٙبٞب ثٝ ٔب فٗ عبذتٗ ٚ ٞٙز ثٝ وبر ٌزفتٗ ٔقبِح ٚ ؽزایو ٔٛرٛز زر ٌذؽتٝ را زر ایزبز یه 

ؽبٞىبر ٔی آٔٛس٘س، ثبفت ٞب ثٝ ٔب یبز ٔی زٞٙس وٝ تززثٝ ی ا٘سٚذتٝ ؽسٜ ثؾز چٍٛ٘ٝ ثغتزی ثزای س٘سٌی ربْٔٝ ثؾزی 

 فزاٞٓ ٔی آٚرزٜ اعت.

 

 اًَاع حزاین

 

ایٗ حزیٓ ثیؾتز ٘بٍز ثز مٛاثيی اعت وٝ مبٔٗ اعتحىبْ ٚ زٚاْ حیبد ثٙبٞبعت. ایٗ مٛاثو ثب تٛرٝ ثٝ 4 فٌی بٌاحزین   .1

ویفیت ٔقبِح ثٝ وبر رفتٝ، ارتفبُ، ٚمْیت ىجیْی ٔحٛىٝ ٚ ٔيبِْبد سٔیٗ ؽٙبعی تْییٗ ٔی ؽٛز. ثزذی اس مٛاثيی وٝ زر 

 ایٗ حزیٓ رّبیت ٔی ؽٛ٘س ّجبرتٙس اس:

 

 بز پی ٞبی ثشري وٝ زر تؾسیس را٘ؼ پی ٞب ٔٛحز اعت.ٕٔبْ٘ت اس ایز 

 .ٕٔبْ٘ت اس احساث ثشرٌزاٜ ٞب ٚ ربزٜ ٞبی عزیِ اِغیز وٝ ایزبز فسا ٚ ِزسػ ٔی وٙٙس 

 .ٕٔبْ٘ت اس وبؽت زرذتبٖ زر حبؽیٝ ثٙب 

 ٌتْبزَ ٚ  رٌّٛیزی اس ترزیت ثٙبٞبی ٚاثغتٝ ثٝ اثٙیٝ ارسؽٕٙس ٚ تبریری )ٔب٘ٙس عبثبه ٞب ٚ پؾت ثٙسٞب وٝ زر حف

 رٌّٛیزی اس را٘ؼ آٖ ٞب ٔٛحز٘س.(

 

ثبتٛرٝ ثٝ وخزد ٚ تُٙٛ ویفی ٚ فٙی ا٘ٛاُ ثٙبٞبی تبریری ٔٛرٛز وؾٛر، تؾریـ فبفّٝ فیشیىی ایٗ حزیٓ ثغتٍی ثٝ ُ٘ٛ احز، ٔقبِح ثٝ 

 وبر رفتٝ، ارتفبُ، اثْبز ٔزّٕٛٝ ٚ ٚمْیت ىجیْی ٔحٛىٝ ٚ ٔيبِْٝ سٔیٗ ؽٙبعی زارز.
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ثٛزٜ ا٘س ٚ زر زَ آٖ ٔىبٖ  -ٔقُٙٛ یب ىجیْی-ثٙبٞبی تبریری تحت تبحیز ٚیضٌی ٞبی ٔحیيی ذٛز حزین هٌظزی ابٌی4ِ  .2

ذبؿ وٝ ؽىُ ٌزفتٝ ا٘س ْٔٙب یبفتٝ ا٘س. ایٗ َٔٙز ٔقُٙٛ یب ىجیْی ثزای آٖ وٝ حفٌ ؽٛز ثٝ مٛاثيی وٙتزِی ٘یبس زارز. ایٗ 

٘سٜ زر عبذت ثٙبٞبی رسیس ٚ ٟ٘بیتبً پٛؽؼ عجش اىزاف آٖ مٛاثو ثز ارتفبُ، افشایؼ یب وبٞؼ تزاوٓ، ُ٘ٛ ٔقبِح اعتفبزٜ ؽٛ

 َ٘برد زار٘س. مٛاثو پیؾٟٙبزی ّجبرتٙس اس:

 

  ٕٔبْ٘ت اس احساث ثٙبٞبی ٔزتفْی وٝ ثبّج اذتالَ زر ٕٞبٍٞٙی ٔحیو ٔی ؽٛ٘س ٚ زیس ٚ چؾٓ ا٘ساس ٔٛرٛز را تحت

 اِؾْبُ لزار ٔی زٞٙس.

  افشایؼ تزاوٓ الرزْ احساث تبعیغبد رسیس ؽٟزی را ثٝ ز٘جبَ ٕٔبْ٘ت اس افشایؼ یب وبٞؼ تزاوٓ ٔٛرٛز، سیزا

ذٛاٞس زاؽت وٝ آٖ ثرؼ اس ثبفت ؽٟزی ٍزفیت پذیزػ آٖ را ٘سار٘س. وبٞؼ تزاوٓ ٘یش ٔٛرت روٛز التقبزی ٚ 

 حیبتی ٔزّٕٛٝ یب ثٙب ٔی ؽٛز.

