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رون��د حفاظ��ت و مرمت بناه��ای واجد هويت و ارزش تاريخی- فرهنگی در کش��ورمان را در دو دهه اخیر می توان با آهنگ 
حرکتی ماليم اما رو به جلو تعبیر نمود. در سال های گذشته توجه و پرداخت به اين مهم در سه سطح زير قابل طبقه بندی است:

y .سطح قانون گذاری و ايجاد زيرساخت های قانونی و حقوقی
y  سطح برنامه ريزی و ظهور و بروز مباحث مرمتی-حفاظتی در طرح های توسعه شهری و تالش برای ايجاد يک فضای

گفتمانی در بدنه های کارشناسی و مديريتی.
y .و سطح عملیاتی و اجرای طرح ها

پس از پیروزی انقالب اسالمی، شکل گیری بسترهای قانونی امر حفاظت و مرمت را در برنامه های توسعه 5 ساله کشور شاهد 
بوده ايم که از برنامه س��وم تحت عنوان طرح »زندگی جديد در کالبد قديم« آغاز ش��د و تاکنون ادامه دارد. وجه بارز اين برنامه ها 
را می توان در محوريت قرار دادن س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری به عنوان متولی اصلی پیاده سازی برنامه های مذکور 
دانست. رفته رفته و با ورود بخش خصوصی به اين عرصه در سال های اخیر، مفاهیم جديدتری همچون "انطباق پذيری و کاربری 

تطبیقی" و " استفاده مجدد بناهای تاريخی با مالک خصوصی" شکل گرفت. 
اما آنچه مدنظر نگارنده می باشد آسیب شناسی فرآيندها و توجه به سیر تحوالت مواجهه با بافت های تاريخی در سطح شهرها با 
نگاهی به آينده است. مداخله و مواجهه با بافت های واجد ارزش تاريخی را در يک دسته بندی کلی می توان در سه سطح زير تقسیم نمود:
در سطح )I(؛ که مربوط به دوره اول تجارب داخلی حفاظتی و مرمتی است، عمده تمرکز بر روی احیاء تک بناهای واجد ارزش 

تاريخی-فرهنگی بوده که از سال ها پیش شروع شده و کماکان ادامه دارد. 
در سطح )II(؛ گذار از “بناهای تاريخی” به “محورهای تاريخی” را شاهديم که خوشبختانه در چند سال اخیر به دلیل درک 
اهمیت مفاهیمی چون “شبکه گردشگری شهری” و مزايای گوناگون آن، چنین تغییر رويکردی را در برخی از شهرهای تاريخی 

کشور می توان به وضوح بازشناخت.
و اما در س��طح )III(؛ که موضوع اصلی اين بحث را ش��امل می شود، گذار از »محورهای تاريخی« به »محدوده های تاريخی« 
شهر را پیش رو داريم که نگاهی وسیع تر و همتی واالتر می طلبد. در يک نگاه واقع بینانه بايد گفت در اين سطح هنوز در ابتدای 
مس��یر هستیم و با پرسش هايی اساسی مواجهیم که پاسخ به آن ها می تواند راهنمای حرکت مديران و دست اندرکاران مربوطه 
در خصوص نحوه مواجهه با محدوده های تاريخی بوده و به جهت گیری صحیح منجر شود. اينکه تعیین حدود و مرزهای يک 
مح��دوده تاريخ��ی با چه مکانیزمی و مبتن��ی بر چه فاکتورهايی بايد صورت پذيرد؟ ارتباط و هم پیوس��تگی محدوده تاريخی با 
محدوده های پیرامونی خود چگونه اس��ت؟ قوانین و ضوابط مالک عمل در محدوده های تاريخی نس��بت به ساير محدوده های 
ش��هری چه تفاوت ها و تمايزات��ی دارد؟ تعارضات میان محدوديت های حفاظتی و رونق کس��ب وکار در اين محدوده ها چگونه 
قابل حل و قابل جمع خواهد بود؟ مش��وق های الزم جهت برخورداری محدوده از يک فضای مطلوب و زيس��ت پذير که حضور و 
ماندگاری مردم در فضای شهری و نهايتاً جريان عادی زندگی را تضمین نمايد چیست؟ و پرسش هايی از اين دست که در شماره 

حاضر مجالی بود تا تنها به گوشه هايی از آن پرداخته شود.
y محمدتقی حسینی

به نام آن که جان را فکرت آموخت

سخن مدیر مسئول
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سخن سردبیر

تغییرکاربری تطبیقی بناهای تاريخی به مثابه راهبردی پايدار در حفاظت از میراث معماری و شهری و مفهوم منطقه تاريخی 
با تعیین تفاوت و تمايزات آن نسبت به ساير محدوده های شهری و تبیین اصول و مبانی هم پیوندی های کالبدی - ساختاری، 
عملکردی، فرهنگی-اجتماعی و ... منطقه تاريخی با ساير محدوده های پیرامونی آن، موضوعات اصلی مورد توجه در دو شماره 
پیش روی فصلنامه ايده می باشد. در اين شماره فصلنامه تأکید اصلی بر موضوع تغییرکاربری تطبیقی بناهای تاريخی و بررسی 

