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چکیــذه
َّیت قْطی پسیسُ ای اؾت اظ زٍ ثقس انلی.ثقس اٍل قبولِ ٍ حمیمتی اؾت وِ زیسُ ًویكَز ٍ ثقس زٍم ؾیوب ٍ وبلجس ٍ آى چیعی
اؾت وِ زض ثطاثط زیسگبى لطاض زاضز .اهطٍظُ ایزبز َّیت زض فضبّبی قْطی اظ عطیك ًوبزّبی عجیقی ٍ اًؿبًی یىی اظ هجبحج هْن زض
ثطًبهِ ضیعی قْطی ٍ قْطؾبظی هی ثبقسَّ .یت قْطّب فضبیی ثطای ضقس ٍ تَؾقِ اًؿبى ثَزُ ٍ ثِ فٌَاى یىی اظ ضطٍضیبت تَؾقِ
پبیساض للوساز هیگطزز َّیت قْطی ًكبى زٌّسُ ی فطٌّگ قْط ًكیٌبى اؾت ثبفت فطؾَزُ تبضیری ثِ فٌَاى َّیت ٍ تجلَض فطٌّگ ّط
قْط هی ثبقس َّیت ًِ ثِ فٌَاى "پَؾتِ ٍ اهطی الحبلی" ثلىِ ثِ هكبثِ "ًوَز حمیمت ٍ تؾبّط آى اظ قطٍط اؾبؾی تساٍم حیبت
ارتوبفی وبلجسی قْط اؾت .تالـ ثطای همبثلِ ثب فطؾَ زگی ثِ هٌؾَض افعایف فوط ثٌبّب ٍ ثبفت ّب ضا ثبیس رعئی اظ ضًٍس هطهت ٍ
ثبظؾبظی زاًؿت .انالح هطهت ٍ احیب ثٌبّب ٍ ثبفت ّبی تبضیری ثِ فٌَاى اهطی ّوِ ربًجِ ٍ ربهـ ،زض قىل زضؾت ذَز ،فطآیٌسی پَیب
ٍ تَاًوٌس اؾت وِ ّسف آى ثبظگطزاًسى فقبلیت ٍ ؾطظًسگی ثِ هحسٍزُ هی ثبقسٍ ثطای ضؾیسى ثِ ایي ّسف زض ؾِ ثقس
وبلجسی،التهبزی ٍ ارتوبفی ،ثِ ثْؿبظی ٍ ًَؾبظی وبلجسی،ثْؿبظی التهبزی ٍ ضًٍك ثركی حضَض هطزم ٍ تقبهالت ارتوبفی نحیح
ًیبظهٌس اؾت .اظ آًزبیی وِ ثْؿبظی ٍ ًَؾبظی ثبفت ّبی فطؾَزُ قْطی اظ ضطٍضیبت تَؾقِ پبیساض قْطی اؾت ٍ قْطًٍساى ًمف
هْوی زض ایي فطآیٌس زاضًس ًتبیذ تحمیك ًكبى زاز وِ ثبفت ّبی فطؾَزُ چِ ثِ لحبػ وبلجسی ٍ چِ اظ ًؾطارتوبفی التهبزی زاضای
هكىالت فسیسُ ای ّن ثطای ؾبوٌیي ٍ ّن ثطای ثطًبهِ ضیعاى ٍ هسیطاى قْطی اؾت .ثب تسٍیي ثطًبهِ ّبی نحیح رْت ًَؾبظی ٍ
ثْؿبظی ایي ًَؿ ثبفت ّب ًِ ت ٌْب ثِ حل هكىالت هٌزط ذَاّس قس ،ثلىِ فطنتی هٌبؾت ثطای تَؾقِ پبیساض قْطی زض ظهیٌِ ّبی التهبزی
ٍ ارتوبفی ذَاّس قس .ضٍـ انلی ایي همبلِ تَنیفی – تحلیلی اؾت ٍ ثطای روـ آٍضی اظ اعالفبت وتبثربًِ ای اؾتفبزُ قسُ اؾت.
ایي همبلِ ؾقی زاضز ضوي قٌبؾبیی هفَْم َّیت قْطی ،ثبفت تبضیری قْطّب ،ضطٍضت ّبی ثبفت تبضیری قْط ٍ ّوچٌیي ثْؿبظی ٍ
ًَؾبظی ثِ ثطضؾی ربیگبُ ٍ ًمف َّیت قْطی زض ثبفت ّبی لسین قْطی ًؾیط هیساى قْسا هكْس ثپطزاظز.
ٍاغُ ّبی ولیسیَّ :یت قْطی -ثبفت تبضیری  -ثْؿبظی ٍ ًَؾبظی ثبفت فطؾَزُ  -ثبفت فطؾَزُ
اهذاف تحقیق
اّساف تحمیك فجبضتٌس اظ:




احیبی ثْؿبظی ٍ ًَؾبظی ثبفت فطؾَزُ ثب زضًؾط گطفتي َّیت هَرَز زض قْط
ایزبز هكبضوت ٍ ّوسلی هطزهی زض ثبظؾبظی ٍ ًَؾبظی ثبفت ّبی فطؾَزُ

روش تحقیق
پػٍّف حبضط اظ ًَؿ پػٍّف ّبی ثٌیبزی ثَزُ ٍ ضٍـ گطزآٍضی زازُ ّب ٍ اعالفبت هَضز ًیبظ ثهَضت وتبثربًِ ای ٍ اؾٌبزی ثَزُ اؾت.
ایي پػٍّف ثِ ثطضؾی َّیت قْطی ٍ ثبفت تبضیری زض قْط ،ثْؿبظی ٍ ًَؾبظی ثبفت تبضیری زض قْط ٍ هكىالت ثبفت تبضیری زض قْط هی پطزاظز.
سوال تحقیق
ًمف ٍ فولىطز َّیت زض ثْؿبظی ٍ ًَؾبظی ثبفت ّبی تبضیری چیؿت؟

مقذمه
هطهت ثطذالف آًچِ گبّی ثِ وٌِْ پطؾتی ٍ فطاض اظ ٍالقیت اهطٍظیي هتْن هی قَز ،اهب زض حمیمت ضٍیىطزی هٌغمی ثِ ؾٌت ّب ،تبضید ٍ هیطاث
هقوبضی ٍ قْطؾبظی گصقتِ ثِ قوبض هی آیس .آًچِ هؿلن اؾت ثٌبّبی تبضیری یىی اظ یبزگبضّبی فطٌّگی ّط ؾطظهیي ٍ توسًی ّؿتٌس وِ هزوَفِ ای

اظ زؾتبٍضزّبی فٌی ٍ ٌّطی ضا ّوطاُ ثب اًجَّی اظ اعالفبت تبضیری ،ارتوبفی ،ؾیبؾی ٍ فطٌّگی حفؼ وطزُ ٍ زض اًتمبل آًْب ثِ ًؿل ّبی آیٌسُ ًمكی
ثی ربیگعیي ضا ایفب هی وٌٌس .اظثیي ضفتي َّیت ّبی انیل زض ثبفت قْطی ظهبًی حبزث هی قَز وِ تغییطات زض ثبفت ٍ ؾبذت قْط ،ثسٍى تَرِ ثِ
ثؿتط تبضیری ٍ فطٌّگی ٍ عجیقی ٍ ثِ زؾت افطاز غیط هترهم زض اهَض قْطی نَضت گیطز فَاهلی وِ قْطًٍساى زض هحلِ ّبی لسیوی اظ آى ّب تبحیط
هی گطفتٌس اوخطا یب هحَ گكتِ ٍ یب تغییط قىل زازُ اًس .ثِ ًؾط هی ضؾس تغییطات ثَرَز آهسُ زض هحلِ ّب هَرت پیسایف شٌّیت ّبی رسیسی اظ هحیظ
قْطی قسُ اؾت وِ ثبفج هی قَز َّیت زضن قسُ اظ هحیظ قْطی ثِ قست تغییط یبثس.ثبفت تبضیری ثب اضظـ وبلجسی ٍ فطٌّگی ًْفتِ زض ذَز
ثْتطیي ًكبًِ ی َّیت قْطی ثَزُ اؾت .ثٌبثطایي زض َّیت زازى ثِ قْط ثبفت تبضیری ًمف هَحط ٍ ثبضظی ضا ایفب هی ًوبیس .

