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The provisions of the international conservation charter make it clear that the use 
of the term conservation in historical fabrics relates to the fact that such biological 
textures, while having accepted and fundamental values, have no suitable 
environmental conditions and are threatened with serious risks. The present paper 
tried to explain and interpret the components that are effective in protecting these 
biological textures in a strategic manner using a field method. The results showed 
that if conservation of historical textiles is to form comprehensively based on the 
principles and values of the historical context and to remain stable, it is necessary to 
consider the two components of political economy of space, and social consensus on 
the conservation issue. Strategic planning for the management and control of these 
two components is based on the analysis of the strength and weakness of internal 
factors of the texture, and the assessment of the opportunity and threat of external 
factors of the texture, with an emphasis on prioritizing and protecting the prominent 
values of the strategy recommended in this paper. The results of the contextual 
conservations of this paper can be construed that although the valueless 
modernizations influenced by the political economy of space in historical textures 
are in "greater opposition to values," the lack of understanding of the outstanding 
values of historical textures and the lack of legal agreements play a more dramatic 
role in the "plurality of worthless renovations" in historical textures; renovations that 
take place in sharp contrast with shape and pattern of historical textures from the 
point of view of altitude, occupation levels  and density, are generally taking 
advantage of the strength of the space’s political economy. However, the number of 
anti-value building units affected by this factor in these historical textures are less 
than the number of valueless buildings that were formed due to the ignorance of 
designers, operators and law enforcers from historical textures’ values.  
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 پژوهشی مقالۀ    

 تاریخی   بافت   حفاظت   بر   مؤثر   هاي مؤلفه 

 * 1پورعلی  مصطفی

 ایران   تهران،  ،اسالمی  آزاد  دانشگاه  ،معماري استادیار  .۱
 

 خالصه   اطالعات مقاله 

 09/02/1399: افتیدر
 10/04/1399: رشیپذ

 11/04/1399: نیآنال  انتشار 
 

برم  ینحفاظت ا  المللیبین  منشورهاي  مفاد  از حفاظت در امور مرتبط با    ةکه کاربرد واژ  آیدیگونه 
و    یرفتهپذ   يهاارزش  داشتن  ین در ع  یستیز  يهابافت  ین که ا  پذیردیباب صورت م  ین از ا  یخیبافت تار

  دنبالبه  رو   ش ی. نوشتار پکندیم  ید آنها را تهد  ي جد  یو خطرات  داراي شرایط محیطی مناسب نبوده  یادین بن
را    یستیز  يهابافت  ن یمؤثر بر حفاظت ا  ي هالفهؤم   يانهیزم  یو در روش  يراهبرد  یآن است که در نگاه

تفس  نییتب بافت  حفاظت   اگر .  کند  ریو  و    بر   استوار  و  جامع  صورت   ه ب  خواهد یم  یخی تار   ي هااز  اصول 
فضا و    یاسیاقتصاد س  ۀ دو مؤلف  گرفتننظردر  یازمندبماند ن   یدارو پا   یردشکل بگ  یخی بافت تار   يهاارزش

دو مؤلفه    ینو کنترل ا  یریت مد   يبرا  يراهبرد  یزير در امر حفاظت است. برنامه  یتفاهم و توافق اجتماع
  با  بافت  بیرونی  عوامل  تهدید  و  فرصت   ارزیابی  و  بافت  درونی  عوامل  ضعف  و  قوت  تحلیلوتجزیه  بر  مبتنی
 .است  نوشتار  این  در شدهتوصیه راهبرد  برجستۀ هايارزش از  حفاظت  و بندياولویت بر  تأکید

  ي شتریب   تی «ضد  یخ ی تار  يهافضا در بافت  یاسیمتأثر از عامل اقتصاد س  ارزشیب   يِهاينوساز  هرچند
بر ارزش  فقدان   ، دارد  »هابا ارزش   ن یدر ا   یو کمبود توافقات قانون   ی خیتار   يهابافت  ۀبرجست  يهاتفاهم 

که از    ییها يدارد. نوساز يرترینقش چشمگ  ی خیتار   يهادر بافت ارزش»یب  يهايدر «کثرت نوساز  نهیزم
شکل گرفته    یخی تار  يهاارزشمند بافت  يبا شکل و الگو  يسطوح اشغال و تراکم در تضاد جد  ،ارتفاعمنظر  

م بهره  ردیگیو  با  سعموما  اقتصاد  قدرت  از  ا   یاسی گرفتن  م   جادیفضا  و  اشودیشده  با  تعداد    نی .  حال 
ا   شده جادیا   ارزشضد  یساختمان   يواحدها از  ا   نیمتأثر  در  از    میزان  یخیتار   يهابافت  ن یعامل  کمتري 

  يهاقانون از ارزش  انیبرداران و مجرطراحان، بهره  یناآگاه  لیدل  به   که  دارند  ارزشییب   يهاتعداد ساختمان
 .ردیگیشکل گرفته و م یخی بافت تار
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 : مسئول ةسندینو

 پورعلی  مصطفی
  اسالمی،   آزاد   دانشگاه   معماري،   استادیار 

 ایران   تهران،

 

 

  

  Creative Commons Attribution 4.0 International License یالمللنیب  نامهیگواه نی باز، تحت قوان یدسترس يدارا  ي هینشر نیاحق کپی رایت انتشار: 
 . دهدیبر اساس محتوا) را م يشکل و بازساز رییتغ ب،یمحتوا به هر شکل) و انطباق (بازترک ییو بازآرا ریکه اجازه اشتراك (تکث شودیمنتشر م

 

 مقدمه 

در    ی فرهنگ   ی ارزش   ی خ ی صفت تار   داشتن واسطۀ  به   ی خ ی تار   بافت 
  ت ی ظرف   ي اعطا   ضمن   ی خ ی . صفت تار دارد   ی و گاه جهان   ی مل   اس ی مق 
برا   ي ر ی رپذ یی تغ  را  ارزش   ی خ ی تار   بافت   ي زمان    ، ی فرهنگ   ی واجد 

هم    تواند ی م   ی خ ی در صفت بافت تار   خ ی . تار کند ی م   ی و مدن   ی اجتماع 
  ِز ی انگ معنادار و خاطره   خ ی کند و هم البته تار   ه ی زمان را واگو   ی گذر طول 

  مثابه به   یستی ز   ي ها دست از بافت   ین از ا   حفاظت خشد.  ب مکان را غنا  
مؤثر   ي ها لفه ؤ ها و م شناخت ارزش  نیازمند  ی فرهنگ  ثروتی  و  میراث 

مسائل مرتبط با آن است.    ي راهبرد   یین ها و البته تب بر حفاظت ارزش 
فضا   یاسی و اقتصاد س  ی فقات اجتماع مباحث مرتبط با تفاهمات، توا 

عوامل    عنوان و به   شده   بررسی   اي ینه زم   ی روش   در   رو   یش در نوشتار پ 
روش    در .  شود می   تبیین   یخی بافت تار   ي ها مؤثر بر حفاظت ارزش 

جا   نوشتار   این   پژوهش  گفته   ي بردار رونوشت   ي به  از  به  محض  ها 
  گوها و گفت   تفسیري   و   لیلی تح   ي و مرتبط و رمزگذار   یدي عبارات کل 

  ی واقع   تجارب از    یري گ بهره   با   تا شده    تالش است.    پرداخته شده 
  اي ینه زم   ي گوها و از گفت   ي در بستر   یاسی ق   ی در پرتو استدالل   نگارنده 

در    ان صاحب   با  بافت   امر تجربه    یر تفس   یران ا   یخی تار   ي ها حفاظت 
 .   شود مفروض ارائه    ي ها لفه ؤ از م   ي بهتر 

 :  است   قرار   این   از   نوشتار   این   هاي پرسش 
 کدامند؟    یخی تار   ي ها مؤثر بر حفاظت بافت   ي ها لفه ؤ . م 1
متأثر از چه    یستی ز   ي ها بافت   ین ا   ي ها از ارزش   حفاظت .  2
 است؟   ی عوامل 

 یست؟ عوامل چ   ین . راهبرد مواجهه با ا 3
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 پژوهش   ادبیات 

   لطیف  مکان   و تاریخی   بافت 
 یزي آن از ارتباط با چ   یف است که تعر   ی مفهومعموما  مکان  

 چنین   و   (دهخدا، ذیل مدخل)   شود ی که در آن است حاصل م
از موجودات مکان   یک هر  تاریخی نگاه    در   که   رسدی به نظر م

عین دارند   را خود    یژةو  رسال   1القضات همدانی .  و   ۀ در  االمکنه 
ارتباط ذات  ۀ االزمن  «مکان» و وجود موجودات سخن   ینب   ی از 

 جسمانیات،   کلی را به سه بخش    مکان   القضات ین . ع گفته است 
 یات جسمان   مکان .  کند ی م  یم تقس   تعالی حق   مقدس و    روحانیات 

 تقسیم  الطف  و  لطیف  کثیف،   جسمانیات  بخش  سه  به  او  نظر  از 
 تعالیحق   مکان   و   دارد   بسیار   انواع   یز ن   یات . مکان روحان شودمی 
 از .  )1393ی،  همدان  القضاتنیع (  نیست   راه   بدان  را   کسی   که 

بر   آیدی برم  چنین   نامی  عارف  این  سخن   فحواي   خالف که 
 یفیک   يها مکان که آن را از جنبه   ۀ عصر مدرن با مقول   مواجهۀ 

درون آن   یزهايبا موجودات و چ   اشی ارتباط ذات  یآن و حت 
 هایت و فراروا   هایت روا   تاریخ،  واسطۀ به مکان    ،است   کرده   یخال 

 تبدیل  تریف لط   و  یفلط   یگاهیو جا   أن امکان را دارد که به ش  ین ا 
 . کندی م   ظهور  یخیکه در بافت تار  ي رخداد   شود؛ 