 .ٕٔبْ٘ت اس اعتفبزٜ اس ٔقبِح ٘بٍٕٖٞٛ ثب ثٙبی ثب ارسػ 

 ىجیْی ثٙب. عبٔب٘سٞی، تمٛیت ٚ حفو ٔحیو 

 

زر ؽٟزٞبی تبریری ْٕٔٛالً ثٙبٞبی افّی زر ارتجبه ثب زا٘ٝ ٞبی اىزاف ذٛز ٔی تٛا٘ٙس ثٝ حیبد ویفی ٚ   حزین کیفی بٌا4 .3

وٕی ذٛز ازأٝ زٞٙس. ایٗ پیٛعتٍی ٚ ا٘غزبْ را ثٝ ىٛر ٔخبَ ٔی تٛاٖ زر ٔزّٕٛٝ س٘سیٝ ؽیزاس زیس؛ حٕبْ ٚویُ، ٔغزس 

ٚ ّٙبفزی ٔب٘ٙس آٖ ٕٞٝ پؾتیجبٖ ٞٓ ٞغتٙس ٚ ثٝ یه زیٍز عزٚیظ ٔتمبثُ ٔی زٞٙس. اِجتٝ ٚویُ، ثبسار ٚ اري وزیٕرب٘ی 

ایٗ تٟٙب ّٙبفز افّی ٘یغتٙس وٝ ٚرٛزؽبٖ ثزای ازأٝ حیبد ثٙب إٞیت زارز. ثٝ ىٛر وّی زا٘ٝ ٞبی اىزاف وٝ ثٝ آٖ عزٚیظ 

 ر ایٗ سٔیٙٝ مٛاه سیز پیؾٟٙبز ؽسٜ ا٘س:زٞی ٔی وٙٙس ٚ پؾتیجبٖ آٖ حغبة ٔی ؽٛ٘س ٘یش ؽبُٔ ایٗ حزیٓ ٔی ؽٛز. ز

 

 .ٕٔبْ٘ت اس ترزیت ىجیْی ٚ تْٕسی اثٙیٝ ای وٝ ثٝ ٔزٚر سٔبٖ ٚ ثب اعتٕزار فزٍٞٙی ؽىُ ٌزفتٝ ٚ ثٝ حزیٓ ثٙب ّٔحك ؽسٜ ا٘س 

 .ثبسعبسی ٔزسز ٚ احیبی ثٙبٞبیی وٝ زر حزیٓ ثٙب ثز احز اعتٕزاری فزٍٞٙی ایزبز ؽسٜ ا٘س 

 ارسػ ٞبی ویفی اثٙیٝ وؾٛر، تزویت ٔزّٕٛٝ ٚ س٘سٌی ٞزثٙب ثب اِحبلبد ٚ اثٙیٝ ٚاثغتٝ ثٝ آٖ ٚ زر  ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ یىی اس

اعالٔی )زرٍٚ٘زایی( مزٚری اعت وٝ زر حفٌ ایٗ ا٘غزبْ ویفی -اىزاف آٖ اعت ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٚیضٌی ذبؿ ْٕٔبری ایزا٘ی

 ت ٔٛارز سیز ٕٞٝ زر ایٗ راعتبعت:ٔحیيی ٚ ایٗ تزویت عْی ثؾٛز تب اس یبزٔبٖ عبسی پزٞیش ؽٛز. رّبث

 

 رٌّٛیزی اس تْزیل ٚ ٔیساٖ عبسی زر ٔمبثُ ثٙبی تبریری. -

 رٌّٛیزی اس ّزیبٖ عبسی ثٙب اس ّٔحمبد تبریری ٚ زا٘ٝ ٞبی تزویجی اىزاف آٖ. -

، 1387تالػ زر حفٌ تزویت زا٘ٝ ٞبی تؾىیُ زٞٙسٜ ثبفت ؽٟزی وٝ زر وٙبر ثٙبی تبریری ٔغتمز٘س. )ٔزازی -

 (218 اِی 215ؿ

 

 نیحزا يییًحَُ تؼ
 

ؽىُ ٍبٞزی حزیٓ احز تبریری ٔحسٚزٜ یب ٔحسٚزٜ ٞبیی اعت وٝ ثٝ زلت تْزیف ٚ ثز ٘مؾرٝ ٔؾررـ ؽرسٜ ا٘رس. تْرساز ٚ ٚعرْت       

 ٔحسٚزٜ ٞب ثٝ ٚیضٌی ٞبی احز ٚ ٔحیو ثغتٍی زارز ٚ پظ اس ثزرعی ٞبی سیز تْییٗ ٔی ؽٛز:

 ٚمْیت احز اس َ٘ز ٚیضٌی ٞبی سیجبیی ؽٙبذتی، تبریری ٚ فٙی .1

 ٔحیو پیزأٖٛ احز ٚ ٘حٜٛ تٛعْٝ آٖ اس َ٘ز ٚیضٌی ٞبی سیجبیی ؽٙبذتی، تبریری، ْٕٔبری، فٙی ٚ التقبزی. .2

 ثزرعی ٔحیو ٌغتززٜ تز اس َ٘ز سیز عبذت ٞبی ؽٟزی ٚ ٔٙيمٝ ای، ْٔیؾت ٚ ربیٍبٜ احز زر ْٔیؾت ٔٙيمٝ ٚ رٚػ س٘سٌی .3