ابعاد نظری و عملی آن می باشد.
بازخوانی و واکاوی اس��ناد، کنوانس��یون ها، نظريه ها و تجارب عملی مرتبط بويژه در دو دهه اخیر بیانگر آن است که کاربست 
راهبرد تغییرکاربری تطبیقی بناهای تاريخی در حفاظت ضمن فراهم نمودن زمینه برای تعادل بخشی میان رويکردهای حفاظت 
و توس��عه و مديريت تغییرات ناش��ی از توس��عه قادر به ايجاد  تأثیرات مثبت اجتماعی و اقتصادی در سطح شهری می باشد. بر 
اين اس��اس حفاظت منفعل نیست و توس��عه نیز حداکثری و تهديدکننده ارزش ها و اهمیت معنايی میراث نمی باشد. بررسی ها 
نش��ان می دهد س��اختمان های انطباق پذير می توانند ضمن حفظ اهمیت معنايی میراث، زمینه را به منظور معاصرسازی اثر نیز  
فراهم کنند. اين در حالی اس��ت که برخی از منابع مانند س��ند نوزايی به حفاظت از ساختمان های تاريخی به عنوان محدوديت 
بالقوه در توس��عه اش��اره دارند و برخی مانند بسیاری از اسناد میراث انگلستان به اس��تفاده خالقانه از ساختمان های تاريخی به 
منظور کارکردهای معاصر اشاره دارند. به طور کلی، سیاست “بازآفرينی حفاظت مبنا” قادر به برقراری بیشترين همگرايی میان 
رويکردهای حفاظت و توسعه در محیط های تاريخی می باشد. در اين میان انطباق پذيری و استفاده مجدد از بناها و ساختارهای 
تاريخی نقش مؤثری را در اين سیاس��ت بر عهده دارند. روش های مختلف مرمت مانند باززنده س��ازی، بازس��ازی، يا انطباق با 
کاربری های جديد می توانند برای بناهايی که ديگر جوابگوی کاربری اصلی خود نیستند مورد استفاده قرار گیرند تا ارزش های 
موجود حفظ و به نسل های آتی منتقل شود. در اين میان انطباق بنا با کاربری های جديد به عنوان بهترين گزينه برای حفاظت 
از آثار میراث معماری مطرح می گردد. انطباق پايدار يک بنای تاريخی با کاربری جديد، نوعی حفاظت از بنا است که به ارزش ها 
و اهمیت معنايی آن آس��یبی نمی رس��اند. همچنین توجه فزاينده به پايداری، انطباق کاربری جديد را در مرکز توجه پیشنهادات 
حفاظتی قرار می دهد. تغییرکاربری تطبیقی همگام با اصول توس��عه پايدار، شاخصه های زيست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی میراث را حفظ و ارتقاء می بخش��د و مبتنی بر مفهوم مديريت تغییر موجب حفاظت و توس��عه توأمان میراث معماری و 

بستر پیرامونی آن می گردد. 
در اي��ران نیز نهادهای اصلی متولی انطباق پذيری و اس��تفاده مجدد از بناهای تاريخی ش��امل: “س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنايع دس��تی و گردشگری”1، »شهرداری«۲ و »شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ايران«۳ که زيرمجموعه وزارت 
راه و شهرسازی است می باشند. بخش خصوصی نیز در سال های اخیر به يکی از نهادهای اصلی متولی انطباق پذيری و استفاده 
مجدد بناهای تاريخی تبديل شده است. در دوره بعد از پیروزی انقالب اسالمی در »قانون برنامه دوم توسعه کشور« بسترسازی 
قانونی برای اين موضوع  در قالب طرح » زندگی جديد در کالبد قديم«4 شکل گرفت. در ادامه »قانون برنامه سوم توسعه کشور«  
در س��ال 1۳78 ه.ش دفتر اجرايی »طرح پرديس��ان« با هدف انتخاب، مرمت، احیاء، و تجهیز بناهای تاريخی و اعطای کاربری 
مناس��ب خدمات گردش��گری به عنوان زيرمجموعه  سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأس��یس گرديد. در سال 1۳84 در 
راستای بهبود و ارتقاء بستر قانونی انطباق پذيری و استفاده مجدد از بناهای تاريخی در سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و 
گردش��گری با هدف جلب مش��ارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی برای سرمايه گذاری و  بر اساس ماده 114 قانون برنامه 
چهارم توسعه کشور “صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاريخی و فرهنگی” شکل گرفت. به عالوه، بر اساس ماده 166 قانون 
برنامه س��وم توس��عه کشور موضوع تغییر کاربری تطبیقی بناهای تاريخی در ش��هرداری ها مورد توجه قرار گرفت. در دهه های 
اخیر بخش خصوصی يکی از متولیان اصلی انطباق پذيری و استفاده مجدد بناهای تاريخی با مالکیت خصوصی در ايران بوده 
است، اين موضوع تا سطح آثار میراث معماری مدرن و میراث صنعتی نیز صورت گرفته است. از آنجايی که آثار میراث معماری 
مدرن به لحاظ ضوابط و قوانین مشمول قوانین حفاظت و نظارت از  سوی سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
نمی باش��ند نظارت چندانی بر آن ها صورت نمی گیرد، هرچند که در حدود پنج س��ال اخیر با روی کار آمدن دولت يازدهم و با 
آگاهی سیاس��تگذران اصلی در حوزه شهرس��ازی و معماری کشور نسبت به مقوله میراث معماری و شهرسازی مدرن و میراث 
صنعتی توجه بیشتری به اين آثار شده است و موضوع حفاظت از آن ها بويژه از طريق تغییر کاربری تطبیقی با تصويب قوانین 
جديد از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور قوت گرفته است، البته آگاهی عموم مردم و تالش نهادهای مردم نهاد 