نوع مکان  ن ی از مکان و البته ارزشمندتر   یبخش   یخی تار   بافت 
ب  مکان   توان ی م   ی عبارته و   نوع  ن ی ا  چراکه   ؛ است   ف ی لط   یگفت 

تار   داشتن واسطۀ  به   مسکون   بافِت از مکان   یبخش   یخ ی صفت 
ارزش   است  مق   ی فرهنگ  ی که  جهان   ی مل  اس یدر  گاه  . دارد   یو 

. داردمضاعف    ی ارزش   خی تار   گذرِ   لی دل به   یخ ی مکان در بافت تار 
زمان را   ی خی اما صفت تار   ، است  ی هر مکان  ی هرچند زمان ذات

ارزش   ي برا  واجد  مدن  ی اجتماع   ،یفرهنگ  ی مکان  . کندی م   ی و 
زمان را   یهم گذر طول  تواند ی م  یخ ی در صفت بافت تار  خی تار 

مکان را غنا   ِزی انگ معنادار و خاطره   خ یکند و هم البته تار   ه ی واگو 
با   یقمعنادار و در نسبت وث   یخیدر مکاِن بافت تار  زمان خشد.  ب 

مکان   یاهال   براي زمان    یین . تعگیردی قرار م  یعی طب   یاي جغراف 
بافت  ساعت   ف خالبر   2یخی تار   يها در  و   یکیمکان   ي ها عصر 

که موجب شد زمان بدون ارجاع به   یاستاندارد جهان   هايیم تقو 
 شود  تعیین   یخیتار   یدادهاي رو  ی حت   ومکان    ي ها شاخص 

مکان   یعیعموما از توجه به عناصر طب ،  ) 1388آنتونی،    یدنز،گ(
 . است  شده ی م  یین تع   ید غروب و طلوع خورش   یر نظ 

 
 ). قـه 492-525(  یرانی و متفکر ا عارف. 1
  یدگر . به قول ها دارندمکان    بهتعلق    احساسکه    یکسان   یعنیمکان    اهالی.  2

 فضا باشگاهشان شده است.  
3 .icomos تاریخی هايمحوطه بناي  از  حفاظت  المللیبین شوراي ـ . 

 لی تشک   «بافت»   و   خ» ی «تار   واژة  دو   ب ی ترک   از   ی خ ی تار   بافت 
گسترده   ي در لغت به انسجام تاروپود   » بافت «   واژةشده است.  

بافت   کی   يها ی ژگ ی و   نی بستر اشاره دارد. فرهنگ مع   ک ی در  
(معین،   داندمی بافت    ي (بافته) را انجام عمل مشترك توسط اجزا 

استرال   منشور .  ) 1388 تأ   یا بورا  به   3جهانی   یکوموسا   ییدکه 
 »بافت «   معادلعموما    یکه در فارس   »fabric«   ةواژ   است   یدهرس 

مکان از   ي و کالبد   یزیکالمواد ف   همۀ   شامل را    شودی ترجمه م 
اجزا  ا   ي جمله  و  عناصر   یات، محتو   یستا، سازنده  و  مظروف 

م مکان  تعر داندی محسوس  اساس  بر  مواد   ینا   یف.  منشور، 
 fabric  ة در زمر  یز شناسانه ن باستان   هايي موضوع حفار   یزیکالف 

 یف تعر یقی تطب  بررسی . (Burra Charter, 2013) گیرد ی قرار م 
 قرابت  که چندان   دهدی نشان م  شدهگفته منشور و مطالب    ین ا 

و «بافت» وجود ندارد.   » fabric«   یعنی  واژه   دو   این  میان   معنایی
واژ  کل   یشتر ب   fabric  ةمفهوم  و   یتبه  مصنوعات 

 چندان   و  دارد  اشاره  يبشر   »یک «فابر   تاریخی ي ها ساخت دست 
روستاها   ي اجزا   ی شدگبافته   مفهوم   به   توجهی  و   يشهرها 

ب  یخی،تار   حال  این  با  4. کندی نم   ، است   مهم  بسیار  شکی که 
 یر علمی واژه را غ   ینکه کاربرد ا   نظران صاحب از    یبرخ  برخالف 

«بافت   ة در واژ   ی شدگگفت توجه به مفهوم بافته   ید با  دانند ی م 
نشان   یران ا  را در موضوع    ین ا   یتخصص   یاتادب   غناي   »یخی تار 
م  دهد می  تب   تواندی و  البته یابد دست    یز ن   ي بهتر   هاي یین به   .
 »integrity«  ي «بافت» را در معنا   ةواژ   ییبتوان قرابت معنا   ید شا 
است   ی جهان  میراث   در   اثر   یک   تعیین   هاي شاخصه   از   که 

(Gullino & Larcher, 2013)   و  یکپارچگی   معناي   در   و 
 .کرد  جو و جست   رود،می   کار  به   پیوستگی
است که   کپارچه ی   ي پود   و   همچون پارچه تار   ی بافت  ي اجزا 

 افکندی منسجم را م  ی خاص در کنار هم طرح   ی با رنگ و جنس 
پودش گسسته و   و   آن است که تار   اش ي دار یفرض پا   ن ی و اول 

به پاره   از    یعبارت نشود.   ی کپارچگی  و  » ی خی تار   «بافت سخن 
با   ،است   قی گسترده و عم   ي در بستر   يکالبد   پهنۀ  یک   ي اجزا 

نه تنها   ی خی بافت تار   ي دار ی و پا  ير ی گ که در شکل   ح ی توض   ن ی ا 
پِس   ییمعنا  يها ه ی و ال  هات یبلکه فعال  يبعد ه س  يکالبد  ي اجزا 

انسجام تار  زی ن   يظاهِر کالبد  بافت نقش مهم  و  در   فای ا  ی پود 
شاخه کندی م  تار  ختۀی آم هم در   ي ها .  هماهنگ   یخ ی بافت  ذات 

4  .fabric/  باستانی ايمحوطه حتی و تاریخی بافت  یک   تواندمی فابریک  
  در فابریک واژة  کاربرد به  چنانچه.  شود  شامل  نیز  را تاریخی  بافت  از  خارج 
 . بود  خواهد  تر فهمقابل موضوع  کنیم دقت عموم افواه
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 کی که به صورت ارگان   ي . عناصر دهدی نشان م  را   ی خی بافت تار 
 گر یکد ی هستند و    وندی و در طول زمان شکل گرفته و البته هم پ 

نگاشته در  ی مثابه متن و لوح به   یخ ی . بافت تار کنندی را کامل م 
آن است   یدرون   يها ه ی و ال  ها ت ی روا  ی بازخوان ازمند یگذر زمان ن 

 ییآن بدون رمززدا   ح ی شناخت صح   که ي نحو به  . )1390(شعله، 
پرده  جا   یی معنا   يها از  به  راه  که   هر .  بردی نم  یی آن  آنچه 

 حفاظت است.  ازمندی ارزشمند و ن 
 ی خیارزش و حفاظت از بافت تار 

 یذات   ،یی و نما   يابزار   ،ی نی و ع   یذهن  ي ها ارزش   انی عموما م 
عرض   يها ي بند دسته   دهایپد   یاخالق  و  یشناس یی بای ز   ،یو 

م   یفلسف  د  رد ی گ ی صورت  اختالف  دارد   یی ها دگاه ی و  وجود 
بافت   ی کسان   دگاه یداز    فارغ .  )1383،  آلن  تامس، (   ي ها که 

متأثر  دانند ی م  ارزش بی را    یخ ی تار   یفلسف   يها ي بند دسته   از ! 
 دارند  ی ارزش ذات   یخ ی تار   ي هابافت   ا ی آ:  د ی پرس   توان ی شده م گفته 

 یاب ی دست  ا ی  یی شناسا  ي برا   ي ابزار   که  ارزشمندند   ل ی دل   ن ی ا   به  ا ی 
د  ارزشمند  امر  می   به   5هستند؟   ي گر یبه  دست نظر  کم رسد 

ون   بر  یمبتن  منشور   THE VENICE)(   ز ی مفاد 

CHARTER 1964   توان ی م   ی فرهنگ  راث ی م   ي ها ارزش   باب   در  
 آثار  ي ارزشمند   ن یی تب   ي برا منشور    ن ی . در اگرفت   را   انه یم   حد 
 يمعنا   به  » living witnesses«   عبارتاز    یفرهنگ  و  یخ ی تار 
 چیزهایی   از شده است. شاهدان زنده    استفاده   » زنده   شاهدان « 

 امروزه   دلیلی  هر   ــ به گفت    توان ی م   هایدگر   از   تأسی  به   ــ   که 
اند گرفته   قرار   6» دست یِشپ «  در و    یستند ن   » دست   در «   یگر د 

بافت )1382  (هایدگر،  که   یشاهدان   یخی تار   ي ها .  هستند 
 مکان   با   چگونه   تاریخ  طول   در  بشر   دهندی کم شهادت مدست 

عبرت   و   شده   مواجه   زیستش  آن    یی هاچه   دراست.  گرفته  از 
و    یعی رف   یگاهجا   شاهدان   اسالمی   سنت   شأن   واسطۀ به دارند 

 آیۀ بروج،    یم، کر   قرآن (  گیرند ی م   قرار   سوگند مقام    در   یشعان رف 
ب   ارجمند   شاهدانی   7). 3 هستند.   یازمند ن   شکی که  حفاظت 

به مداخله در مکان دارد،   یاز ن   یستن ز   يبرا   آدمی  است   بدیهی
  یر شه   یلسوف ف   یم بدان   است   الزم باشد.    ید مداخله چگونه با   ین اما ا 
معنا   یدگر، ها   ین مارت   یدارشناس، پد  را    یی در  امر «حفاظت»  ژرف، 

 
 .89: 1380 حجت، ك. ر یشتراطالعات ب براي.  5
) Vorhanden(  »دست  پیش«  موجود  »هنري«سرآغاز کار    مقالۀ  در  هایدگر.   6

 یزهایی چ مقابلدارد  یکو تئور يصرفا نظر يمواجهه و برخوردرا که انسان با آن 
 یزهايچ  کندیم  تبیین   او.  دارد  قرار)    Zuhandenنهاده است که «در دست» (

زمان دست  م  یشپ  یدر  قرار  د  گیردیدست  ن  یگرکه  دست   دگر، ی(ها  یستدر 
1382(. 