 یٛ٘س زیساری زٚ عٛیٝ ٔیبٖ احز ٚ ٔحیوپ .4
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ثزرعی أىبٖ ٚارز آٔسٖ ذغبرد ٞبی ثبِمٜٛ ٚ ثبِفُْ وٝ ثٝ احز تبریری ٚ پیٛ٘س آٖ ثب ٔحیو ٔقرُٙٛ ٚ ىجیْری. پرظ اس ا٘زربْ      .5

ثزرعی ٞبی یبز ؽسٜ ٔحسٚزٜ ٞبیی وٝ ٔؾَٕٛ ْٔیبرٞبیی ٕٞب٘ٙس ٞغرتٙس تفىیره ٚ رٚی ٘مؾرٝ ٔؾررـ ٔری ؽرٛ٘س. ایرٗ        

 (53ٚ 52، ؿ1391٘بْ حزیٓ زررٝ یه ٚ حزیٓ زررٝ زٚ ذٛا٘سٜ ٔی ؽٛ٘س. )حجیجی ٔحسٚزٜ ٞب ثب

 

 یگذار نیحز یتجارب جْاً

 
زیسٌبٜ ٞبی ٔتفبٚتی زر ٔغئّٝ حزیٓ ٌذاری زر عزاعز ز٘یب ٔيزح اعت وٝ ٔیشاٖ ٔٛفمیت ٞز وساْ ررسای اس ٔغربئُ فٙری ثرٝ     

زر ثزذی اس ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب حتی ٔی تٛاٖ زیس وٝ لبّسٜ ذبفری زر ٔرٛرز   ٘حٜٛ ارزا ٚ ٚمْیت التقبزی ٚ عیبعی ربْٔٝ ٘یش ثز ٔی ٌززز. 

ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛرزی ثزرعری ؽرسٜ ٔری ترٛاٖ رٙجرٝ       12حزایٓ ٚ حفبٍت اس ٔیزاث فزٍٞٙی ثٝ فٛرد فزیح ٚ ٔغتمیٓ ٚرٛز ٘سارز. اس ٔزُٕٛ 

 ٔٛرز سیز ذالفٝ ٔی ؽٛز ثیزٖٚ وؾیس: 8ٞبی ٔؾبثٟی را وٝ زر 

 بؽس.حزیٓ ثبیس یه ٚعیّٝ لب٘ٛ٘ی ث -1

 ذيٛه تزعیٕی حزیٓ ٔی تٛا٘س ثٝ زیٍز زیسٌبٜ ٞبی ثز٘بٔٝ ریشی فنبیی ٔتقُ ثبؽس. -2

ثزای ثزآٚرز وززٖ ٔیشاٖ تٟسیسٞبی زرٚ٘ی ٚ ثیزٚ٘ی ٘یبس اعت وٝ حزیٓ ٔؾرـ ؽٛز تب اس ریغه فزعٛزٌی، ثی ترٛرٟی   -3

 ٚ وٓ ارسػ ؽسٖ رٌّٛیزی ثٝ ُّٕ آیس.

رً٘ ؽسٖ ٔیشاٖ إٞیت آٖ ٘یش ٘یبس اعت وٝ ذيٛىی ٔؾرـ ؽٛز ثزای ٔؾرـ ؽسٖ حسٚز زلیك ٔیزاث فزٍٞٙی ٚ پز -4

 وٝ تٕبْ عبیت را ثٝ ٔیشاٖ ٘یبس زر ثزٌیزز.

 ثزای حفٌ ذيٛه زیس ٚ َٔٙز ثیٗ ٔحسٚزٜ حزیٓ ٚ ذبرد اس آٖ ٘یش ثٝ حزیٓ ٌذاری احتیبد اعت. -5

 تٕبْ لسرد حزیٓ ٘جبیس زر یه عيح حفبٍت اس ٔیزاث ذالفٝ ؽٛز. -6

التقبزی زر ٔحسٚزٜ حزیٓ ٘یبس اعت وٝ ارسػ ٞبی فزٍٞٙی حفٌ ؽٛ٘س ٚ -و فیشیىی ٚ ارتٕبّیثزای وٙتزَ وززٖ ؽزای -7

 ؽزایو س٘سٌی رٛأِ ٔحّی ثٟجٛز ثرؾیسٜ ؽٛز.