مبانــی نظـــری
هویت مکان

هفَْم َّیت هىبى ثركی اظ قرهیت ٍرَزی ّط اًؿبى اؾت وِ َّیت فطزی اٍ ضا هی ؾبظز هىبًی اؾت وِ ذَز ضا ثب آى هی قٌبؾس ٍ ثِ زیگطاى
هی قٌبؾبًس .ثبیس تَرِ زاقت وِ َّیت هىبى ثط ویفیت َّیت هىبًی احط هی گصاضز اهب ذَز هفَْهی رساگبًِ اؾت.
تفاوت هویت مکانی و هویت مکان
َّیت هىبًی ثِ فٌَاى ثركی اظ َّیت فطز هغطح اؾت ٍ اهب َّیت هىبى ثِ ٍیعگی ّبی لبثل تكریم هىبى ثیطًٍی اقبضُ زاضزَّ ،یت قْط َّیت
هؿتوط اًؿبى زض هحَض ظًسگی روقی اؾت.
لیٌچ َّیت قْط ضا ًتیزِ ی َّیت هىبى هیساًس ٍ هقتمس اؾت َّیت هىبى ،گؿتطُ ی ثبظ قٌبؾی ٍ ثِ یبزآٍضی یه هىبى ثِ نَضت هتوبیع اظ ؾبیط
هىبى ّبؾت وِ عی فطآیٌس تزطثِ وطزى یه قْط تَؾظ فطزَّ ،یت هىبى ثِ َّیت قْطی تجسیل هیكَز .
اظ زیسگبُ ظلف َّیت هىبى اظ ؾِ ًَؿ فٌهط زض ّن تٌیسُ قىل هی گیطز:
اؾتمطاض فیعیىی ،فقبلیت ّبی زضٍى هىبى ٍ هقٌی یب هفَْهی وِ قرم ثِ ایي زٍ فٌهط اعالق هیىٌس.
رابطه هویت با محیط
الىؿبًسض ثط ایي فمیسُ اؾت وِ َّیت ّط فضب اظ تىطاض هؿتوط الگَّبی ذبنی اظ ضٍیسازّب زض آى هىبى حبنل هی قَز ّوچٌیي ٍی حفؼ َّیت
ضا فبهلی ثطای ظًسُ هبًسى ثٌبّب ٍ قْط ّب هی زاًس .هحیظ قبهل هزوَفِ ای اظ لطاضگبُ ّبی ضفتبضی اؾت وِ زضٍى یىسیگط لطاض گطفتِ ٍ ثب فهَل
هكتطوی زاضًس فٌبنط انلی ایي لطاضگبُ ّبی ضفتبضی ،الگَی قبذم ضفتبض ٍ هحیظ فیعیىی اؾت.ضاپبپَضت هحیظ ضا حبنل ثطلطاضی اضتجبط هقٌبزاض
هی زاًس .پبضویؿي ثِ فٌَاى عطاح قْطی ،هحیظ ضا حبنل ثطلطاضی تقبهل هیبى افطاز ٍ هىبى وبلجسی هی زاًسٍ هقتمس اؾت هحیظ ؾبذتِ قسُ چیعی
ثیكتط اظ ؾبذتوبى ّب ضا زضثط هی گیطز.وِ ایي اهط ًتیزِ تقبهل ثؿیبض پیچیسُ هیبى هطزم ٍ هىبى اؾت .گیفَضز ًیع ثطایي تبحیط هتمبثل افتمبز زاضز ٍی
ضٍاًكٌبؾی هحیظ ضا ثطضؾی هتمبثل ثیي فطز ٍ لطاضگبُ فیعیىی ٍی تقطیف هی وٌس ثغَضیىِ فطز هحیظ ضا زگطگَى وطزُ ٍ ّوعهبى ،ضفتبض ٍ تزبضة ٍی
ثَؾیلِ هحیظ زگطگَى هی قَز.
هویت ضهری
َّیت قْطی پسیسُ ای اؾت اظ زٍ ثقس انلی.ثقس اٍل قبولِ ٍ حمیمتی اؾت وِ زیسُ ًویكَز ٍ ثقس زٍم ؾیوب ٍ وبلجس ٍ آى چیعی اؾت وِ زض ثطاثط
زیسگبى لطاض زاضز .تقطیف َّیت یه قْط ثسٍى ایي زٍ رٌجِ انلیً ،بزضؾت ٍ ًبلم ذَاّس ثَز ثب تَرِ ثِ ایي هقٌبی َّیت ،عطح ًَؾبظی ثبیس
هجٌبی ًؾطی ٍ چبضچَثی زاقتِ ثبقس وِ زض آى وبلجس ٍ ؾبذتبضی وِ زیسُ هی قَز ّوطاُ ثب رٌجِ ّبی فطٌّگی – ارتوبفی ًبزیسًی َّیت قْط ،ثِ
نَضت تَاهبى هَضز تَرِ لطاض گیطزَّ.یت زض قْط ثِ ٍاؾغِ ایزبز ٍ تسافی ذبعطات فوَهی زض قْطًٍساى ،تقلك ذبعط ٍ ٍاثؿتگی ضا زض ًعز آًبى
فطاّن وطزُ ٍ ٍ قْط ًكیٌبى ضا ثِ ؾَی قْطًٍس قسى وِ گؿتطُ ای فقبل تط اظ ؾبوي قسى نطف زاضزّ ،سایت هی وٌس.
مولفه های هویتی ضهر
آًچِ احطی ضا زض شّي فوَم ثب َّیت یبثی َّیت رلَُ هی زّس تقلك یب فسم تقلك آى ثِ َّیتی روقی ٍ پبیساض اؾت .احط ثب َّیت احطی اؾت وِ
ٍرَز آى ز ض ضاؾتبی َّیت روقی ثبقس ًؾیط یه ثٌبی تبضیری زض یه ثبفت تبضیری ٍ احط ثی َّیت احطی اؾت وِ َّیت آى زض تقبضو ثب َّیت
روقی ثبقس ًؾیط یه ثٌبی هسضى زض ثبفت تبضیری
هَلفِ ّبی عجیقی َّیت قْط
هكرهبت رغطافیبیی(عَل ٍ فطو رغطافیبیی قْط)
هكرهبت ؾبذتبض عجیقی( چكوِ ،ضٍزّب ،تپِ ّب ،پَقف گیبّی ٍ )...
هكرهبت اللیوی(هیعاى ثبضـ ،زهبٍ )...
ٍیػگی ّبی ظهیي قٌبذتی