 .»مشهود و شاهد  به سوگند«.  7

  8ي که آزاد   ي دانسته است. امر   ین حضور و سکونت انسان در زم   ۀ الزم 
  . (Heidegger,1971)  دارد   مراه به ه   ی آدم   ي را برا   ی واقع   9آرامش   و 

  ی درست به   ی فارس   در   که   است   کرده   استفاده   Schonon  واژة   از   دگر ی ها 
 10. )1379 دگر،یها(  شود ی حفاظت ترجمه م 

واژ   واژة  معادل   یات ادب   در  Conservationة  «حفاظت» 
از    ي و شهرساز   يمعمار   ی تخصص   یانم   برانگیز بحث   واژگانو 
تار  ینا   نظران صاحب  است.  معمار   یخ حوزه  نشان   يحفاظت 

مدرنِ حفاظت   یۀنظر   نظران صاحب   یانم   یربازد   از   که  دهدی م 
برا   هايیدگاه د  مخالف  و  و   واژة  کارگیري ه ب   يموافق  حفاظت 

مداخل  داشته   یمبتن   ۀ طبعا  وجود  آن     (یوکیلهتو،است    بر 

a1387 ( ا با  واژ   ین.  در  تأمل  و   ة حال  «حفاظت»  و  «حفظ» 
جالب   آن  مصدر استکاربرد  را  «حفظ»  دهخدا  و   یعرب   ي. 

دهخدا،  ( است    کرده   ی و هالك» معن  یان از ز   یئی «بازداشتن ش 
حفظ اسرار،   یر نظ   یباتی در ترک   حفظ   ة کاربرد واژ   11. ذیل مدخل)

آ  ن   جان  عهد،   حفظ   ، قرآن   یات حفظ  ناموس  ا   یز و  از   ین نشان 
زمان  واژة  دهد ی م  عموما  موضوعِ   رودی م   کار   ه ب   یحفاظت  که 

شرا  در  قب   زا آسیب   و   طبیعییر غ   یطحفاظت   ی،فراموش   یلاز 
 یزي چ   چنانچه   عبارتی به   ؛ قرار دارد   يرفتن و نابود   ین تعرض، از ب 

 در   چیز   آن   محیطی   شرایط   و   باشد   داشته   و مهم   یژه و   ارزشی 
معنا  يکارکرد   ي،کالبد   گسترة  تداوم   ي برا   ین خطرآفر   یی و 
واژ   ،باشد   یز چ   ي وجود  م  ة از  استفاده  حفاظت  و  . شود ی حفظ 
ا   المللیبین   منشورهاي  مفاد   از   نیز   امروزه  گونه   ینحفاظت 

 یخیمرتبط با بافت تار  امورحفاظت در    ةکه کاربرد واژ   آیدی برم 
 یستیز   ي ها دست از بافت   ین که ا   پذیردی باب صورت م   ین از ا 

 محیطی  شرایط  یادین و بن   یرفته پذ   يها ارزش   داشتن   ین در ع 
 .  کند ی م  یدآنها را تهد  ي جد   ی و خطرات دارند ن  مناسبی
صرفا   نباید  اصیل  ي معنا   در  »حفاظت «   کرد  تأکید  باید

: گوییمی که م   گاهمثال آن   ي برا  شود،  یر معطوف به کالبد تفس 
 ینده،از آ   حفاظت منظور    شک ی ب  » کند   حفظ را    شما «خداوند  

 تواند ی م  یزن   ناملموس   میراث و    معنا   حوزة   در  کهاعتبار و هرآنچه  
است که در   یلدل  یناحتماال به هم  و  بود  خواهد  شود،  یفتعر

حفاظت  ي هاطرح  و    یخیتار  يهابافت  به  12جامع  سطح 

8 . in real sense»free«. 
9  .peace 

و    preservingبه    یسیانگل  در  آلمانی  Schononاست که    یادآوريبه    الزم.   10
sparing شودی ترجمه م. 

حفظ   ة واژ  یفدر تعر  یزها نزبان  یگرد و  یلغات در زبان فارس   يهافرهنگ   یگر. د 11
 ).1388 ن،ی اند (معاشاره کرده  یطشرا ینبه هم conservatonو 

12  .self control 
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  باید  یزناملموس بافت ن  یثو موار  یاز معان  ياگسترده  هايیهال
  صورت   هر  به  فرهنگی  میراث  حفاظت  است  بدیهی.  شود  توجه

ارزش   یشهر  یخیتار  دورة  هر  در  و ا  يهادر  به   ین منسوب 
در    یادین بن  یبا نقش  ی فرهنگ  ي هادارد و درك ارزش   یراثم

هم  یزيربرنامه  يبرا  علمی   هاي بررسی  همۀ   ۀحفاظت 
.  )1387  (فردانش،است    یو فرهنگ  ی جهان  یراثم  يهامحدوده

  از  متأثر  تاریخی  هايبافت  احیاي  و  حفظ  دانیممی  حال  این  با
  بینیواقع  با  است  ضروري  که  است  ايپیچیده  هايمؤلفه 
  ) 1382واشنگتن،    (منشور  واشنگتن  منشور  که  طورهمان
به   استوارو    جامع  صورت  هحفاظت را ب   مقولۀ  کند یم   تأکید 

مؤثر بر    عوامل  درنظرگرفتن  با   یخیبافت تار  ي هااصول و ارزش 
 صورت  یو اجتماع   یاسیس  ي،جمله عوامل اقتصاد  ازحفاظت  

  ی نوشتار به شکل  یندر ا  است  شدهکه تالش    موضوعی.  پذیرد
  است  نگاهی  راهبردي  نگاه.  گیرد  قرار  نظرمد  يراهبرد

 طرح   مخاطبان  آراي  بر  منطبق  ریزيبرنامه  به  بینانهواقع
  قوت  وتحلیلتجزیه   بر  مبتنی  و  )1392ي و همکارانمحمدگل(
  بیرونی   محیط  تهدید  و  فرصت  ارزیابی   درونی،  محیط  ضعف  و

.  )1378  ي،دهکرد  (فروزندة  ریزيبرنامه  موضوع  سازمان
ها  بر حفاظت ارزش  یراهبردها مبتن  ياجرا  ياست برا  بدیهی

 سازي ینهو نهاد   ی و اجتماع   يها به باور و رفتار فرد ارزش  یلتبد
برا  يهاارزش    بود  خواهد  يضرور  نفعانيذ   ۀهم  يمشترك 

 . )1391ی ربان (مبینی و

 پژوهش   روش 
بر    ي ها لفه ؤ م   یی شناسا   براي  بافت   حفاظت مؤثر    ي ها ارزش 

بر آن    ي ها لفه ؤ از م   ي راهبرد   نگاهی   به   دستیابی   و   یخی تار  مؤثر 
اسناد   تا   شده   تالش  مطالعات  کتابخانه   ي ضمن  روش    ي ا و  به 

است   یی به روش استقرا   ی ف ی از مطالعات ک  ي ا گونه   که ــ   ي ا نه ی زم 
  ة ها، مشاهد مصاحبه   روش   ن ی ا   در استفاده شود. منابع پژوهش    ز ی ن   ــ 

  ي نظر   ات ی ادب   ، ی ، تجارب شخص پژوهشگر   ی مشارکت ر ی و غ   ی مشارکت 
(لک،    است   مختلف   ی مکان   ي ها آنها در حوزه   سۀ ی مقا   البته   و   موجود 
  یه ها توسط نگارنده ته از مؤلفه   فرضی یش منظور پ   ین ا   براي   . ) 1392

  گذاشته   میان در    یخی تار   ي ها بافت   ة نظر در حوز صاحب   30و با  
ا شد  در  مبتن   ین .  که  مواجه   ی روش    ا ب   دارشناسانه ی پد   ۀ بر 
و    یزان م   ، بهتر مؤلفه   تبیین   ، ) 1386،  وانگ   و   گروت (   هاست ده ی پد 

  بحث   اي ینه زم   گوهاي و گفت در    ها از مؤلفه   یک هر   ي اثرگذار   یت اهم 
بررس  همان شد   ی و  روش  .  در  که    ه ی توص   ي ا نه ی زم   پژوهش طور 

ها  محض از گفته   ِيبردار رونوشت   ي جا به   ز ی ن   ند ی فرا   ن ی ا   در   شود ی م 
  ي گذار اشاره و رمز   ی افت ی در   ي ها و مرتبط در پاسخ   ي د ی کل   عبارات به  
  شد   توجه   ی مفهوم   ی به صورت   ی اب ی دست   براي   ی نش ی و گز   ی ل ی تحل 

که بر    فرض ش ی در پ   شده نظرگرفته در   ي ها . مؤلفه ) 1391  فتحی، ( 
واقع  و    ی اساس تجارب    دست   ه ب   ي ا کتابخانه   هاي بررسی نگارنده 

ت   آمده  عامل  از دو  است  توافقات  1:  رگذار ی أث عبارت  تفاهمات و   (
  از   حفاظت بر    ي ؤثر فضا که نقش م   ی اس ی ) اقتصاد س 2و    ی اجتماع 
 ). 1(شکل    د داشته و دار   ی خ ی تار   ي ها بافت   ي ها ارزش 