 حزیٓ ثبیس زر ٔمیبط ّٔی ٘یش ٔيزح ؽٛز ٚ ثٝ إٞیت آٖ ٚالف ثبؽٙس. -8

 ٖٚ وؾیسٜ ؽسٜ اعت.ز٘مبه تفبٚد ٚ تؾبثٝ آٖ ثیزر سیز ٔمبیغٝ ای ثیٗ ٘حٜٛ ارزای حزیٓ ثیٗ وؾٛرٞبی ٔرتّف فٛرد ٌزفتٝ اعت ٚ 
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 2003هقایسِ هیاى ًحَُ حزین گذاری در کطَرّای هحتلف. هٌبغ4 پاًایا چزتاًاًًَذس  -1جذٍل 

 

 

 زاىیدر ا یگذار نیحز

 
زّٕٛرٝ ٞرب،   ثٙبٞب، ٔ ٓیحز ٗییاعت تْ سٜیرع تیثٝ تقٛ 1366وٝ زر عبَ  یفزٍٞٙ زاثیثز ىجك اعبط ٘بٔٝ عبسٔبٖ ٔ زاٖیزر ا

ٔ    ٗیثز ّٟسٜ ا ٓیزاذُ حز یٚ ىزاح یحجت ؽسٜ ٚ مٛاثو ذبؿ ْٕٔبر یریتبر یٔحٛىٝ ٞب ٚ تپٝ ٞب  زاثیر عربسٔبٖ اعرت. )اعبعرٙبٔٝ 

زر  یورٝ ٔساذّرٝ ٚ ىزاحر    ززیٌ یآٖ ٞب زر َ٘ز ٔ یثزا یٕیپظ اس حجت آحبر حزا یزاث فزٍٞٙیراعتب عبسٔبٖ ٔ ٗی( زر ا1366 ،یفزٍٞٙ

 عبسٔبٖ ا٘زبْ ؽٛز. ٗیَ٘ز اتحت  سیثب ٓیحزا ٗیا

 رٙجٝ ٞبی ارزایی حزیٓ

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔٛرزی
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ٖ٘ٛ آٚرزٜ . ثبیررس زر لررب 1

 ؽٛز

           

.ثبیررس زر زیٍررز ثز٘بٔررٝ  2

ریشی ٞبی فنربیی زیرسٜ   

 ؽٛز

           

.ثزای ٍٟ٘ساؽت إٞیت 3

 فزٍٞٙی

           

.ثررررزای ٍٟ٘ساؽررررت اس 4

 تٕبٔی ذيزاد

           

.ثزای ٍٟ٘ساؽت تٕربٔی  5

 زیس ٚ َٔٙزٞب

           

 د ثبالی.عيح لسر6

 حزیٓ

           

.ثررزای وٙتررزَ تٕرربٔی  7

 ؽزایو

           

.ٔٙبعت ثرزای اررزا زر   8

ٔیررزاث فزٍٞٙرری زیٍررز  

 ٔىبٖ ٞب
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 زاىیدر ا یگذار نیحز خچِیتار

 

ثرٝ حجرت    هیر ثٛزٜ اعت ورٝ ثرٝ ؽرٕبرٜ     24/06/1310 دیزر تبر الْیتپٝ زر اعتب ا ٕبٖیاحز حجت ؽسٜ عّ ٗیىجك ٔسارن ٔٛرٛز اِٚ

حجرت ؽرسٜ اعرت.     901ؽرٕبرٜ  ثرٝ   23/9/1349 دیاعت وٝ زر تربر  شزیٔزثٛه ثٝ أبٔشزٜ ّجساهلل ثبفك  ٓیحز ٗییتْ ٗیاعت. اِٚ سٜیرع

ثرساٖ   ٗیر ّسز ثٛز٘رس. ا  811ؽسٜ  تیٚ وُ حزائٓ تقٛ 8010حجت ؽسٜ ثٝ  یریوُ آحبر تبر 1381عبَ  بٖی( تب پب52، ؿ1391 یجی)حج

ٔؾٟٛر ٞٙرٛس پزٚ٘رسٜ    یریاس آحبر تبر یبریتْساز ثغ ٙىٝیثبؽٙس ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ا یٔ ٓیحز یزرفس آحبر حجت ؽسٜ زارا 10ْٔٙبعت وٝ فمو 

 (52، ؿ1391یجی. )حجٓیثز یٔ یپ ّٝٔزٕٛ ٗیا ٙسٜیآ ِیٚع یٚ حزٓ وبر تی٘سار٘س، ثٝ إٞ شی٘ یجتح

 

 زاسیض یخیبافت تار خچِیتار

 
لجُ اس آٖ ٘یش ٚرٛز زاؽتٝ اعت. ایٗ  7ثز اعبط ؽٛاٞس تبریری ثسعت آٔسٜ، ؽٟز ؽیزاس پظ اس ٚرٚز اعالْ ؽىُ ٌزفت أب ثّٛن ؽیزاس

وٝ ثزای اعتزاحت ٚ ذٛػ ٌذرا٘ی پبزؽبٞبٖ عبذتٝ ؽسٜ ثٛزٜ اعت. ٞٓ چٙریٗ ایرٗ ٔىربٖ ثرٝ ّّرت لرزار       ثّٛن ؽبُٔ لّْٝ ٞبیی ثٛزٜ 

ٌیزی ثز ٔغیز ارتجبىی رٙٛة ایزاٖ ثب ؽٟز اعترز لجُ اس ؽىُ ٌیزی ؽٟز ٘یش ٔٛرز تٛرٝ ثٛزٜ اعرت. ایرٗ ٔغریز اس تٟٙرب راٜ ّجرٛری      

 ٌیزی زرٚاسٜ لزآٖ ٚ زرٚاسٜ اففٟبٖ )زرٚاسٜ اعترز( ٔی ٌذؽتٝ اعت.ٌذر٘سٜ اس تًٙ اهلل اوجز ٚ زر راٜ ذٛز اس ٔىبٖ آتی لزار