هَلفِ ّبی ههٌَفی َّیت قْط
چْطُ قْط(زیس ولی)
فٌبنط ذغی ؾبذتبضی قبذم (ذیبثبى ّبی انلی قْط)
فٌبنط وبًًَی ٍ ًمغِ ای قْط(هیبزیي ٍ زضٍاظُ ّب)
ته ثٌبّبی قبذم قْطی
تَزُ ّب ٍ حَظُ ّب قبهل (هحالت لسیوی ،فضبّبی قبذم قْطی ٍ)...
تعریف بافت فرسوده
ثبفت فطؾَزُ قْطی ثِ فطنِ ّبیی اظ هحسٍزُ ی لبًًَی قْطّب اعالق هی قَز وِ ثِ زلیل فطؾَزگی وبلجسی ،فسم ثطذَضزاضی هٌبؾت اظ زؾتطؾی
ؾَاضُ ،تأؾیؿبت ،ذسهبت ٍ ظیطؾبذت ّبی قْطی آؾیت پصیط ثَزُ ٍ اظ اضظـ هىبًی ،هحیغی ٍ التهبزی ًبظلی ثطذَضزاضًس .ایي ثبفت ّب ثِ زلیل فمط
ؾبوٌبى ٍ هبلىبى آًْب ،اهىبى ًَؾبظی ذَز ثِ ذَزی ضا ًساقتِ ٍ ؾطهبیِ گصاضاى ًیع اًگیعُ ای رْت ؾْطهبیِ گصاضی زض آى ضا ًساضًسً( .سین )1389
فرآینذ ضکل گیری بافت فرسوده
ّط ثبفت تبضیری زض قْط ضا هی تَاى ثبفت فطؾَزُ زاًؿت ٍ ،لی ّط ثبفت فطؾَزُ  ،ثبفت تبضیری ًیؿت لصا زاهٌِ قوَل ثبفت تبضیری ثیكتط اظ ثبفت
فطؾَزُ اؾت ٍ ثبفت تبضیری هی تئبًس ثبفت فطؾَزُ ضا زض ثط ثگیطز(.قوبفی )1389 ،
پؽ ثط ّویي اؾبؼ  ،ثبفت ّبی وْي قْطی ٍ ضٍؾتب یی وكَض ًوبز فطٌّگ ٍ توسى ایطاى ظهیي  ،اؾٌبزی اظ تبضید ً ،وَزّبی هحؿَؼ َّیت ٍ
تزطثِ ًیبوبى هب هحؿَ هی قًَس.ایي ثبفت ّب زض ثط گیطًسُ اضظـ ّبی هقوبضی ٍ قْط ؾبظی ٍ َّیت هلی ً ،وبیبًگط ذبعطات لَهی ٍ آحبضی هتقلك ثِ
توبهی ًؿل ّبی حبضط ٍ آیٌسُ وكَض اؾت وِ زض فیي حبل ربیگعیي ًبپصیط ًیع ّؿتٌس(.ؾطتیپی پَض )1385،
بافت تاریخی ضهر
اهطٍظُ هغبلقِ ٍ احیبی هطاوع تبضیری قْطّب ٍ ثِ فجبضتی ثْؿبظی ثبفت ّبی لسیوی ،ثِ فٌَاى اهطی هحتطم ،هَضز تَرِ فاللِ هٌساى ٍ هؿئَالى لطا ض
گطفتِ اؾت ثِ عَضی وِ هقلَل ثطزاقت ّبی هتفبٍت زض ذهَل ثیٌف ،فطٌّگ ،ؾٌتٌّ ،ط ٍ هقوبضی ٍ زض یه والم قیَُ ظًسگی اؾت .ثیف اظ
چٌس زِّ اؾت وِ ثبفت ّبی لسیوی ثِ فطاهَقی ؾپطزُ قسُ اًس زض ثبفت ّبی لسیوی ،ویفیت قطایظ ظیؿت هحیغی ثِ پبییي تط اظ ّط اؾتبًساضز لبثل
تحول اًؿبًی تٌعل یبفتِ اؾت.ایي ثبفت ّب ضٍظ ثِ ضٍظ ثی ض ًٍك ٍ فطؾَزُ تط هی قًَس ٍ ثِ ثبفت ّبی هؿئلِ زاض ٍ هكىل ظا زض ثطًبهِ ضیعی ٍ هسیطیت
قْطی هغطح هی قًَس ٍ احیبی ثبفت ّبی لسیوی ضطٍضتی اؾت وِ اّویت آى ثب قٌبذت اضظـ ّب ،تَاى التهبزی ،وبلجسی ،فطٌّگی ٍ ارتوبفی ثبفت
ضٍقي هی گطزز.
ثبفت تبضیری قْط ثِ فطنِ ّبیی اظ هحسٍزُ لبًًَی قْطّب اعالق هی قَز وِ ثِ زلیل فطؾَزگی وبلجسی ٍ فیعیىی ،فسم ثطذَضزاضی هٌبؾت اظ
زؾتطؾی ؾَاضُ ،تبؾیؿبت ذسهبت قْطی ٍ ظیطؾبذت ّبی قْطی آؾیت پصیط ثَزُ ٍ زاضای اضظـ هىبًی ،التهبزی ٍ هحیغی ًبظلی هی ثبقٌس ثْؿبظی
ٍ ًَؾبظی ثبفت ّبی تبضیری قْط ًِ تٌْب ثب ّسف حفبؽت اظ قْطّبی تبضیری ٍ ثٌبّبی فطٌّگی ،ثلىِ رْت پبؾد ثِ ًیبظّبی قْطی ّوَاضُ هغطح ثَزُ
اؾت ٍ هَرت تطهین ذطاثی ّبی گصقتِ ٍ آؾیت ّبی ٍاضز ثط ثٌب ٍ فولىطز رسیس هتٌبؾت ثب ًیبظّبی ظًسگی ضٍظهطُ قسُ اؾت.
اّویت ثبض فطٌّگی ایي ثبفت ّب ٍرَز فٌبنط ٍ الوبى ّب ی ثب اضظـ تبضیری ٍ هیطاث فطٌّگی ،ربشثِ ّبی تَضیؿتی ،اّویت ٍ لعٍم ذسهبت ضؾبًی ثِ
ایي هٌبعك ثِ ٍیػُ زض ظهبى ثحطاى ،اّویت ؾبهبًسّی ٍ احیب ،ایي ًَؿ اظ ثبفت ّبی قْطی ضا زٍ چٌساى هی وٌس.
ویژگی ها و ارزش بافت تاریخی