 

 
 ها حفاظت از ارزش /یفضا/ تفاهم و توافق اجتماع یاسیس اقتصاد. 1شکل
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 یخیمؤثر بر حفاظت از بافت تار يهامؤلفه
 اجتماعی  توافقات  و   تفاهمات
  یمهم   یار نقش بس   یرباز که از د   ی و توافقات ضمن   تفاهمات 

روابط    ي ا مرحله   ، اند داشته   یخی تار   ي ها بافت   ی ده در شکل  از 
  ي امور   ی عن ی   ، ی از تحقق توافق رسم   ش ی پ   باید است که    ی اجتماع 

  انجام   رد، ی گ   قرار   گرد ی پ قابل   ی مراجع حقوق   ق ی از طر   تواند ی که م 
اشاره دارد که    ي به امور   ی توافق ضمن   ا ی   ی شود. تفاهم اجتماع 

احترام  قابل   ک ی و ارگان   ی ع ی به طور طب   ی ول   ، نبوده   ی چندان رسم 
از سو  آن  مراعات  الزم   ي و  .  ) 1393  (فالمکی،   ست االجرا افراد 

اند  مدون شده   ین قوان   چارچوب   در   که   رسمی   توافقات   هرچند 
  است،   ی بخش توافقات اجتماع   ین تر شده تصریح   شاید   و   ترین مهم 

حفاظت    یشبرد بر پ   مؤثرتري   نقش   ضمنی   توافقات   و   تفاهمات   اما 
بر تفاهم و توافقات    ی مبتن   حفاظت دارند. در    یخی تار   ي ها از بافت 

  ی مبتن   یشتر ب   ی نظارت اجتماع   آن   از   گرفته نشئت نظم    و   ی ضمن 
  یراز   یم، است تا احساس ترس و ب   یر تقص بر احساس خجالت و  

و    ی سلوك و منش افراد بر اساس تعهد درون   نظمی   ین در چن 
از    یاري و البته در بس   گیرد ی صورت م   12یمی به خود تنظ  یل تما 

رعا  وفاق   ی وفاق   ي هنجارها   ین ا   یت موارد  م ی (نظم    تواند ی ) 
ن   یتی ماه  بگ   یز مقدس  خود  تفاهم    13. ) 1372  ، ی چلب ( د  یر به 

  با کم در زمان تفاهم) کامال  بوده و (دست   ی درون   ي امر   ی اجتماع 
.  رد ی پذ ی و همدالنه انجام م   ی ع ی و به صورت طب   ت ی و رضا   ل ی م 

عنوان  از آن به   ) 22،  1390(   وبر   از   ی أس به ت   توان ی که م   ي امر 
از تفاهم به توافق    ر ی س  است   ی ه ی و بد  کرد  اد ی «تفهم همدالنه» 

آن را کامال منقطع و   توان ی منعطف و متصل است و نم   ي ر ی س 
 منفصل دانست. 

پذ  با   امروزه و  م  ی موضوعات  یرشطرح    یراثهمچون 
 ي او رسانه  يمجاز  ةگسترد  يهابشر و امکان نظارت  یجهان

بافت    يهاحفاظت از ارزش   يبرا  اجتماعی  توافقات  و  تفاهمات
  ي هااز بافت  یاريبس  که  نحويبه  کرده،  یداپ   گسترش  یخیتار
  ی جهان  یراثم  هايیته نظارت کم  با  يو شهر  ییروستا  یخیتار
سراسر    ازحفاظت    المللیبین  نظرانصاحبنافذ    هاي یدگاهو د
  نظران صاحبنظر کارشناسان و    اجماع.  شوندیم  یریتمد   یادن

حوز تلق  یجهان  ةدر    ملتی   هر  فرهنگی  میراث  کهینا  یبر 
دهه  است،  بشر  جهانی  میراث ب  یانیم  يهااز    یستمقرن 

  تدوین   با   و  )1379  ، یچراغچ(  شده   یتتقو  رفتهتاکنون رفته

 
  ی اجتماع  امري  نکردن  رعایت  که  است  یتفاهمات  ینچن  نتایجها از  نامهلعن.   13

 .کندیمنتج م ياخرو يهارا به عقوبت
14 .Social Undesrstanding  در برابرSocial Consensus 

  المللی ینب  ي نهادها  تشکیل  حفاظت  جهانی   منشورهاي
ا با  از    حفاظتکه    است  شده  پذیرفتهموضوع    ینمرتبط 

  ی خیمکان تار  ک یصرفا مرتبط با ساکنان    یخیتار  يهابافت
بس  ست،ین در  از مکان  ياریبلکه  امر حفاظت  موارد    ي هااز 

.  است  ی و فرامل  ی مل  اسیتفاهم و توافق در مق  ازمندی ن  یخیتار
حفاظت بر    یتاست که اولو  شده  تأکیدحال همچنان    ینبا ا

تار  یاهال   ة عهد تفاهم  یخیمکان  سطوح  در  که    و   ات است 
  قدرت دانیم یحال م  ینا  با .  یابد یم بروز  14اجتماعی  توافقات
اول  ی چگونگ  یاسی،س  ـ  ياقتصاد و    بندي ویتنگرش 
برجسته  ارزش   به  یمحل   هايیتحاکم و  از   کردنها  آنها 
م  یعوامل  ترینمهم که  تفاهمات    تواندیاست  و  توافقات  بر 

ها را دچار چالش  گذاشته و حفاظت از ارزش   یرتأث  یاجتماع 
 یرامون پ   یخیتار  يهابافت  ةگسترد  تخریب.  کند

  بازسازي  دستور  و  15سو یک  از  عربستان  در  الحراممسجد
  آل   توسط  دیگر  سوي  از  الدرعیه  تاریخی  روستاي  عینبهعین

 است.   هایی یرگذاريتاث  ینچن مونۀن )1387(وارن،  سعود
 16 فضا  سیاسی  اقتصاد

به روابط   ي ا رشته یان م   ي ا حوزه   یگاهدر جا   یاسیس   اقتصاد
 ياقتصاد یر عوامل غ   یر به تأث   و  پردازد ی م   یاست اقتصاد و س میان  

جهان   یاسی، س   ـ   ی اجتماع   ي نهادها   یر نظ  و  در   ینی ب اخالق 
هم   ي اقتصاد   ي رخدادها   یین تع  به  است.   یلدل   ین حساس 

تحل  وس   یلی چارچوب  جر   تریع آن  اقتصاد    یان از   است غالب 
فضا   یاسیدر بستر اقتصاد س   حوزه  این .  )1389  صابر،  (سعیدي

از طر   تأکید   ویژه به   یاسی، اقتصاد س   یق دارد که عامل قدرت 
د  نظام  از  بر   مؤثري   بسیار   نقش   ، معاصر  ساالر یوان متأثر 

فضاها   یدهشکل  توافقات   با  یستیز   يبه  و  تفاهمات  خلق 
. در اقتصاد داردها  حفاظت از ارزش   یت استوار بر ضد  یاجتماع 

ذ متنف   یها و طبقات اجتماع فضا در مورد نقش گروه   یاسیس 
قدرت   ينهادها   یر تأث   و  شود می   بحث  ییبر الگوها و اشکال فضا 

 اندازة  از   بیش  تراکم  سرمایه،  انباشت  یري، گ در شکل   یهو سرما 
ب  اي یه ناح   هاي ي نابرابر   ، شهرها  فضایی  ـ  یمکان  تعادلیی و 
 .   )1390  ؛ محملی،1370  (پیران،   شودمی  بررسی 
س  از اقتصاد  م  یاسی منظر    که   کردمالحظه    توانیفضا 

نما  يبرا  مداران،سیاست مجالس    یندگانمثال  در  مردم 
نما   ي، گذارقانون  را  ش  ي آرا  یندةخود  به   یوةمردم 

خبرها 15 رك.  تخر  ي.  به  تار  یبمربوط  ط  یخیبافت  مسجدالحرام    ی اطراف 
 http://fa.alalam.ir/news/1444736از جمله در  یراخ يهادهه 

16  .The Political Economy of Space 
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انتظار دارند که نظراتشان در   یعتا دانسته و طب   یک دموکرات
باشد، از   یل دخ  ي و هنر  ی فرهنگ  ۀ برجست ي ها ارزش  یین تع 

  و   هزینه   بر   مبتنی   نگاه   دلیل   ه ب  یز اقتصاددانان ن  یگر د   ي سو 
م   فایده  کارشناسان  صرف    ی فرهنگ   یراث استدالل  در  را 

 يها و ارزش  ی حفاظت از آثار فرهنگ  ي برا  یار بس هاي ینه هز 
 یندةموضوع در آ   ین از ا   ي بردارو بهره   یده فا   ید برجسته به ام 

م  چالش  به  در    این   ، ) 1382  (پیکاك، کشند  ی نامشخص 
و   دانیم ی م   که   یست حال  اقتصاد  اهل    به   یاست س   عموما 

شناسا   متخصصانه غیر  صورت  اح   یی در   یثموار   یاي و 
فارغ   .)1382  یزو، و ر   (پیگناتارو کنند  ی م   یفا نقش ا   ی فرهنگ 

ا  ن   ین از  بافت   تجارب   یز امر  و  شهرها  در    ي ها مداخالت 
 یاسیس   اقتصاد   که   دهد ی نشان م  یر اخ   ي ها دهه   ی ط   یخی تار 

 حفاظتو    یریت مد   به   که از آن  یش مختلف ب   انحاي   در فضا  
خدمت    در   کند   کمک   یخی تار   ي ها بافت   ي ها ارزش   بهتر 
طور  است. همان  بوده ي اقتصاد  ي ها وکارتل  پیمانکاران  سود 