عپبٜ اعالْ پظ اس تغریز آعبٖ ؽٟزٞبی ؽٕبَ غزثی فبرط ثٝ رٍّٝ ی ؽیزاس ٚارز ؽس. پظ اس آٖ زر ٔىبٖ تٙرً اهلل اوجرز ٚ     

ایرٗ رٙرً ٞرب ٞرز زٚ ىرزف تّفربد       تًٙ عْسی ثزای رعیسٖ ثٝ ؽٟز اعترز ثب ٔمبٚٔت پبرعیبٖ ٔغتمز زر لّْٝ فٟٙسر ٔٛارٝ ؽس. زر 

ثغیبری زاز٘س أب زر ٟ٘بیت ٔغّٕب٘بٖ ایٗ لّْٝ را تغریز ٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ ؽٟز اعترز را ثسعت آٚرز٘س. زر ىرَٛ ٔرسد ایرٗ زرٌیرزی ٞرب      

ت، ذیٕرٝ  عپبٞیبٖ اعالْ زر ٔىبٖ آیٙسٜ ی ؽٟز ؽیزاس، وٝ زر ٔمبثُ لّْٝ فٟٙسر ٚ ٘شزیه ؽٟز ثبعتب٘ی ٚ زر ٔحُ لقز اثٛ٘قز ثٛزٜ اعر 

سز٘س ٚ اس آٖ رب ثٝ ٔمبثّٝ ثب ایزا٘یبٖ پززاذتٙس. ثب تغریز اعترز ٘رغت ایٗ ؽٟز پبیٍبٜ حىٛٔت ٔغّٕب٘بٖ ؽس، أب ثب ؽٛرػ چٙرسثبرٜ ی  

ٞززی لٕزی تقٕیٓ ٌزفرت ورٝ ؽرٟز رسیرسی زر رٍّرٝ ی       74عبوٙیٗ آٖ رب ٔٛارٝ ؽس٘س. اس ایٗ رٚ ٔحٕسثٗ یٛعف حمفی زر عبَ 

س ٚ ٔزوش ذالفت را تغییز زٞس. ّّت ا٘تربة ایٗ ٔىبٖ ٚیضٌی ٞبی ىجیْی ٔغبّس ٚ ٔٛلْیت ٔٙبعرت لزارٌیرزی ثرز    ٔغبّس ؽیزاس ثٙب وٙ

 (24ؿ ،1391 ریبحی) ٘ميٝ ی تاللی راٜ ٞبی افّی ذيٝ ی فبرط ثٛز.

                                                 
7
ٞب ٔی تٛاٖ ثٝ لقز  ثّٛن ؽیزاس ثٝ ْٔٙی رٍّٝ ٚ ٘بحیٝ ای وٝ ؽیزاس زر آٖ لزار ٌزفتٝ ٚ زر ٌذؽتٝ ؽبُٔ آثبزی ٞب ٚ لالُ پزاوٙسٜ ثٛزٜ اعت. اس ٟٔٓ تزیٗ آٖ - 

 اثٛ٘قز ٚ زص ٔغتحىٓ فٟٙسر اؽبرٜ وزز.
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 سٔؾبٚر پززارا ٗیٔٙجِ: ٟٔٙسع .ٚ ٔزاحُ رؽس آٖ زاسیؽٟز ؽ یریٔحسٚزٜ ثبفت تبر -1 تقٛیز

 هسائل بافت

ٞىتبر اعت. ایٗ ثرؼ اس ؽٟز ٕٞبٖ ؽٟز ؽیزاس زر اٚایُ لرزٖ حبمرز    400ت تبریری وٝ زر لّت ؽٟز لزار زارز ٚ ٔغبحت آٖ حسٚز ثبف

ٞززی ؽٕغی اعت وٝ حزیٓ آٖ ٔٙيجك ثز ٔزسٞبی آٖ اعت. اس ٚیضٌی ٞبی ثبفت ٔی تٛاٖ ثٝ زارای ثبفت فؾززٜ ٚ ٔتزاوٓ ، ٚاحرسٞبی  

( ؽرجىٝ ارتجربه عرٛارٜ آٖ مرْیف ٚ فبلرس وربرایی السْ اعرت. ترزاوٓ         37، ؿ1392ٕ٘ٛز. )ریبحی  ٔغىٛ٘ی لسیٕی ٚ فزعٛزٜ آٖ اؽبرٜ

عبذتٕب٘ی ثب ٚرٛز اثٙیٝ وٓ ارتفبُ سیبز اعت، تزاوٓ رْٕیتی ثبالعت، ثٝ ّّت تٙشَ ثٟساؽرت ٚ ویفیرت اعرىبٖ ٚ ٔؾرىالد ٔحیيری ،      

ٝ ؽٟز اعرت. )ثربسٍ٘زی ىرزح رربِٔ ؽرٟز ؽریزاس، ثررؼ عرْٛ         لیٕت سٔیٗ زر ایٗ ٔٙيمٝ ٘بسَ ٚ ٔحُ اعىبٖ الؾبر فمیز ٚ ٟٔبرزٖ ث