ثبفت ّبی قْطی ثب اضظـ تبضیری ،ثِ فلت زاضا ثَزى اضظـ ّبی ثبلمَُ ٍ ثبلفقل ذَز ،ثب ٍرَز فطؾَزگی ّبی هرتلف ،هَضز تَرِ ٍیػُ لطاض هی
گیطًس ٍ ثطای آى ّب تالـ هی قَز .ثٌبثطایي آگبّی اظ اضظـ ّبیی وِ زض یه ثبفت تبضیری قْطی ٍرَز زاضز ،ثط حؿبؾیت هَضَؿ احیبی آى هی
افعایس.اضظـ ّبی احط تبضیری ثِ ؾِ زؾتِ انلی اضظـ ّبی تبضیری،اضظـ ّبی فطٌّگی ٍ اضظـ ّبی ضٍظ تمؿین هی قًَس.
ارزش های تاریخی
هزوَفِ ای اظ اضظـ ّبی آحبض اؾت وِ زض آى آفطیٌف احط حبنل قسُ ثبقس ٍ ثِ زٍ زؾتِ تمؿین هی قَز:
اضظـ ّبی تبضیری حبنل اظ فطآیٌس ؾبذت احط
اضظـ ّبی تبضیری تزسیس ًبپصیط ٍ هٌحهط ثِ فطز
اضظـ ّبی فطٌّگی
ثِ هزوَفِ ای اظ اضظـ ّب ٍ آحبض گفتِ هی قَز وِ ثِ هطٍض ظهبى زض آى ّب ٍزیقِ گصاقتِ قسُ ٍ ثسیي ؾبى ثِ هكبثِ ویفیبتی پیَؾتِ ٍ هسام ،اظ ؾیط
تبضیری احط ٍ لسهت آى حبنل قسُ اًس .
اضظـ ّبی ضٍظ
ثِ هزوَفِ ای اظ اضظـ ّبی آحبض گفتِ هی قَز وِ زض ظهبى حبل ث ِ احط زازُ قسُ ٍ ثِ هٌؾَض فطاّن آٍضزى قطایظ هغلَة حفبؽت ٍ تَؾقِ هیطاث
فطٌّگی تقطیف هی قَز.
بهسازی و نوسازی بافت قذیم ضهرها
ثْؿبظی
قبهل ؾلؿلِ الساهبتی اؾت وِ ثِ هٌؾَض ثْجَز وبلجس وِ زض ًتیزِ فطؾبیف فقبلیت تحمك یبفتِ اؾت زض وَتبُ هست ضخ هی زّس .زض ٍالـ ثْؿبظی
ظهبًی قىل هی گیطز وِ فطؾَزگی ًؿجی فضب اظ لحبػ فولىطزی حبزث قسُ ثبقس ثسیي تطتیت هی تَاى گفت ثْؿبظی فطآیٌسی اؾت وِ عی آى هی
تَاى ثِ ثْجَز ٍضقیت فضبی هَرَز پطزاذت ٍ ثب تغییط فولىطز ٍ هقبنطؾبظی ،ؾبظهبى فضبیی هغلَة ایزبز وطز  .ثْؿبظی ّوبًغَض وِ اظ ًبهف ًیع
پیساؾت زایطُ فقبلیت هحسٍز ثِ تغییطات رعئی ثَزُ ٍ زض لؿوت ّبیی وِ هزوَفِ زچبض فطؾَزگی ًؿجی ثبقس نَضت هی پصیطز.
ًَؾبظی
اظ ظهبًی اًزبم هی قَز وِ فضبی قْطی اظ وبضوطز هٌبؾت ثطذَزاض ثَزُ ٍلی فطؾَزگی ًؿجی وبلجسی فضبیی ؾجت وبّف ثبظزّی ٍ وبضایی آى
قسُ اؾتًَ .ؾبظی هزوَفِ الساهبتی ضا قبهل هی قَز وِ زض فیي حفبؽت ثٌب اهىبى ثبظزّی ثْیٌِ آى ضا فطاّن آٍضز .ثسیي تطتیت هی تَاى گفت وِ
ًَؾبظی فطآیٌسی اؾت وِ عی آى هی تَاى قبّس ایزبز ٍضقیتی هٌبؾت زض وبلجس ٍ فضبی فطؾَزُ ثَز.
ثبظؾبظی
یقٌی زٍثبضُ ؾبذتي ٍ زذبل ت ّبی ثیكتط ًؿجت ثِ ثْؿبظی هی ثبقس .ایي ٍاغُ هؿلوب زض ثبفت ّبی فطؾَزُ قْطی وِ فبلس اضظـ تبضیری ثَزُ ٍ زض
فیي حبل وبهال غیط لبثل ثْؿبظی هی ثبقس وبضثطز زاضز.