  ین از منظر اجتماع و کار ا   یی نها   یل : تحل گوید ی م   ي که هارو 
و تحقق ارزش در   ید تول   دهی سازمان  یتا است که نها   شده 

سرما  چنگ  در  گرفته  ی مال   یۀ جامعه    (هاروي،   است   قرار 
ا   بسیاري .  ) 1392 و    یب تخر   براي   را   یستی مدرن   هاي یده از 
حما   توان ی م   یخی تار   ي ها بافت   ي نوساز  هايیت در 
س  ي اقتصاد   ي ها کارتل  از   که   کرد   جو و جست   یاسیو 

ا آن   ین تر مهم  برج   یدة ها  لوکوبوز   ي ها ساخت    یهمشعشع 
  مالی   حمایت   دلیل   ه است که ب   یس پار   یخی مرکز تار   ي برا 

  17  وازن   طرح   به   وازن   خودروسازي   و   هواپیماسازي   کمپانی 
   . ) 1396  (برنسی، بود    موسوم 
مؤثر    عوامل   ین تر از مهم   باید و قدرت    سرمایه   عبارتی به

دو عامل در    ین . ا شوند   قلمداد   یخی بر حفاظت از بافت تار 
منافع  ساز و ساخت  ة حوز    یمانکاري، پ  ي ها شرکت   بواسطه 

براي نظار   ی، طراح   ي ها مشاوره  جدي  چالشی  حفاظت   ت، 
نموده   بافت  ایجاد  حافظ تاریخی  و  مانع    ت اند  را  بافت 

می گذاري سرمایه  خود  ساختمانی  است    یهی بد دانند.  هاي 
از    یشتري سود ب  ی ساختمان   گذاران یه و سرما   یمانکاران پ  که 

بافت   ينوساز  و   آواربرداري   یب، تخر    یخی تار   ي ها در 
آورند   توانند ی م  دست   طریق  این   از   قدرت   و   سرمایه .  به 

س   یان جر  فضا    یاسی اقتصاد  بر  م   را حاکم    دهندی شکل 

 
17  .Le Plan Voisin .ینمؤسس ا  وازن گابریل نام  از وازن طرح عنوان  

  در  کمپانی این  ساخت نظامی هواپیمايگرفته شده است.   یکمپان 
 .است  بوده مشهور  بسیار  جهانی اول جنگ

و از این طریق، ثروت فرهنگی    ) 1394پور،  ی حج   (افراخته و 
سرمایه بافت  سطح  در  را  تاریخی  تنزل  هاي  معامله  قابل  اي 
و    یت ماه   تواند ی م   اش یژه و   کارهاي سازو   با   جریان   این   . ند ه داد می 
  که   موضوعی   را تغییر دهد؛   یخی تار   ي ها ها در بافت ارزش   یت هو 
و شود  می   بررسی   نیز   18هویت    اقتصاد   در  ،  کرانتون   (اکرالف 

طر ) 1395 از  اقتصاد  اهل  س   یق .  بافت    توانند ی م   یاست اهل 
فرسود   یخی تار  بافت  را    در !  دهند   جلوه   ارزش ی ب   ة ارزشمند 

مؤلف   توان ی م   پژوهش   یۀ فرض   مقدماتی   ي بند جمع  دو    ۀ گفت 
س  اجتماع   یاسی اقتصاد  تفاهمات  و  تأث   ی فضا  بر    گذاري یر با 

عوامل مؤثر بر    ترین م از مه   19ها ارزش   ی و دگرگون   یین تع   یف، تعر 
 .  هستند   یخی تار   ي ها بافت   از حفاظت  

طر   ي ها مؤلفه   بازخوانی  از    گوهاي و گفت   یق مفروض 
 اي ینه زم 

  گوهاي و گفت   یق طر   از   پژوهش   فرضیۀ   که است    شده تالش  
  گوهاي و گفت   ماحصل .  شود   یشتري ب   یفی ک   مداقۀ   اي ینه زم 
به    رو   یش مفروض نوشتار پ   یید گرفته ضمن تأ صورت   اي ینه زم 

کمک  مؤلفه   ی درون   یم تعم  و    ي بند دسته است.    ده کر ها 
  اجتماعی   توافق   و   تفاهم  بر   مضاعف   توجه  ، ها ارزش   بندي یت اولو 

حفاظت از بافت    ي ها برنامه   یشبرد پ   ي فضا برا   یاسی به اقتصاد س 
     گوهاست. و گفت   ین ا   یج نتا   جمله از    یخی تار 

  اصیل  ي ها بر ارزش  اجتماعی  توافق  و   تفاهم  ضرورت 
 ه و برجست 

ارزش   موانع   از  از  بافت حفاظت  در  چالش    یخی تار   ي ها ها 
  یخی ساکنان بافت تار   مندي یت و ارزش رضا   ي تضاد ارزش کالبد 

بر    ی و توافق اجتماع   تفاهم   نیافتن   تحقق که به    ی است. چالش 
ارزش  م حفاظت  مد   انجامد ی ها  منظر  از  و    یریت که 

  فرهنگی  ارزش .  دارد   یی باال   اهمیت حفاظت    هاي یزي ر برنامه 
مستمر مکان عوض شود و درك آن    یخ تار   نتیجۀ در   است   ممکن 

در  است     (یوکیلهتو،   یابد   ییر تغ   ید اطالعات جد   نتیجۀ ممکن 
b1387 ( .   یعی به طور طب   ی فرهنگ   یراث م   ي ها ارزش   رو   این   از  

برخ  در  و  تضادها   ی متفاوت  موارد  دارند    هم   با   نیز   یی از 
تضاد را از اصول    که این   از   فارغ   . ) 1392ابراهیمی و همکاران،  (نژاد 

  و   بروز   به   که   بدانیم   یا اش   یدایش پ   یط و از شرا   یعت و ارکان طب 
  شود ی منتج م   آن   ید جد   ي ها صورت   و ماده    یدِ امکانات جد   ظهور 

  ها در باب تضاد ارزش   ی مختلف   هاي یدگاه د ،  ) 1388  ی، (طباطبای 

18  . Identity Economics 
 . 1395 همکاران،و  یروانی. شرك.  19
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مهم در    یکردهاي تضاد که از رو   یکرد رو   ر د   21.  وجود دارد   20
که در کار    شود ی فرض م   ین است چن   ی مسائل اجتماع   ی بررس 
ها و منافع  ارزش   مقابل خود در    ي ها که از منافع و ارزش   ی کسان 

م گروه   یگر د  دفاع  نابسامان   یچ ه   کنند ی ها  و  وجود    اي ی اشکال 
بد  فرسا   یهی ندارد.  تضادها  پرهز   ینده است  گاه   اند ینه و    ی و 

و    شود می   فدا   تر یت اهم کم   ي ها ارزش   ي تر به پا مهم   ي ها ارزش 
  ین رفت از ا برون  ي را برا   ي گر و معامله  ی طلب راهکاِر بدون سلطه 

مجموعه گروه   ین ب   توافق موضوع   بر  ارزش   ي ا ها  واالتر    ي ها از 
پا   دانند ی م  بدان  همه    22). 1393  (رابینگتن، هستند    یبند که 

تر  و برجسته   واالتر کارشناسان    نزد ها  از ارزش   ی که برخ   دانیم ی م 
  نظران صاحب   یان بر احراز آن ارزش در م   یشتري اجماع ب   و   است 

بدان عنوان ارزش    توان ی است که م   ی موضوع   ین وجود دارد. ا 
  اصطالح به   دارد   معنایی   تقرب   که   عنوانی   داد؛ را    23  برجسته 
م   که   24ی فرهنگ   ی برجستگ  حفاظت    یان در  باالدست  اسناد 

 ,Burra Charter)  یا از جمله منشور بورا استرال   ی فرهنگ   یث موار 

ها  ارزش   یگر که نسبت به د   یی ها ارزش « است:    شده   توجه   (2013
از    یعی و تحوالت طب   ییر تغ   تواند ی داشته و م   ی برجستگ  زمان 

. » باشد   داشته و منزلت    یداري پا 
 

 ايینه زم تگوياز سه گف یصتخل یديعبارات کل. 1 جدول

دو گروه عوامل مخل و عوامل مقوم حفاظت از بافت  در که  شویمیمواجه م یمسلما با عوامل متعدد و متنوع یخیتار يهاحفاظت از بافت  براي
 .آنها ياز چند تا یبیترک یا   یاجتماع یا يدارد گاه اقتصاد ی حقوق یت مقوم، ماه یا اعم از مخل   ، عوامل ینا  ی. گاهگیرندجاي می یخیتار

 .شوند یاو اح حفظ باید   یتها با هر درجه اهم. ارزشکنندها عمل ارزش  یايحفظ و اح براي باید  یخیاقدامات در بافت تار همۀ صورت  هر در

ها  ارزش ه هم ي و مستندساز يگذارضمن حرمت رسد یبه نظر م ، است  يجد يهادچار چالش یران ا  یخیتار  ي هاکه حفاظت بافت فعلی  شرایط  در
 .ها کار کارشناسان زبده و متخصص استارزش بندياولویت. زد دست  بندي یتبه اولو  باید

 
و    ددار  یجهان   یاسیگاه مق  ی فرهنگ  ۀبرجست  يهاارزش 

  ي فراتر رفته و برا  یمل  ياست که از مرزها  ییآنچنان استثنا
در نسل  یتبشر   اهمیت   یآت   يهاچه در نسل حاضر و چه 
از ارزش    یجهان  یراثم  یوناست که کنوانس  یفیتعر  ین. ادارد

 یراثیم  ینارائه کرده و محافظت دائم از چن  25یجهان  ۀبرجست 
برا   (فردانش،   داند یم  مهم  بسیار  ی جهان  جامعۀ  همۀ  يرا 