 (52ٟٔٙسعیٗ ٔؾبٚر ؽٟز ٚ ذب٘ٝ، ؿ
؛ 1385رْٕیت ذب٘ٛار ثٝ تفىیه سٖ ٚ ٔزز، ٘غجت رٙغی ٚ رؽس ثٝ تفىیه ٔٙبىك ىجك آٔبر رعٕی عبَ  - 2رسَٚ 

 ٔبذذ: ثبسٍ٘زی ىزح ربِٔ ؽٟز ؽیزاس، ٔؾبٚریٗ ؽٟز ٚ ذب٘ٝ.
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اعت وٝ ثبفت تبریری ؽٟز ؽیزاس ثیؾتزیٗ رْٕیت عبوٗ را زر ذٛز ربی زازٜ اعرت. ٞرٓ چٙریٗ    تٕبٔی ایٗ ٔٛارز زر حبِی 

 (2ثیؾتزیٗ تزِٕ فْبِیت ٞب، ٔزاوش التقبزی ٚ ازاری زر ایٗ ثبفت ؽىُ ٌزفتٝ ا٘س.)٘مؾٝ ؽٕبرٜ 

ٚ ّرسْ تٛا٘ربیی ٔربِی    ٞشیٙٝ ی ثبالی ٍ٘ٝ زاری ٚ حفبٍرت ثٙبٞربی ثبفرت لرسیٓ     اس زیٍز ٔغبئّی وٝ ایٗ ثبفت ثب آٖ رٚیزٚعت 

یىی اس ٔٛاِ٘ ٟٔٓ احیبء ٚ ثٟغبسی ثبفت لسیٓ ثٝ ؽٕبر ٔی رٚز. زر ایٗ ٔٛرز ٘یش مٛاثو ىزح وٝ عبوٙبٖ ثبفت ثزای حفبٍت اس ایٗ ثٙبٞب 

  ٖ را  ٞب ثب ثی تٛرٟی ثٝ ّبُٔ فزٍٞٙی )ذٛاعت ثزذٛرزاری اس ٔشایبی س٘سٌی ٔسرٖ وٝ عبسٌبری آٖ ثب ثب ثبفت وٟٗ ٞشیٙرٝ ای زٚ چٙرسا

ثز عبوٙیٗ تحٕیُ ٔی وٙس( ٚ ّبُٔ التقبزی )ّٕسٜ عبوٙبٖ ثبفت اس الؾبر وٓ زر آٔس ٚ یب ٔتٛعو ثٝ پربییٗ ٞغرتٙس(، ّٕرال ٔؾربروت     

 (66ٔززْ را زر ارزای مٛاثو ٔحسٚز عبذتٝ اعت. )ثبسٍ٘زی ىزح ربِٔ ؽٟز ؽیزاس، ثرؼ اَٚ، ٟٔٙسعیٗ ٔؾبٚر ؽٟز ٚ ذب٘ٝ، ؿ
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 ٔؾبٚریٗ ؽٟز ٚ ذب٘ٝ؛ ٔٙجِ: 1375زر عبَ  رْٕیتی ؽٟز ؽیزاس ـ٘بذبِ ٘مؾٝ تزاوٓ - 2٘مؾٝ 
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 تقابل رٍیکزد تَسؼِ با رٍیکزد حفاظت در بافت تاریخی ضیزاس
تٕبٔی ایٗ ٔٛارز ؽزوت ٞبی ٔؾبٚر را ثٝ ارائٝ راٜ حُ ٞبی تٛعْٝ ٔی رعب٘س ٚ ایٗ ٔٛمُٛ ثبیرس زر ایرٗ ٔٙيمرٝ تربریری ثرب      

ٍی لزار ٌیزز. ثزای ٔخبَ ؽزوت ٟٔٙسعیٗ ؽٟز ٚ ذب٘ٝ زر ىزح ثبسٍ٘زی ىزح تفقیّی ٔرٛارز  رٚیىزز حفبٍت ٔیزاث فزٍٞٙی زر ٕٞبٞٙ

سیز را پیؾٟٙبز ٕ٘ٛزٜ اعت. )رسَٚ ؽٕبرٜ ؟( السٔٝ ی تحمك ایٗ اٞساف اربسٜ ٚرٚز یبفتٗ ثٝ ایٗ ثبفت ٚ ىزاحی زر آٖ اعت وٝ ایٗ أز 

ُ تفىز ثٝ عجت رٌّٛیزی اس عبذت ٚ عبس ٚ تٛعْٝ ٔتٙبعت، عرجت ؽرىُ   ٔٛسٜ ای ٔیزاث فزٍٞٙی زر تنبز اعت. ایٗ ٘ٛ-ثب تفىز آییٙی

ٌیزی تفىز مس ذٛز یْٙی ترزیت ٚ ثبسعبسی ٔی ؽٛز. زر ىزح زر حبَ ارزای پزٚصٜ ثیٗ اِحزٔیٗ ٔی تٛاٖ ایٗ ٔيّت را زیرس. زر ایرٗ   