نقش بسزايی در اين زمینه و موفقیت های بدست آمده داشته است.
y سمیه فدائی نژاد

1- Iranian Cultural Heritage, Handicrafts, and Tourism Organization
2- Municipality
3- Urban Development and Revitalization Organization (UDRO)
4- New Life for Old Structures
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چکیده 
س��ازمان های متولی و حاکمیتی در خصوص محدوده های تاريخی و فرهنگی متش��کل از س��ازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و 
گردشگری؛ وزارت راه و شهرسازی؛ شهرداری؛ وزارت کشور و شورای اسالمی شهر می باشند که هر کدام بر اساس شرح وظايف خود 
نس��بت به وضع قوانین و مقررات اقدام می نمايند. در حال حاضر محدوده های تاريخی و فرهنگی از نقاط خاص هر ش��هری اس��ت که 
مديريت شهری نگاه ويژه  ايی به آن دارد. ايجاد منابع پايدار برای هر شهر می تواند يکی از گزينه های آن رونق اين بخش از شهر باشد. 
فقر اقتصادی ساکنین اين محدوده ها و همچنین حجم باالی سرمايه گذاری در جهت احیاء و باال بردن کیفیت زندگی در آن محدوده ها از 
مواردی است که بايد توجه ويژه  ايی به آن داشت ايجاد يک سازمان مديريتی واحد با امکانات و قدرت قانونی الزم می تواند ضمن کمک 
به اين هدف می تواند در جهت رونق و ش��کوفايی اقتصادی حرکت نمايد. اين پژوهش درصدد طرح اين موضوع اس��ت که چگونه اين 
مديريت در اين محدوده ها شکل خواهد گرفت و برای رسیدن به اين جواب قوانین و مقررات موجود در خصوص مديريت اين محدوده ها 
شناسايی می شود و ضمن مقايسه وظايف سازمان ها متولی امر چالش هايی که از تداخل اين وظايف به وجود می آيد شناسايی می گردد. 

در خاتمه نیز تدوين يک راهبرد اجرايی در خصوص تشکیل يک سازمان مديريتی واحد ارائه می گردد.

کلیدواژه ها: محدوده های تاريخی و فرهنگی، کیفیت زندگی، ساختار تشکیالتی

 yAbolfath Shadmehri

Abstract:
Organizations responsible for historical and cultural boundaries are including: Iranian cultural 

heritage, handicrafts and tourism organization, ministry of roads and urban development, mu-
nicipality, ministry of interior, Islamic city council that each of which acts in accordance with its 
duties in relation to the rules and regulations. These are regulating and enforcing laws based on 
their manifests. Nowadays, historical and cultural boundaries are the specific points of every city 
that urban management has a special look. Providing sustainable resources for each city can be 
a critical options for improving this part of the city. Economical poverty of the residents in these 
areas and as well as the high volume of investment to rehabilitation and improve the quality of 
life in those areas is one of the things that should be given special attention. Creating a managing 
organization with sufficient law and facilities can move with the help of this goal with both qual-
ity and financial part of people life. This research discussing that how this management will take 
shape in these areas and to achieve to this answer, existing reules and regulations regarding the 
management of these areas are identified and while compare responsibilities of existing organiza-
tions challenges that arise from the interference of these tasks are identified. In the end, condifica-
tion an executive is proposed for the establishment of a single management organization.