فرهنگ  يهارزش ا.  )1387 آثار  در  در   یبرجسته  جمله  از 
  دارد  26با موضوع اصالت  یممستق  یارتباط  یخی تار  يهابافت

  معیارهاي  که  روست  این  از  ،)1390نژاد،  ییفدا  (حناچی و
 یینتب  يبرا  یجهان  یراثم  کمیتۀ  سوي  از  شدهتعیین

مقارزش   یبرجستگ در  ا  یژهو  یتوجه  یجهان  یاسها    ینبه 
اصالت   مقولۀ  به  توجه.  (UNESCO, 2005)  کندیموضوع م

  عنوان به  فرهنگی  مواریث  از  حفاظت  جهانی   منشورهاي  در
  تأکید  یخیتار  يهاها و بافتمداخله در مکان  یاصل  يمبنا
امر  شده از ارزش   ياست.  فرد  بهمنحصر   يهاکه بر حفاظت 

 
20  .value conflict 

از    هگل  یدریشفر  یلهلمگئورگ و  يو سنتز متأثر از آرا  تزیتز، آنت  دیالکتیک.   21
 .است بحثها قابل تضاد ارزش یرامون است که پ یمباحث ینترمهم

واقع  یین تع  ،هاارزش  شناخت.   22 با  آن  حق  یت نسبت  همچن  یقت و    ین و 
مرتبه  يبنددسته اساسارزش   یانم  يبندو  فلسف  ترینیها    است   یموضوعات 

کالبد  یخیتار  يهامجموعه  ی فرهنگ از  و    ي کارکرد  ي، اعم 
 اشاره دارد.   يمعنو
گردشگر   »یک مکز   منشور «  موضوع  با  به   یفرهنگ   ي که 

مد کند ی م  یحتصر   یده رس   یکوموس ا   یید تأ  ارتقا ی ر ی :  و   يت 
د به ی با  ی راث فرهنگی م   ةعمد   ي ها ها و مجموعه ت مکان ی وضع 
، یکی ز ی که بازتاب آن در مصالح ف   ، » اصالت « باشد که    ي نحو 

از گذشته ي جا ه ب   ي رمادی غ   ي ها و سنت   یجمع   ۀ حافظ  مانده 
. )MEXICO CHARTER  1999 ,(   شود حفظ    ،شود ی ان می ع 

نارا ) VENICE CHARTER, 1964(   یز ون   منشور  سند   ،
 )NARA DOCUMENT, 1994 (  یاربس   هاينامه یه توص   و 
بابر ضرورت   یز ن   یگري د  و  اص   یدهاي ها  از «امر   »یل حفاظت 

م  همچنین .  دارند   تأکید  نظر  تعارض   آیدی به   یانم   ی چنانچه 
ارزش   براي   ــها  ارزش  فضا   ي کالبد   يها نمونه  و   یی و  بافت 

 رجوع   یافت  بروز   ــ   بافت  در  یحضور ساکنان فعل   ي ارزشمند 
.  باشد  بنديیت اولو  يبرا  یتواند مالک«اصالت» می   مقولۀ   به 

گفتارها  ازکه    يامر (جدول  ینهزم  يمفاد    مستفاد   ) 1اي 

 یرنظ ینوکانت ۀکانت و فالسف يبه آرا ینهزم یندر ا توانی. م)1384(ماهروزاده، 
 .کرد) اشاره 1915ـ1984باند ( یندلو

23  .Outstanding value 
24  .Cultural significance 
25  .Outstanding universal values (ouv) 
26  .Authenticity 

http://moralphilosophy.ir/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-conflict-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
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 شهرهاي  از  حفاظت   موضوع   با  » واشنگتن   منشور « و در    شودی م 
از هر نوع :  است   آمده   منشور   این  در .  شود می   تأکید   نیز   تاریخی

 گذاريیه سرما  یا  یعموم   اسِتیچه با عنوان س   ی،اقدام   ود  یتهد 
 زند می   آسیب   یخ ی تار   یۀ ا ناح یک شهر  ی اصالت    به که    ی خصوص 

مثال   براي  ، )1382واشنگتن،    (منشور  اجتناب کرد   اد مطلق یبا 
 ای  )1381  شولتز،  (نوربرگ   یزيون   پنجرة  اصالت  از   که   زمانی 
 مقیاسی   در   و گفته    خن س   ) 1395  (پورعلی،  ي ا ماسوله   پنجرة 
صرفا   توان ی نم که    است  بدیهی   شوند.ی شناخته م   یلاص   جهانی

ماسوله   یا  ونیز   تاریخی  بافت   در   ی ساکن فعل  یقۀ سل   فراخور به  
 بافت  این بناها در    ي بازشوها   شکل   و   طرح  جنس،   تناسبات،  به 
 .کردخلل وارد    یخیتار 

  اصل،   یک   عنوان به   ، ها تضاد ارزش   یرش ضمن پذ   نهایت در 
بر    مبتنی   تا است    آن بر    اي ینه زم   گوهاي و گفت   ي بند جمع 
برجسته    یل اص   ي ها ارزش  تعادل  ارزش   تضاد و  به سمت  را  ها 
  ي گوها و گفت   حاصل   2جدول    در  یدي . دو عبارت کل دهد سوق 

کند. می   تأکید امر    ین بر ا   اي ینه زم 
 

 هابا موضوع تضاد ارزش ايینهاز گفتار زم  یصتخل. 2 جدول

  یالس  يهاو ارزش یخی صلب کالبد بافت تار يهاارزش میان
است   ینتضاد وجود دارد و مهم ا یخیانسان در بافت تار  یزندگ

که   ی اصل  شود؛ پذیرفته اصل  یک   یدها باتضاد ارزش ین که ا 
  این. برود  بین  از کهیننه ا  شود  داده سوقتعادل  سوي به  یدبا 

  زندگی  ویايپ و سیال  ماهیت از  ناشی  و ارزش   یک خود تضاد
 .دارد انسان

نوع تعادل از   ین. اکرد تعریف یاتعادلِ پو یلدر ذ باید را یخیبافت تار
  ي هاو حفاظت کامل از ارزش یتفعال فقدانسو انسان را به سمت یک
  هايینهبر زنده بودن زم یگرد ي و از سو خواند یمفرا یلو اص یخیتار

  یقعم يهرچند تضاد پویا تعادل .کندیم یددر مکان تأک یانتحرك آدم
امکان   اصیل یروهاين   یکل يالگو  یتاما در ضمن تثب  دهد،یرا نشان م

 .کندیرا فراهم م  یاییپو وتحول  ییر،تغ

 واالتر به سمت تعادل سوق داده شود. يهاارزش يبر مبنا   بایدها ارزش تضاد: یديکل عبارت

 
  هايي ها و کثرت نوساز در برابر ارزش   یشترب   ضدیت 

   ارزش  ی ب 
  که شود می   ر ی تفس  ن ی چن  ي ا نه ی زم  ي گفتارها  ج ی نتا   گر ی د  از 

فضا    ی اس ی متأثر از عامل اقتصاد س   ارزش ی ب   يِ ها ي نوساز   هرچند 
بافت  «ضد   ی خ ی تار   ي ها در  ارزش   ي شتر ی ب   ت ی در    ، ست » ها با 

و کمبود    ی خ ی تار   ي ها بافت   ۀ برجست   ي ها تفاهم بر ارزش   فقدان 
  ارزش» ی ب   ي ها ي در «کثرت نوساز   نه ی زم   ن ی در ا   ی توافقات قانون 

که    یی ها ي نوساز   ؛ دارد   ي رتر ی نقش چشمگ   ی خ ی تار   ي ها در بافت 
با شکل   ي سطوح اشغال و تراکم در تضاد جد   ، ی از منظر ارتفاع 

الگو  بافت   ي و  م   ی خ ی تار   ي ها ارزشمند  و  گرفته    رد، ی گ ی شکل 
شده و    جاد ی فضا ا   ی اس ی ز قدرت اقتصاد س گرفتن ا عموما با بهره 

ا شود ی م  با  واحدها   ن ی .  تعداد    ارزش ضد   ی ساختمان   ي حال 
  ي کمتر   زان ی م   ی خ ی تار   ي ها عامل در بافت   ن ی متأثر از ا   شدة جاد ی ا 

ساختمان  تعداد    ی ناآگاه   ل ی دل   به   که   د دار   ی ارزش   ی ب   ي ها از 
  ی خ ی بافت تار   ي ها قانون از ارزش   ان ی برداران و مجر طراحان، بهره 

 . ) 4و    3(جدول    رد ی گ ی شکل گرفته و م 

بافت   ي معمار   مداخالت  مرحل   یخی تار   ي ها در  سه    ۀ در 
متأثر از    یز اجرا ن   یند طرح و فرا   یب و تصو   یه ته   یت، موقع   یین تع 

طرح   ي ار ی بس   در   . است   شده یین تب   ي ها مؤلفه  مواقع    ي ها از 
ب  مداخله  و  تصو   ه ی ته   ی درست ه حفاظت  در    شود، ی م   ب ی و  اما 
فاقد هرگونه    یی که گو   گیرد صورت می   ی مراحل اجرا مداخالت 

ارزشمند    ین همچن   و   یدانی م   هاي ی بررس .  است   ي طرح 
  یران در ا   یخی بافت تار   پنج   27یان متول   با   شده انجام   گوهاي و گفت 
  تاریخی   بافت   یزد،   یخی تار   بافت   تبریز،   تاریخی   بافت   شامل 

  نشان ماسوله    تاریخی   بافت و    میمند   تاریخی   بافت   ، اصفهان 
  ییو فضا   ي کالبد   هاي ی از نابسامان   مشهودي بخش    که   دهد می 

ا   گذشته   هاي سال   ی موجود ط  از    ی ناش   یشتر ب   ها یت سا   ین در 
  ي مالکان، استادکاران و طراحان از ارزشمند   یان، متول   آگاهی نا 
  یط در شرا   یخی تار  ي ها کاربست ارزش   ی چگونگ   یز و ن   ها یژگی و 