جایگاه و نقص هویت در بهسازی و نوسازی بافت های تاریخی
ثرف چكوگیطی اظ تبضید ٍ فطٌّگ قْط زض وبلجس آى تزلی هی یبثسوِ ًكبى زٌّسُ اضظـ ّب ،ثبٍضّب ،افتمبزاتٌّ ،طّب ،تَاى فطزی ٍ ؾبذتبض
ارتوبفی التهبزی ٍ ؾیبؾی ًؿل ّبی گصقتِ اؾت هؿئلِ هْن زض قْطّب ضؾیسى ثِ تَؾقِ پبیساض اؾت ٍ ثِ هٌؾَض تَؾقِ پبیساض قْطی زض هحیظ

رغطافیبی ی ،عطح ّب ٍ الساهبت ثْؿبظی ٍ ًَؾبظی قْط ثبیس هتٌبؾت ثب ؾبذتبض اوَلَغیه آى هٌغمِ نَضت گیطز .هَضَؿ تَؾقِ پبیساض اظ رولِ هجبحج
هْن زض قْطؾبظی هقبنط اؾت وِ ثرف ٍؾیقی اظ ازثیبت فلوی تَؾقِ قْطی ٍ ًیع ؾیبؾت ّب ،ثطًبهِ ّب ٍ عطح ّب ضا ثِ ذَز هقغَف ؾبذتِ اؾت .هی
تَا ى گفت وِ ثْؿبظی ٍ ًَؾبظی ثب ّسف ّبی تَؾقِ پبیساض ّوبٌّگی فطاٍاًی زاضز .ثِ فجبضت زیگط الساهبت ثْؿبظی ٍ ًَؾبظی قْطی ثِ زًجبل تحمك
تَؾقِ پبیساض قْطی اؾت.
نمونه موردی
ثب فٌبیت ثِ ههَثِ وویؿیَى هبزُ  5ؾبظهبى هؿىي ٍ قْطؾبظی ،قْط هكْس زاضای ّ 4424ىتبض ثبفت فطؾَزُ (حسٍز 13زضنس ول هؿبحت قْط) ٍ
روقیت ؾبوي زض ایي هٌبعك حسٍزً 543333فط(  43زضنس روقیت ول ؾبوي زض قْط) ضا قبهل هی قَز.
هیساى قْسا ٍ حَهِ آى:
هیساى قْسا یىی اظ وبًَى ّبی انلی هطوع قْط هكْس ثَزُ ٍ ثبیس هٌؾط قْطی هغلَثی زاقتِ ثبقس  ،چطا وِ هیساى قْسا ثِ فٌَاى یىی اظ هطاوع
لسیوی قْط هكْس اظ لحبػ حؿبؾیت ٍ اّویت پؽ اظ ثبف ت پیطاهَى حطم هغْط لطاض هی گیطز ٍ ثب تَرِ ثِ ًمف اتهبل زٌّسُ آى زض قْط هكْس وِ ًمبط
هرتلف ضا ثِ حطم هغْط هتهل هی وٌس  ،زاضای اّویت ظیبزی اؾت .ثب ًگبّی ثِ پیكیٌِ احساث هیساى قْسا وِ زض اثتسای لطى حبضط ّزطی نَضت
پصیطفتِ ٍ ثِ فٌَاى هطاوع رسیس قْط ٍ هىول هطوع هصّجی هكْس زض ًؾط گطفتِ قسُ اؾت ٍ ثب احساث ثٌبّبی هسًی چَى ؾبذتوبى قْطزاضی ٍ چٌس
ثٌبی ازاضی زیگط ٍ ّوچٌیي احساث ذیبثبى ّبی هؿتمین ٍ عَیل ثِ اّویت هیساى افعٍزُ اؾت ،پی ثِ لعٍم تَرِ ثیكتط ثِ ؾبثمِ ٍ ًمف ّبی گًَبگَى ایي
فضب هی ثطین .
هْوتطیي ًمكْبی هیساى قْسا فجبضتٌس اظ:
ًمف هسًی