Key words: Historical and cultural areas, life quality, Organizational structure
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مقدمه
محدوده هايی از شهرها که در آن آثار تاريخی و فرهنگی وجود 
دارد ب��ه دلیل کیفیت ب��د زندگی، جايگزين��ی مهاجرين به جای 
ساکنین اصلی، س��وداگری اقتصادی با تغییر کاربرد امالک، عدم 
تعمیر و نگهداری ابنیه، کمبود ش��ديد زيرس��اخت های شهری و 
معض��الت اجتماعی و فرهنگی س��اکنین آن در معرض تهديدات 
فراوانی قرار دارد. رش��د روزافزون صنعت گردشگری، نگاه جديد 
مردم نس��بت به آث��ار و ابنیه تاريخی و فرهنگ��ی و تغییر رويکرد 
نظام حاکمیتی در کش��ور سبب گرديده مديران شهری نسبت به 
بازآفرينی اين محدوده ها حس��اس شوند. مطابق بند ب ماده 166 
قانون برنامه سوم )سازمان مديريت و برنامه ريزی، 1۳80( و ماده 
115 برنامه چهارم توس��عه )جهانگیر، 1۳84( س��ازوکار مديريتی 
مناس��بی در تشکیالت ش��هرداری ها ايجاد می گردد تا انجام امور 
مرب��وط به مديريت اين محدوده را عه��ده دار گردد. اين مديريت 
بايد بتواند با ايجاد تش��کیالت و ساختار مناسب ضمن همکاری با 
دستگاه های متولی و مس��ئول نسبت به اجرايی نمودن طرح ها و 
برنامه ها اقدام نمايد، بدين منظور تش��کیل شورای عالی راهبردی 
در اي��ن مديريت با حض��ور کلیه مس��ئوالن حاکمیتی و عمومی 
می تواند به عنوان حلقه مفقودهايی عمل نمايد که هماهنگی های 
الزم را خارج از دس��تگاه عري��ض و طويل نظام اداری انجام دهد 
و در خص��وص موارد و موضوعات اتخ��اذ تصمیم نمايد. مديريت 
محدوده های تاريخی و فرهنگی ضمن تهیه طرح های الزم نسبت 
به مشارکت فعال و پر شور ساکنین و ذی نفعان زمینه های مناسب 

را جهت سرمايه گذاری بخش های غیردولتی فراهم خواهد نمود.

1- بررسی پیشینه پژوهش
با بررس��ی اس��ناد و م��دارک موج��ود در خص��وص مديريت 
محدوده های تاريخی و فرهنگی می توان چندين دوره مش��خص 
در قبل و بعد از انقالب اس��المی تش��خیص داد که در آن مقاطع 
تصمیماتی برای اين گونه اماکن و محدوده ها گرفته ش��ده اس��ت 
اگرچه بس��یاری از اين تصمیمات خواس��ته يا ناخواسته در جهت 

تخريب و تغییر کاربری اين اماکن بوده است.
ش��روع اولین مداخالت ش��هری که بیش��تر بر اث��ر نوگرايی و 
تجددطلبی آن دوران شکل می گیرد. دخالت در بافت های شهری 
1۳04 در ايران آغاز شد. تهیه نقشه بندی و توسعه و اصالح برخی 
معابر از اهم اقدامات تا قبل از ش��روع جنگ جهانی دوم به شمار 
می آيند )ابلقی، 1۳80(. ايجاد شبکه های معابر و گذربندی ها بدون 
داش��تن طرح های الزم به تخريب بس��یاری از بافت های تاريخی 

ش��هرها منجر می شود. با تأس��یس وزارت عمران و آبادانی تهیه 
طرح ه��ای جامع و تفصیلی برای ش��هرها رون��ق می گیرد در اين 
طرح ها موضوع گس��ترش شهرها خارج از وضع موجود در اولويت 
تهیه طرح ه��ا قرار می گیرد. بهره برداری از بافت مرکزی در رونق 
بخشی شهر کمتر مورد توجه قرار می گیرد از طرفی تدوين قوانین 
س��خت گیرانه از طرف مجامع مدافع میراث تاريخی و عدم تدوين 
قوانین و ضوابط بروز ش��ده برای بهره برداری از اين گونه بافت ها 
سبب می شود تهیه کنندگان طرح های شهری اين گونه محدوده ها 
را خط قرمز اع��الم نمايند و هرگونه دخالتی در اين محدوده ها را 
به س��ازمان های متولی احاله نمايند و اين س��ازمان ها نیز به دلیل 
عدم روش��ن بودن نحوه مداخالت در اين محدوده ها، عدم بودجه 
مش��خص، عدم سیاست مشخص، طرح و برنامه مشخصی اعالم 
نمی نمايند و بیش��تر نظرات کارشناسی سلبی می باشد. از همین رو 
دس��تگاه های دولتی و نهاده��ای عمومی نی��ز در ارائه خدمات و 
تأمین زيرس��اخت ها با مشکل موجه می باش��ند لذا شرايط زندگی 
برای س��اکنین دچار افت شديدی می شود و کیفیت زندگی در اين 
محدوده ها به پايین ترين س��طح نزول می نمايد لذا کم کم حیات و 