که در    ارزشی ضد   ي بناها   ین عموما اول   حال   ین ا   با معاصر است.  
  توجه آن    به شوندگان  کارشناسان و مصاحبه   یخی تار   ي ها بافت 
 ). 5(جدول    است   آن پشتوانۀ    فضا   یاسی عامل اقتصاد س   کنند می 

 
 
 
 

 
 ی فرهنگ  یراثمعاونت م /ی و جهان  ی مل یراثم هايیگاهپا  مدیران.  27
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 ی با موضوع تفاهم اجتماع ايینهاز گفتار زم یصتخل. 3 جدول

منظم  یفرصت شان ياتجارب حرفه ای  التیاز دوران تحص یبخش  چیاست که عمال در ه ي افراد  اریدر اخت  رانیا  ساز واز امور ساخت مشهودي بخش
  يهابافت ي هالع از ارزشآن گروهِ اندكِ مط انی گفت در م توانیم ئتاند و به جرنداشته یخی بافت تار ي هابا ارزش  ییآشنا  يبرا شده فیو تعر

 .شودینم دهی معاصر د يمعمار یها در طراحکاربست ارزش  یدر چگونگ نظر اجماع  ز ین  یخی تار

 .کند می  ایجاد ی خی تار يهابافت در  را  يجد يهاینابسامان  یاجتماع تفاهم فقدان: يدی کل عبارت

 
 یخیتار يهادر شکل بافت یفضا و تفاهم اجتماع یاسینقش اقتصاد س یینتب. 4 جدول

عوامل در کثرت   یگرد  از ؤثرتريم یار ها نقش بسافراد از ارزش آگاهی نا
 دارد.  ارزش یب  هاي ينوساز

 

  توسط ددار یخی بافت تار  يهابا ارزش  یشتريب  ضدیت که   هاییينوساز
 اند. شده یبانیپشت  اقتصادي ـ  یاسیس ةپردپشت عوامل

 
 فضا  یاسیبا موضوع اقتصاد س ايینهاز گفتار زم یصتخل. 5 جدول

و   بودند  کرده یجادبافت روستا ا  يبرا یزشت چهرة بسیار   که داشت  وجود ناهماهنگ  ساختمان پانزده به  نزدیک  میمند جهانی ثبت موانع رفع  براي
  یکبانک نزد  یکمتعلق به  ي از جمله ساختمان ادار ي ادار ي هاآنها ساختمان ینتربناها ناهماهنگ ین ا  یان. از م شوند یب تخر  یا   يالزم بود که بهساز

 .شده بودند یجاد با مصالح ناهمگون با بافت ا  که بودندهم   یمسکون  ي هامسجد روستا بود. البته ساختمان

  یدنام  ارزشضد توانینادرست که م  یابیتعداد طبقات و مکان ارتفاع،در ماسوله از نظر   ناهمگون بسیار  يها ساختمان تعدادگذشته  هاي سال طی
  بوده  بنا  100 بر   بالغ کرد قلمداد  ارزشیب توان  میکه  ی داخل يشکل نما و معمار یی، اجرا ییات ناهمگون در مصالح، جز  ي هاساختمان و بنا  8 تقریبا

 .بودند یمسکون  يهادوم عموما خانه ۀدست و  داشتند يادار یاسی،س کاربرياول عموما  ۀ دست يهااست. ساختمان

 اقتصادي ـ یاسیبا پشتوانه س ي ادار ي هاساختمان ایجاد

 
بودجه و اعتبارات    یص در تخص   اداري   و   سیاسی   یت حاکم   نگاه 

بافت  حفاظت  به  د   یخی تار   ي ها مربوط    که   است   اتی نک   یگر از 
  گوهاي و گفت در    یخی تار   ي ها حفاظت بافت   بر عامل مؤثر    عنوان به 
آن    اي ینه زم    منظر   از   هرچند   موضوع   این است.    شده   اشاره به 

  یت حکا   گوها و گفت   ي اما فحوا   است،   بحث قابل   فضا   سیاسی   اقتصاد 
  حفاظت   بندي اولویت   در   بودجه   تقسیم   مسئوالن   آگاهی نا از  

  و   تفاهمات   ذیل   تواند ی امر م   ین ا   رو   ین از ا   ؛ دارد   یخی تار   ي ها بافت 
). 6(جدول    یرد بگ   جاي   اجتماعی   توافقات 

 
 ی با موضوع تفاهم اجتماع ايینهاز گفتار زم یصتخل. 6 جدول

کل اعتبارات   بامربوط به موزه...  یاستان اعتبارات دولت ینکه در هم یستدر حال ینا  است، مواجه  اعتبار  کمبود مشکل با ... تاریخی بافت  حفاظت 
بر   یاري بس یر(؟) تأث موزه يها ارزش بهآنان  یهو توج مسئوالن منديعالقه. کندیم يبرابر  تاریخی،اثر  2000بر    بالغ ، استان یخیتار يهاحفاظت بافت

سال   130در آن به کمتر از  درآمدهنمایشموزه و آثار به یندارد. جالب است که قدمت ا  موزه این حفاظت   و توسعه  براي دولتی اراتاعتب یصتخص
 .اندمواجهحفاظت  براي   ياستان با کمبود اعتبارات جد  ینسال در هم 400 باالي  قدمت با  بناهایی  که  یدر حال رسد،یم

 و حفاظت بهتر  یشترب  یاعتبار عمران  یصبر تخص یتفاهم اجتماعنقش   /ن مسئوال يمند: عالقههاکلیدواژه

 
 گیري یجه نت 

بافت  »حفاظت«   یی، چرا  یستی،چ  یخی،تار  يهااز 
از    یچگونگ آن   طی  موضوعات  یزترینبرانگ  چالشانجام 

نشان    یزن  يحفاظت معمار  یخاست. تار  بوده  یراخ  يهادهه
د  دهدیم حفاظت   یهنظر  نظران صاحب  یانم  یربازاز  مدرنِ 
ا  یمختلف  هايیدگاهد ظهور    یندر   نیز  تاکنون  و  کردهباب 
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 المللیبین  منشورهاي  آراي  بر   مبتنی  حال   این  با .  دارد  ادامه
  ي هالفه ؤم  یینتب  دنبالبهنوشتار    ینا  حفاظت  اصل  پذیرش  و

بافت حفاظت  بر  برا  یخیتار  يهامؤثر  منظور   ینا  ياست. 
نگاهتا  تالش شد   اسناد  يراهبرد  یبا  مطالعات  و    يضمن 

زم  ياکتابخانه روش  در    يهالفهؤمي  انهیبه  مفروض 
و    یمشارکتریو غ   یمشارکت  ةها، مشاهدمصاحبه  گوها،وگفت

شخص واقع  پژوهشگر  یتجارب  بستر  . شود  ریتفس  یدر 
از:    يهالفه ؤم است  عبارت  نوشتار  و  1مفروض  تفاهمات   (

 فضا.   یاسی ) اقتصاد س2و  یتوافقات اجتماع 
  يهر نوع طرح و اقدام برا  در  که  دارد  د یأکت   پژوهش  جینتا

تار بافت  در  اصالت  یخیمداخله  از  حفاظت  است  ها  الزم 
متأثر    رسدینظر م  بهحال    نی. با اردیاقدامات قرار گ  سرلوحۀ

م حرمت  يهالفه ؤاز  ضمن  مستندساز  يگذارمفروض   يو 
  باید که    یموضوع   زد؛  دست  بندي یتها باید به اولوارزش   ۀهم

 همچنین.  یردتوسط کارشناسان زبده و متخصص صورت پذ
بس  یرشپذ   رغم علی جر  یارنقش  اقتصاد    یانمؤثر  بر  حاکم 

  یخی تار  ي هادر بافت  ارزشضد  ي فضاها  ید فضا در تول  یاسیس
ارزشتفاه   فقدان بر  و    یخیتار  يهابافت  ۀبرجست  يهام 

  ي هايدر «کثرت نوساز نهیزم ن یدر ا ی کمبود توافقات قانون
بافت  ارزش»یب چشمگ  ی خیتار  ي هادر  دارد.   يرترینقش 

  با  که دهد ینشان م رانیدر ا یخیدر چند بافت تار هایبررس
  ی اسی س  ـ  ي مناسب اقتصاد  طیشرا  همۀفرض فراهم آمدن  

امکان خلق    یخیتار  يهادر بافت  ارزشبا  ي فضاها  دیتول  يبرا
دست  يمعمار  يفضاها نوسازارزشمند  در    ي هابافت  يکم 

  ی خیتار  يهاو تفاهم بر ارزش بافت  یآگاهنا  لیدل  هب  ،یخیتار
آنها  کاربست  شرا  ، و  دارد.    یزندگ   طیدر  وجود    نگاه معاصر 

ادار  یاسیس  یتحاکم تخص  يو  اعتبارات   یصدر  و  بودجه 
است که    ینکات  یگراز د  یخیتار  يهامربوط به حفاظت بافت

بافت  عنوانبه حفاظت  بر  مؤثر  در    یخیتار  ي هاعامل 
  آگاهی نا  که  است  شده  اشارهآن    به  ايینهزم  گوهايوگفت

اولورا  کشور    ی عمران  بودجۀ  تقسیم  مسئوالن   بنديیتدر 
 . دهد نشان می یخیتار يهابافت حفاظت

 
 تقدیر و تشکر 

دانشگاه    دانشگاهی برون   پژوهشی   طرح   از   برگرفته   مقاله   این 
  یراث م   هاي یگاه کل امور پا ة  و ادار   ی واحد الهیجان اسالم   آزاد 

. با  است   1395/ 5/ 2مورخ    952500/ 42372شماره    ۀ ب   ی فرهنگ 
از   آقاي  سپاس  مجابی،  مهندس  آقاي  فالمکی،  دکتر  آقاي 

نژاد، خانم  ی قل ان، آقاي دکتر مهندس بهشتی، آقاي دکتر طالبی 
که    نظرانی صاحب و    زاده اساتید دکتر اشرفی و خانم دکتر کاظم 

 کردند.   یاري نگارنده را هم   اي ینه زم   گوهاي و گفت در  
 

 منابع مالی 

 منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تهیه شده است. 
 