ًمف ارتوبفی
ًمف فطٌّگی
ًمف ؾیبؾی
ًمف التهبزی
ًمف تطافیىی.
یافته های پژوهص
وبضثطی اضاضی هٌغمِ هَضز هغبلقِ
زض هحسٍزُ عطح  19زضنس اظ هؿبحت اضاضی ثِ وبضثطی هؿىًَی ٍ  3زضنس آى ثِ وبضثطی تزبضی اذتهبل یبفتِ اؾت .ثبفت وبلجسی هكْس زض ایي
لؿوت لسیوی اؾت ٍ ثب اًسوی اغوبو اظ الگَی هطوعی – ققبفی ثب گصضّبی تٌگ ٍ پط پیچ ٍ ذن تجقیت هی وٌس .اگطچِ  66زضنس اضاضی زض ایي
هحسٍزُ ث ِ قجىِ اضتجبعی تقلك یبفتِ ٍلی تَظیـ هؿیطّب ثِ ًحَی اؾت وِ پبؾرگَی ًیبظ قْطًٍسی ًیؿت .فضبی ؾجع هَرَز زض حس  1زضنس اؾت ٍ
فضبی آهَظقی زض حس لبثل هالحؾِ ای پبییي اؾت.
ًوَزاض قوبضُ :1تفىیه وبضثطی ّبی هَرَز
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هزوَؿ ؾبذتوبى ّبی
هٌجـ :اظ

زضنس ضا ؾبذتوبى ّبی لبثل ًگْساضی تكىیل هی زٌّس.

وبلجس هٌغمِ هیساى قْسا
ثب تَرِ ثِ پیكطفت  99/8زضنس ذطیس اهالن ،ثرف فوسُ وبلجس فطؾَزُ پبوؿبظی قسُ ٍ ربی ذَز ضا ثِ ؾبذتوبى ّب ٍ اثٌیِ ثب ههبلح همبٍم ٍ
اؾتبًساضز ٍ ّوچٌیي ضفبیت انَل قْطؾبظی زازُ اؾت.
تحلیل برخی از مطکالت بافت فرسوده میذان ضهذا
هكىالت التهبزی ارتوبفی ثبفت ّبی فطؾَزُ
اهطٍظُ یىی اظ هؿبئل ثؿیبض هْوی وِ زض ثبفت ّبی فطؾَزُ هطوعی قْطّب رلت تَرِ ًوَزُ اؾت ،هؿبئل ارتوبفی ٍ التهبزی ایي ثبفت ّب هی
ثبقس .ثبفت فطؾَزُ ٍ لسیوی وِ ظهبًی هحل ؾىًَت افیبى ٍ اقطاف هتقسزی ثَزُ اؾت ،اهطٍظُ ثِ هحل ؾىًَت گطٍُ ّبی هتقسز ون زضآهس ،فمیط ٍ
هْبرط تجسیل قسُ اؾت وِ ثِ زلیل زاضا ثَزى فطٌّگ ّبی هتفبٍت ؾبوٌبى آى،تزبًع ف طٌّگی ٍ ارتوبفی حبون ثط آى اظ ثیي ضفتِ ٍ ظهیٌِ ثطای ثطٍظ
ذیلی اظ هؿبئل ٍ هقضالت ارتوبفی فطاّن قسُ اؾت(ؾلغبى ظازُ  )71 : 1381اظ رولِ ایي هقضالت ٍ ًبٌّزبضی ّب ،تزوـ هقتبزیي ٍ ذطزُ فطٍقبى
هَاز هرسض زض اهالن ذبلی اظ ؾىٌِ ٍ هرطٍثِ اؾت وِ هبلىبى ٍنبحجبى آى ثِ زلیل ٍضقیت ًبهٌبؾت هبلی ٍ یْب وخطت ٍضحِ،هیل ٍ ضلجتی ثِ ًَؾبظی
ایٌگًَِ اهالن ًساضًس.
تهَیط قوبضُ :1:اهالن ذبلی اظ ؾىٌِ