زندگی از اين محدوده ها رخت برمی بندد.
بعد از انقالب اسالمی دولت و مجلس شورای اسالمی طرح ها 
و قوانینی متناسب با رويکردهای جهانی و قطعنامه های مربوط به 
میراث تاريخی و فرهنگی تدوين می نمايد. سازمان ها و نهادهای 
دولتی تأثیرگذار در اين محدوده ها تأس��یس می گردند؛ س��ازمان 
میراث فرهنگی که بعدها به سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی 
و گردشگری تغییر کرد )سازمان میراث فرهنگی، 1۳79(؛ شرکت 
مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری؛ سازمان های وابسته به 
شهرداری ها؛ دفتر حفظ و احیاء بناها و محوطه های تاريخی؛ شورای 
اسالمی شهر و روستا؛ نهادهای عمومی و خصوصی و اتحاديه های 
صنفی و صاحبان حرف و مشاغل و نهادهای مردم نهاد (NGO) بنا 
به مقتضیات امور در اين محدوده ها دخالت می نمايند. شورای عالی 
شهرسازی و معماری با تصويب و ابالغ محدوده تاريخی در 168 
ش��هر از 780 ش��هر دارای محدوده تاريخی اولین گام را در جهت 
اجرايی نمودن بند ب ماده 115 برنامه چهارم توسعه برمی دارد. به 
نظر می رس��د دولت با ابالغ اين محدوده ها به اين نتیجه رس��یده 
اس��ت که مرمت و نگه��داری بناها به صورت منفرد مش��کلی از 
بافت ه��ا و محدوده های ش��هری حل نخواهد کرد و بايس��ت به 
سمت عملکردی يکپارچه و تجدد حیات شهری حرکت نمود. نگاه 
انس��ان محور به جای نگاه کالبدی و بنامحور نیز در اين خصوص 
خواهد توانست روزنه امیدی در جهت بهبود وضعیت محدوده های 
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تاريخی در شهرها باشد. در اقدام ديگری شورای عالی شهرسازی 
و معماری مصوبه 1۳ بند "سند واحد حفاظت از بافت های تاريخی 
– فرهنگی و رويکرد کلی حفاظت و احیای محدوده های تاريخی 
– فرهنگ��ی« را تصويب و ابالغ می نمايد که اين س��ند مش��تمل 
ب��ر هفت بخش اس��ت، مقدمه و کلیات س��ند، تعاريف و مفاهیم 
پايه و مش��ترک، راهبردها و سیاس��ت ها، نظام نام��ه نحوه اقدام، 
ش��یوه نامه )شرح خدمات( تهیه برنامه ها و طرح ها، نظام و ساختار 
مديريت هماهنگ و يکپارچه از اصول اصلی اين س��ند می باشند.

با بررسی های انجام شده در خصوص شهردار بافت تاريخی در 
س��اختار اداری بعضی از شهرداری های کشور به نظر می رسد هر 
شهر با توجه به نیاز خود و مشکالتی که در آن شهر وجود داشته 
س��اختاری را تعريف نموده است که با توجه به عدم ابالغ رسمی 
از طريق مجاری قانونی ای ساختار با مشکالت مانند: عدم اجرايی 
ش��دن بس��یاری از طرح های تهیه ش��ده به دلیل عدم همکاری 
نهاده��ای حاکمیتی؛ ع��دم هماهنگی دس��تگاه های حاکمیتی با 
ش��هردار بافت تاريخی؛ عدم تخصیص نیروی انسانی متخصص؛ 
عدم مشارکت ساکنین و شهروندان در تهیه و اجرايی شدن طرح ها 
روبرو هس��تند لذا بسیاری از طرح های تهیه شده در محدوده های 
تاريخی و فرهنگی در کش��ور اجرايی نگرديده اند. عالوه بر موارد 
ذکر ش��ده خود اين گونه طرح نیز مشکالتی در زمان تهیه و اجرا 
دارند که می توان موارد ذيل را به عنوان موانع اصلی اجرايی نشدن 

طرح ها دسته بندی نمود:
y عدم جايگاه مشارکت ساکنین و ذی نفعان در تهیه طرح ها؛
y  حاکمیت��ی؛ رويکرده��ای  و  باالدس��تی  اس��ناد  ع��دم 
y ب��رای طرح ه��ا؛ اجراي��ی  نب��ودن س��ازمان  مش��خص 
y طرح ه��ا؛ اج��رای  در  زمان بن��دی  برنام��ه  ع��دم 
y .مشخص نبودن بودجه الزم در جهت اجرايی شدن طرح ها