 ٚ ثبفت ٔٛرٛز زر حبَ ارزاعت. ىزح فبفّٝ ٔیبٖ آعتبٖ ؽبٞچزآ تب آعتب٘ٝ ترزیت ٚ ّّٕیبد عبذت ٔزسز ثی تٛرٝ ثٝ سٔیٙٝ
 ذب٘ٝ ٚ ؽٟز ٔؾبٚر ٟٔٙسعیٗ ؽیزاس، ؽٟز تفیقیّی ىزح ثبسٍ٘زی: ٔبذذ ؽٟز؛ ٔزوشی پٟٙٝ زر تٛعْٝ راٞجززٞبی - 3رسَٚ ؽٕبرٜ 

 

تٟیرٝ   60زر حبَ حبمز عبسٔبٖ ٔیزاث فزٍٞٙی ثزای ثٙبٞبی ٚارس ارسػ ٔٛرز ؽٙبعبیی ذٛز ٔيبثك ثرب ىزحری ورٝ زر زٞرٝ     

حبَ ارزای پزٚصٜ ٞبی ذٛز اعت. ایٗ عبسٔبٖ زر عبَ ٞبی ثْس الساْ ثٝ تٟیٝ ٘مؾٝ حزیٓ اس آحربر ثرب ارسػ ٔٛررٛز ورززٜ      ؽسٜ اعت زر

اعت. اس ىزفی ایٗ آحبر را عْی ثٝ حفبٍت ٚ حزاعت ٕ٘ٛزٜ اعت. ثٝ ّٙٛاٖ ٔخبَ زر سیز ٘مؾٝ حزیٓ عبذتٕبٖ ٔحتؾٓ ٚالرِ زر اىرزاف   

عت آٚرزٜ ؽسٜ اعت. )٘مؾٝ ؽٕبرٜ ؟( مٛاثيی وٝ ٔیزاث ثزای ایٗ ٔزّٕٛٝ زر َ٘ز ٌزفترٝ اعرت   س٘سیٝ وٝ زفتز فّْی ٔیزاث فزٍٞٙی ا

ٕٞٝ ثٝ رش ارتفبُ ٞفت ٚ ٘یٓ ٔتز ٔزبس ثزای عبذت ٚ عبس ثٙبٞبی اىزاف ثٝ ٔیزاث ارربُ زازٜ ؽسٜ اعت. ثَٙز ٔری رعرس ایرٗ ٔٛمرُٛ     

یٓ ثٙبٞبی ٔٛرٛز ثؾٛز. ثٝ ّجبرد زیٍز اس آٖ رب ورٝ لربٖ٘ٛ ذبفری    ثبّج رٚیىززٞبی ٘بٕٞبًٞٙ ٚ یب ٔتحززا٘ٝ ٘غجت ثٝ تٛعْٝ زر حزا

٘تیزٝ ایٗ ثزذٛرز ٚ رّرٌٛیزی اس تٛعرْٝ    8ثزای ثزذٛرز ثب ؽزایو ٔرتّف زر َ٘ز ٌزفتٝ ٘ؾسٜ اعت احىبْ ثغیبر عّیمٝ ای ذٛاٞٙس ؽس.

بسی زر ایٗ ثبفت ٞب عربوٙیٗ را ٔزجرٛر ثرٝ    ثٝ فزعٛزٌی ثیؾتز ثبفت تبریری ؽیزاس ٔٙزز ٔی ؽٛز؛ چزا وٝ رٌّٛیزی اس ٘ٛعبسی ٚ  ثٟغ

 تزن ٔی ٕ٘بیس ٚ عبوٙیٗ رسیس ٘یش ّٕستبً ٟٔبرزاٖ ٚ افزازی ٞغتٙس وٝ ٘غجت ثٝ ثبفت تّْك ذبىز ٘سار٘س.

                                                 
8
 ٚر پززآراس زر حبَ تٟیٝ ىزح ٚ مٛاثو ثزای ایٗ آحبر ٞغتٙس.زر حبَ حبمز ٟٔٙسعیٗ ٔؾب  



  هؼوارایزاى سزاسزی اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 ّوایص بیي الوللی هؼواری،ػوزاى ٍ ضْزساسی در ّشارُ سَم

 34هاُ  تیز -تْزاى 

 

13 

 

 
 حزیٓ ذب٘ٝ ٔحتؾٓ زر ثبفت تبریری ؽیزاس؛ ٔٙجِ: عبسٔبٖ ٔیزاث فزٍٞٙی - 3٘مؾٝ 



  هؼوارایزاى سزاسزی اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 ّوایص بیي الوللی هؼواری،ػوزاى ٍ ضْزساسی در ّشارُ سَم

 34هاُ  تیز -تْزاى 

 

14 

 

 ًتیجِ گیزی
ی وؾٛر ٔغئّٝ ای اعت وٝ زر ؽزایو أرزٚس ثرٝ آٖ احتیربد اعرت. عربذت ٚ عربسٞبی       حزیٓ  ٌذاری ثز ثبفت ٞبی تبریری ؽٟزٞب 

پزاوٙسٜ ٚ غیز ٔتزب٘ظ فٛرد پذیزفتٝ زر عيح ؽٟز اٌز زر ثبفت ٞبی تبریری ثٝ ٚلُٛ ثپیٛ٘س٘رس ؽرقریت ٚ ٞٛیرت ایرٗ ثبفرت ٞرب اس       