هٌجـً :گبضًسُ

تهَیط قوبضُ 2:اهالن ذبلی اظ ؾىٌِ

هٌجـً :گبضًسُ

هكىالت ثْساقتی(ظیؿت هحیغی) ثبفت ّبی فطؾَزُ
ا هطٍظُ اوخط هطزم اظ اضظـ ٍاّویت ثْساقت هحیظ ظیؿت ًٍمف آى زض ؾالهتی فطزی ٍ ارتوبفی آگبّی زاضًس .اهب ثرف لبثل تَرْی اظ ؾبوٌیي
ایي هحالت  ،وَچِ ّب ٍ ذیبثبى ّبی ثبفت ّبی فطؾَزُ قْطی ثِ زلیل فمط ٍ ثیؿَازی حبون زض ایي هٌبعك ،ضفبیت ًىبت ثْساقتی ضا ثقٌَاى یه ٍؽیفِ
قْطًٍسی ثِ ًحَ احؿي ضفبیت ًوی وٌٌس.
تهَیط قوبضُ :3ربضی قسى فبضالة هٌبظل زاذل ثبفت هقبثط فطؾَزُ(هیساى قْسا)

نتیجه گیری
زض ثْؿبظی ٍ ًَؾبظی هی ثبیؿت چٌبى
فول قَزهٌجـ:
ًگبضًسُ ثب قطایظ هحیظ عجیقی ٍ اًؿبًی ثبقس ٍ زض ًْبیت ایي ثبفت ّب َّیت ذَز ضا اظ زؾت ًسٌّسَّ.یت قْطی ٍرِ توبیع یه قْط اظ
وِ ّوؿبظ

قْط زیگط ثَزُ ٍ ثبفت ّبی تبضیری ثِ فٌَاى َّیت ٍ تجلَض فطٌّگ قْط ثط حفؼ آى ّب زض ثْؿبظی ٍ ًَؾبظی تبویس زاضز .الساهبت ًَؾبظی ٍ ثْؿبظی
قْطی ثِ زًجبل تحمك تَؾقِ پبیساض قْطی اؾت ثط ایي اؾبؼ ثطضؾی ٍ تج یي ًؾطیِ ی قْط پبیساض ٍ تَؾقِ پبیساض قْطی زض فطآیٌس ًئؿبظی ٍ ثبظؾبظی

الظم ٍ ضطٍضی اؾت .زض هحسٍزُ ثبفت ّبی تبضیری ٍ ثب اضظـ ثبیس ثٌبّبیی اظ ًَ ؾبذت تب ثِ ایي تطتیت ضوي اضد ًْبزى ثِ ایي هیطاث وْي ضٍح تبظُ
ٍ فقبلی زض وبلجس ثبفت ّبی لسیوی ٍ فطؾَزُ زهیسُ قَزّ .وچٌیي هكىالت زؾتطؾی ٍ هقضالت اضتجبعی آى ضا هَضز ثطضؾی لطاض زاز .ثِ هٌؾَض تَرِ
ثِ هقوبضی ثب اضظـ گصقتِ ثب ثطپبیی ثٌبّبیی اظ لجیل ثٌبّبی فطٌّگی ٍ ازاضی ًؾیط وتبثربًِ ّب ٍ هَظُ ّب ٍ ًوبیكگبُ ّب ٍ ؾبذتوبى ّبی انلی زض اعطاف
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هحیظ ّبیی فطاّن قَز وِ هبًٌس گصقتِ پط ضًٍك ٍ زاضای ربشثِ ّبی تَضیؿتی ٍ گطزقگطی ًیع ثَزُ ٍ اظ ولیِ ذسهبت قْطی ًیع ثْطهٌس ثبقٌس.
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