بررسی تجارب جهانی در خصوص مديريت محدوده های تاريخی 
از تحول اساس��ی و تغییر رويک��رد در قوانین مبتنی بر برنامه های 
نوين ش��هری دارد و ايج��اد فضايی جديد ب��رای نقش آفرينی و 
مش��ارکت فعال س��اکنین و بازآفرينی عملکردی جديد و فعال در 
اين محدوده ه��ا تأکید بر مرمت ش��هری دارد، روش های مرمت 
ش��هري در مورد هر شهر از مجموعه شرايط موجود و از امکاناتي 
برمی خیزد که حاصل تالش همه کس��اني است که دست اندرکار 
مرمت شهري می شوند )فالمکي،1۳80 (. قطعنامه های صادره از 
طريق نهادهای بین المللی  نیز به اين نکته اش��اره گرديده اس��ت 
که جامعه جهانی ب��رای مديريت محدوده ها و بافت های تاريخی 
اقدام��ات الزم را انج��ام دهد از جمله می توان ب��ه مواردی مانند: 

کمک به تأسیس نهادهای غیردولتی؛ ايجاد قوانین جهت تشکیل 
مديريت بافت ه��ای تاريخی؛ تأکید بر مش��ارکت مردم در جهت 
ارتقای کیفیت زندگی؛ تأمین خس��ارت آس��یب ديدگان از اجرای 
طرح های مرمتی و بازآفرينی؛ استفاده از سرمايه گذاری خصوصی و 
بین المللی؛ توجه به بعد اقتصادی و تأثیرگذار صنعت گردشگری در 
رشد و شکوفايی و توانمندسازی ساکن اين محدوده ها اشاره نمود.

محدوده های  مدیریت  چالش های   -2
تاریخی و فرهنگی

چالش اساسی در محدوده های تاريخی و فرهنگی شهرها عدم 
وجود مديريت يکپارچه شهری است وجود سازمان های متولی و با 
شرح خدمات و وظايف بعضاً مشابه باعث گرديده که تصمیم سازی 
و تصمیم گیری در اين محدوده ها با مش��کل روبرو گردد از طرفی 
به دلیل مشخص نبودن دستگاه اجرايی ، بودجه مناسب اختصاص 
نمی يابد. عدم مش��ارکت بخش خصوصی در سرمايه گذاری های 
الزم، عدم شفافیت سیاست کلی در خصوص نحوه بهره برداری از 
بافت، تداخل بس��یاری از قوانین و مقررات با يکديگر و همچنین 
عدم سیاست مش��خص کلی نظام حاکمیتی در خصوص صنعت 
گردشگری و بس��یاری از علل ديگر باعث گرديده است که وضع 
بسیار از اماکن و بافت های تاريخی بغرنج باشد تأسف بار باشد. اين 
عوامل که برشمرده ش��د از مهم ترين چالش های اين محدوده ها 
می باش��د ولی به بس��یاری از عوامل ديگر نیز می توان اشاره نمود 
که به خالی ش��دن ساکنان و ايجاد فضای ناکارآمد شهری منجر 

گرديده است.  

3- راهکارهای اجرایی و مدیریتی
در مديريت کالن کش��ور جاي��گاه نهادهای دولتی و مردمی در 
فرآيند برنامه ريزی و اجرا مشخص است . نهادهای دولتی با ايجاد 
بسترهای مناسب زمینه مشارکت مردم را فراهم می نمايد و وظیفه 
نهاد حکومتی تبیین سیاس��ت های حمايتی؛ کمک به تأمین منابع 
مالی؛ هماهنگ نمودن سازمان های خدمات رسان در ارائه خدمات 
موردنی��از و نظارت س��تادی بر تمامی فعالیت ه��ای دخیل در اين 
محدوده خواهد بود. به طور کلی يکی از نقش های حکومت محلی 
در فرايند مديريت بافت تاريخی، هماهنگ س��ازی و تسهیل اين 
فرايند، تشويق به مشارکت مردم و تقويت وفاق است )طاهرخانی؛ 
متوسلی، 1۳85(. از طرف ديگر شورای اسالمی شهر و کمیسیون 
م��اده پنج؛ می توانن��د ضمن ارائه نقطه نظرات نس��بت به تدوين 
قوانین و مقررات الزم و تصويب طرح ها و ضوابط پشتیبان مناسبی 