 تعارض منافع 
 تعارضی در منافع وجود ندارد  گونهچیهبین نویسندگان 
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اقتصاد    يهامجموعه جنبه  ینی.: مورد صومعه بندتیفرهنگ  یراثم
   یرکبیر. نشر امتهران:  .  یفرهنگ  یراثم

.  فوالدوند   اهللاعزت   ۀترجم  ست؟یچ  ارزش.  )1383(  آلن  تامس،
 . بخارا  انتشاراتتهران:  .  37  ة، شماربخارا  ۀینشر

  .حفاظت  در  یالمللن یب  يمنشورها .  )1379(  سوسن  ،یچراغچ
 . کشور  یفرهنگ  راثی. سازمان م 32و    31  شمارة  ،اثر  ۀینشر

  مطالعات   ۀینشر  ی.اجتماع  وفاق.  )1372(  مسعود  ،یچلب
 . دانشگاه تهران. 6  شمارة  ،یشناختجامعه 

  هااست یس  ران،یدر ا  یفرهنگ  راثیم.  )1380ي (مهد  حجت،
 کشور.   یفرهنگ  راثینشر سازمان متهران:  .  یکشور اسالم  کی  يبرا 

(ییفدا  یهسم  پیروز؛  حناچی، چارچوب    تدوین  .)1390نژاد 
بازآفر  یمفهوم و  بافت  یکپارچه  ینیحفاظت  ـ   یفرهنگ  يهادر 

.  46  شمارة  ،وشهرسازي  معماري  ،زیبا  هنرهاي  نشریۀ  یخی.تار
 . دانشگاه تهران

 نامه. لغت دهخدا،  
  ي نظر   رویکردهاي.  )1393ینبرگ (وا  ینمارت  ارل؛  رابینگتن،

بررس در  اجتماع  یهفتگانه  ترجمی مسائل  صدرحمت  ۀ.    یق اهللا 
 . . نشر دانشگاه تهرانیسروستان

(  صابر،  سعیدي گذر   اقتصاد.  )1389حامد  بر    يهترودکس 
  سورة   نشریۀ  سیاسی.  اقتصاد ویژهبه  يانتقاد   ياقتصاد   هايیشه اند
 مهر.   ة. نشر سور47و    46  شمارة  ،یشهاند

(محمد   طباطبایی،   روش  و  فلسفه  اصول.  )1388حسین 
 ی.. نشر اسالمي مطهر  یمرتض  یح. تشررئالیسم

(  شعله،   و  شهر  بودگیمتن  معیارهاي .  )1395مهسا 
  ،سوم  دورة،  4  شمارة  ،زیبا  هنرهاي  نشریۀ .  آن  تحلیلی   شناسیروش 
 .1390زمستان    تهران،  دانشگاه  نشر

.  )1395( دوسترسول وطن  ي؛احمد   ینحس یم؛مر شیروانی،
تأث  بازشناسی عوامل  و  دگرگون  گذاریر ارزش    هايیدگاه د  یدر 

  هنرهاي   یۀنشرحاضر.    قرن  در  فرهنگی   یراثدر حفاظت م  یارزش
 . دانشگاه تهران. 21  ةدور  ،4  شمارة  ،شهرسازي  و  معماري  زیبا،

(  فردانش،   یراثم  یونکنوانس  پایۀ  واژگان.  )1387فرزین 
 .یونسکو   يادفتر منطقه تهران:  .  یجهان

.  المکان ۀیدرا یاالمکان ف ۀیغا. )1393ی (همدان القضاتن یع
 ی. مولفرمنش. چاپ سوم. نشر    میرح  ۀترجم

 کیفی   تحقیق  هايروش   مقاالت  مجموعه.  )1391رضا (  فتحی،
  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  نشر  .اجتماعی  هايپژوهش   در

 .  استراتژیک  تحقیقات  مرکز
مدل   مروري.  )1378(  اهللالطف   ي،دهکرد   فروزندة   ي هابر 

  دوزادهم،  سال  ،مدیریت   دانش  نشریۀ  یک.استراتژ  یزيربرنامه 
 . دانشگاه تهران. 45  شمارة

(  محمد  فالمکی،   شخصی،   گويوگفت.  )1393منصور 
 .علیمصطفی پور   يدکتر  رسالۀ  مطالعات

 در   قیتحق  يهاروش .  )1386(  وانگ  دیوید  ندا؛یل  گروت،
 . تهران  دانشگاه  نشر.  1388.  فری نیع  رضایعل  ترجمۀ.  يمعمار

پ.    عماد،،  ي محمدگل ه  وکفچه،  پناه،    ). 1392(  .ـسلطان 
  یۀ نشر  ی.ک در سـطح سازمانیو تفکـر اسـتراتژ  يرهبر  يهاسبک 

  ي راهبرد   یریت. انجمن مد15  ةشمار ،يت راهبرد یریمطالعات مد
 یران. ا

(  یدنز،گ ترجممدرنیت  پیامدهاي.  )1388آنتونی  محسن    ۀ. 
 . چاپ پنجم، نشر مرکز. یثالث

(  لک، پژوهش   ايینهزم  نظریۀ  کاربرد  ).1392آزاده    ي هادر 
شمار24  دورة  ،صفه  یۀنشر  ي.شهر   یطراح دانشگاه  1  ة،  نشر   .

 . یبهشت  یدشه
کانت و    یدگاهها از دو ارزش   دین.  )1384(طیبه    ماهروزاده،

. 1  دورة  ،1  ةشمار  ،یتیترب  ین نو  هايیشهاند  ی.نوکانت  یلسوفانف
. دانشگاه الزهرا تهران:  

http://whc.unesc/
https://www.merriam-webster.com/dictionary/indigenous
https://www.merriam-webster.com/dictionary/indigenous
http://anthropoogyandcuure.com/
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  بر   مبتنی  راهبردي  مدیریت.  )1391ی (آرزو ربان  علی،  مبینی،
  نوزدهم،   سال  ،راهبرد  و  مجلس  فصلنامۀ  سازمان.  سطح  در  ارزش
 . اسالمی  شوراي  مجلس   هاي. مرکز پژوهش 70  شمارة

(  محملی، مطالعات    یقیتطب  مقایسۀ  .)1390ابیانه  مکاتب 
اقتصاد    یلبه منظور تکم  يشهر   يمورفولوژ  بر اساس مکتب  آن 

 .  تهران.  4  دورة.  7  مارةش  ،آرمانشهر  نشریۀ  .فضا  یاسیس
  یرکبیر،. نشر اممعین  فارسی  فرهنگ  ).1388محمد (  معین،

1388  . 
حفاظت    يبرا   یکوموسا  منشور«  .1987واشنگتن،    منشور

محوطه  و  ترجم)1382(  »یخیتار  يشهر   يهاشهرها    یالل  ۀ. 
انتشارات  14  شمارة  چهارم،  سال  ،شهر هفت  نشریۀفرهنگ.    .

 یران.ا  يشهر  يشرکت عمران و بهساز 
  یروز پ  ي؛انصار   یمجتب  ؛محمدرضا پورجعفر  احد؛  ابراهیمی،نژاد 

مداخله در آثار    یکردها و ارتباط آن با رو. ارزش )1392(ی  حناچ
تار  یفرهنگ ،  3سال    ،ایران  معماري  و  مرمت  فصلنامۀدو  یخی. ـ 
 . . دانشگاه هنر اصفهان6  ةشمار

  و   زبان  حضور،  معماري،  .)1381کریستیان (  شولتز،  نوربرگ
 . . انتشارات معمار نشراحمدیانید س  یرضاعل  ۀترجم  .مکان

مهرداد    ۀ. ترجمینگل  يها سازه   حفاظت.  )1387(جان    وارن،
   .تهران  ایران،  ایکوموس  فرهنگی  ؤسسه. نشر میوحدت

(  هاروي،   دوم(چرخه    سرمایه  شدن  شهري.  )1392دیوید 
ترجم)مصنوع  محیط  تولید  در  سرمایه  انباشت اقوام  ۀ.    یعارف 

 نشر دات. تهران:    .مقدم. چاپ دوم
ماکس،   علوم  1390وبر،  شناسی  روش  ترجمه  ،  اجتماعی، 

 حسن چاووشیان، نشر مرکز 
  در  دنیشیاند  و  دنیباش  ساختن،.  )1379(  نیمارت  دگر،یها

مهران ماجر و محمد    ،يبابک احمد  ۀترجم  .مدرن»  کی«هرمنوت
 نشر مرکز.   . تهران:. چاپ پنجمينبو

(  هایدگر، ترجمهنري  کار  سرآغاز.  )1382مارتین    یزپرو  ۀ. 
   .. تهران: هرمسیشهاب  یاء ض

(  یوکیلهتو، ترجممعماري  حفاظت  تاریخ.  )a1387 یوکا    ۀ. 
  تهران،   ،. چاپ اول، نشر روزنه يبهار  یارخشا  طالبیان،  حسنمحمد 
1387. 

(  یوکیلهتو، در   یتخصص  يهاواژه   توضیح.  )b1387 یوکا 
تار  یوستپ معمار  یخکتاب    حسن محمد   ترجمۀ.  يحفاظت 

 . نشر روزنهتهران:  .  طالبیان
 