یٗ حزیٓ ٌذاری أب ٘جبیس راٜ تٛعرْٝ ٔتٙبعرت ٚ   زعت ٔی رٚز ٚ ٔب٘ٙس زیٍز ٘ٛاحی ؽٟز ٔزّٕٛٝ ای غیز ٔٙغزٓ ثٝ زعت ذٛاٞس آٔس. ا

ْٔمَٛ را ثجٙسز. ثٝ ایٗ ْٔٙی وٝ ثبیس ٔیشا٘ی اس ٌغتزػ ْٔمَٛ وٝ مبٔٗ حیبد ثبفت اعت را زر اذتیبر آٖ لزار زٞس. ایٗ ٚیضٌی ٔيّت 

یزٚی اس ایٗ عٙت ٔری تٛا٘رس ثرز    رسیسی ٘یغت. زر ثبفت ٞبی تبریری ٔی تٛاٖ آحبری ار اس ٞز زٚرٜ ٔؾبٞسٜ ٕ٘ٛز. زٚراٖ ْٔبفز ٘یش ثٝ پ

ایٗ ثبفت ٔساذالد ذٛز را إّبَ ٕ٘بیس. اِجتٝ ایٗ ٔساذالد زر ىَٛ ّّٕیبد ٞبی ٌذؽتٝ ثبیس ثبؽس ٚ ٘ٝ ا٘ميبّی ثز آٖ. ایٗ ٔغرئّٝ ورٝ   

  ْ ٝ ٚ ٚرٚز َٔربٞز  ثٝ فٛرد ّبْ ثٝ آٖ اؽبرٜ ؽسٜ زر ٘حٜٛ حزیٓ ٌذاری ٚ مٛاثو ٘بٍز ثز آٖ ٘یش ثبیس زیسٜ ؽٛز. مٛاثو ثبیس ارربسٜ تٛعر

ْٔبفز را زر حسی وٝ ؽبِٛزٜ ٚ ٞٛیت ثبفت وٟٗ اس ٔیبٖ ٘زٚز را ثٝ عبوٙبٖ ٚ عبس٘سٜ ٞب ثسٞٙس. زر ٕ٘ٛ٘رٝ ؽرٟز ؽریزاس ایرٗ مرٛاثو ترب       

وٖٙٛ ثٝ زِیُ عرت ٌیزی ثیؼ اس ا٘ساسٜ ذٛز ٘تٛا٘غتٙس اعتٕزار حنٛر عبوٙیٗ را ٔٙزز ؽٛ٘س ٚ ثیؾتز ٔٙزز ثٝ ذزٚد آٖ ٞرب اس ثبفرت   

ا٘س. ٞٓ چٙیٗ ّسْ ثز٘بٔٝ ریشی ثزای تغٟیالد ؽٟزی ٚ ذسٔبد ٔٙبعت ثٝ ٘بوبرآٔسی ایٗ ثبفت ٞب ثیؾتز زأٗ سزٜ اعت. یْٙی ثرٝ  ؽسٜ 

ّ٘ٛی حفبٍت اس ثبفت ٔٙزز ثٝ ترزیت ثیؾتز آٖ ؽسٜ اعت. یْٙی ّبّٔی ٔب٘ٙس حزیٓ وٝ لقس زارز اس ثبفت، ٞٛیت ٚ فزًٞٙ زفبُ وٙرس،  

 اثغتٝ ثٝ ٞٓ ٟ٘بیتبً ٔٙزز ثٝ اس ٔیبٖ رفتٗ آٖ ثبفت ؽسٜ اعت.ثب رذساز یه عزی اتفبلبد ٚ
 رٚ٘س حزیٓ ٌذاری ثی تٛرٝ ثٝ ٘یبس تٛعْٝ. - 1ٕ٘ٛزار 

 
یب٘ت اس ثبفت ثٝ َٔٙٛر رٌّٛیزی اس ىی ؽسٖ چٙیٗ فزآیٙسی ثَٙز ٔی رعس، حزایٓ ٔیزاث فزٍٞٙی ٚ ىزح ٞبی آٖ ثزای حفبٍت ٚ ف

حفبٍت، ثٝ تٛعْٝ ٘یش ثپززاسز. تٛعْٝ زر ثبفت تبریری اٌزچٝ ٔٛمّٛی ثحج ثزاٍ٘یش ٚ حغبط  تبریری ثبیس ثزبی ٍ٘بٜ فزف ثٝ ٔغئّٝ

 ثبفت تبریری مزٚری اعت.اعت أب ثزای ازأٝ حیبد 



  هؼوارایزاى سزاسزی اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 ّوایص بیي الوللی هؼواری،ػوزاى ٍ ضْزساسی در ّشارُ سَم

 34هاُ  تیز -تْزاى 
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 ْٕٔبری، تٟزاٖ. ٚ

 ، ثبسٍ٘زی ىزح تفقیّی ؽٟز ؽیزاس.1375ٔؾبٚریٗ ؽٟز ٚ ذب٘ٝ،  -8
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