 ایده/سال چهارم/شماره نهم/ بهار 97  9   

از اين مديريت داش��ته باشند. با بررسی ش��رح وظايف سازمان ها 
و نهاده��ای دولتی و عمومی می توان اين گونه برداش��ت نمود که 
متولی مديريت محدوده های تاريخی در ش��هرها آن قدر پیچیده و 
چنداليه می باشد که به سختی می توان يک تصمیم ساده را عملی 
نمود. س��ازمان هايی متولی اجرا به سختی دستگاه های نظارتی و 
حاکمیت��ی را در کنار خود می پذيرند. دس��تگاه های حاکمیتی نیز 
هیچ گونه اعتمادی به سازمان مربوطه ندارند و اين در حالی است 
که ساکنین و بهره برداران اصلی اين محدوده ها نیز به لحاظ عدم 
آش��نايی و عدم ش��فافیت قوانین و طرح های تهیه شده هیچ گونه 
رغبتی به مش��ارکت در طرح های احی��ا و بازآفرينی محدوده خود 
ندارند. از اين رو به نظر می رسد تا زمانی که بحث مديريت يکپارچه 
محدوده های تاريخی به س��رانجام نرس��د هرگونه تالشی در اين 
جهت غیرقابل اجرا می باشد. البته با وجود ماده 166 برنامه سوم و 
تأکی��د مجدد در ماده 115 برنامه چهارم و علی رغم تهیه آئین نامه 
اجرايی آن هنوز ساختار و تشکیالت مديريت محدوده های تاريخی 

شهر ابالغ نگرديده است.
مديريت محدوده های تاريخی ش��هرها نیازمند يک هماهنگی 
در س��اختار تشکیالتی است تا توانايی تهیه طرح ها و برنامه ريزی 
مناس��ب را داشته باشد و در طی مراحل تهیه تا اجرا با تدابیر ويژه 
ک��ه در اين  مراحل تمامی دس��تگاه های متولی در امر دخالت در 
محدوده ها بتوانند در چهارچوب ضوابط و مقررات ساختاری حضور 
داش��ته باشند و نقطه نظرات خود را در زمان مقرر مطرح نمايند تا 
تصمیمات  قابلیت اجرا پیدا نمايند. در حال حاضر ساختاری عريض 
و طوي��ل مديريتی برای هماهنگی و يا اعالم نظر يک دس��تگاه 
موجود دارد و بايستی مکاتبات فراوان و زمان زياد صرف گردد، در 
نتیجه به نظر می رس��د اگر تمامی دستگاه های متولی نمايندگانی 
تام االختیار در اين مديريت داشته باشند شايد بتوان اين امید را داشت 
که به س��هولت بتوان در خصوص هر موضوعی به نتیجه رس��ید.

4- سازوکار اجرایی
مديري��ت محدوده ه��ای تاريخ��ی ش��هری ک��ه حاصل جمع 
دس��تگاه های متولی و حاکمیتی از يک طرف و س��ازمان اجرايی 
)شهرداری( می باشد، بايد دارای توان اجرايی مناسب و درخورشان 
اين محدوده باش��د تا با اتخاذ تدابیر و ارائه س��ازوکار مناس��ب و 
همچنین اختیارات قانونی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمايد. 
مديريت بافت تاريخی شهرها، مديريت بخشی از منابع فرهنگی با 
هدف تعمیق روابط معنوی و ذهنی و نیز هويت بخش��ی به زندگی 
ش��هری اس��ت )غراب، 1۳85(. اين مديريت با در اختیار داش��تن 

»شورای عالی راهبردی« و »کمیته مدیریتی« و »کمیته مشورتی« 
می توانند ضمن تأمین نظر دس��تگاه های متولی؛ نس��بت به تهیه، 

تائید و ابالغ طرح ها و برنامه های تهیه شده اقدام نمايند.

4-1- شورای عالی راهبردی محدوده های تاریخی
اعضای اصلی شورا به شرح ذيل می باشد:

y  معاون عمرانی اس��تاندار )در کالن شهرها( و يا فرماندار در
ساير شهرها؛ 

y  رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری؛
y  شهردار؛
y  مديرکل راه و شهرسازی؛
y  يک عضو از شورای اسالمی شهر؛
y يک نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه؛
y  يک نفر از معتمدين محلی؛
y .مدير محدوده تاريخی شهری

4-1-1- وظایف شورای عالی راهبردی محدوده های تاریخی
هماهنگی در خصوص مسائل مربوط به محدوده های تاريخی؛ 
تصويب طرح ه��ا و ابالغ آن ها؛ تصويب بودج��ه موردنیاز؛ تأمین 

خدمات توسط دستگاه های خدمات رسان و تائیديه های الزم.

4-2- کمیته مدیریتی محدوده های تاریخی
اعضای اصلی کمیته متشکل از:

y  معاون طرح و برنامه سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی
و گردشگری؛ 

y  معاون عمرانی فرماندار؛
y  معاون شهرسازی و معماری شهرداری؛
y  کارشناس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر؛
y  دو نفر از اعضای هیئت علمی و مجامع دانشگاهی؛
y  دو نفر از کارشناسان شهری فعال در مباحث میراث فرهنگی؛
y .مدير محدوده تاريخی شهر

4-2-1- وظایف کمیته مدیریتی محدوده های تاریخی و فرهنگی 
تصمیم سازی برای شورای عالی راهبردی؛ راهبری طرح های در 
دست تهیه؛ نظارت بر اجرای طرح های تهیه شده؛ نظارت بر حسن 
اج��رای بهره برداری پروژه ها؛ تائید عملکرد مديريت محدوده های 
تاريخی و فرهنگی؛ بررس��ی و اظهارنظر در خصوص موضوعات 

ارجاعی از سوی شورای عالی راهبردی.
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نتیجه گیری 
محدوده های تاريخی و فرهنگی ش��هرها با مسائل و مشکالت 
فراوان مواجه می باشند از جمله می توان به مواردی مانند: فرسودگی 
ابنیه و بافت ها؛ کمبود ش��ديد س��رانه های خدماتی؛ کیفیت نازل 
زندگی؛ فراوانی بزه و ناهنجاری های اجتماعی؛ مشکالت ترافیکی 
و آمدوشد؛ خالی شدن محدوده از ساکنین؛ تغییر کاربری بسیاری از 
واحدهای مسکونی به انبار و کارگاه های غیرمجاز و موارد بسیاری 
اشاره نمود که حیات و زندگی در اين محدوده ها با خطرات فراوانی 
روبرو می باش��د. عدم وجود مديريتی يکپارچه در اين محدوده نیز 
از عواملی اس��ت که قدرت تصمیم سازی و تصمیم گیری در اين 
محدوده را به حداقل ممکن تنزل داده است. مديريت محدوده های 
تاريخی و فرهنگی شهر با استناد به ماده 166 برنامه سوم و ماده 
115 برنامه چهارم و آئین نامه های اجرايی آن تش��کیل خواهد شد 
و با استفاده از ظرفیت های قانونی و در اختیار داشتن شورای عالی 
راهبردی؛ کمیته مديريتی و کمیته مشورتی درصدد حل مسائل و 
مشکالت اين محدوده ها در کمترين زمان و با حداکثر توان می باشد.

نکته قابل ذکر در اين نوع مديريت استفاده از تمام ظرفیت های 
ساکنین در تهیه و اجرای طرح های ويژه اين محدوده ها می باشد، 
تخصیص بودجه الزم در خصوص برطرف نمودن مشکالت موجود؛ 
مشخص شدن س��ازمان اجرايی طرح ها و تهیه برنامه زمان بندی 
طرح های تهیه شده می تواند موفقیت اجرای طرح ها را تضمین نمايد.

4-3- کمیته مشورتی 
اعضای اين کمیته از تشکل های مردمی و نهادهای تخصصی 
خارج از س��اختار سازمانی و همچنین نهادهای مدم نهاد ذی نفع و 
ذی نفوذ (NGO) انتخاب می ش��وند که در هر محدوده طرح تهیه 
و يا پروژه هايی در حال س��اخت می باشد وظیفه مشاور تهیه کننده 
طرح می باش��د که کلیات طرح را با نمايندگان س��اکنین در میان 
بگذارن��د و ضمن اخذ نظرات جه��ت اعمال در طرح با هماهنگی 
با مديريت محدوده های تاريخی و فرهنگی اقدام نمايد. همچنین 
س��ازمان اجرايی طرح برنامه زمان بندی اجرای طرح اولويت بندی 
اقدام��ات الزم اجراي��ی و بودج��ه موردنی��از و مش��خص نمودن 
پروژه های س��رمايه گذاری و همچنین انتخاب س��رمايه گذار را در 
طرح با هماهنگی الزم با ساکنین و مديريت محدوده های تاريخی 

مشخص نمايد.

محدوده ه��ای  مدیری��ت  تش��کیالتی  س��اختار   -4-4
تاریخی و فرهنگی شهر 

ساختار مديريت به لحاظ س��تادی بودن نمی تواند يک ساختار 
بزرگ و پیچیده باش��د لذا بايس��تی بس��یاری از وظاي��ف خود را 
برون س��پاری نمايد لذا اين ساختار بسیار ساختار محدودی خواهد 
بود و ساختار تشکیالتی مديريت محدوده های تاريخی شهر از دو 
معاونت تشکیل می گردد. معاونت طرح و اجرا و معاونت فرهنگی 
و ام��ور بین الملل که هر ک��دام از آن ها می توانند در جهت اهداف 

خود ادارات مختلف را داشته باشند.
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چکیده
صنعت گردش��گری در قرن جاری به  عنوان دومین صنعت مهم دنیا نقش مؤثری را در توس��عه اقتصادی فرهنگی کشورها ايفا کرده 
اس��ت. اين صنعت با وجود توانمندی ها و جاذبه های گردش��گری فراوان در ايران، به دلیل عدم برنامه ريزی مناس��ب و نامطلوب بودن 
زيرس��اخت های الزم چندان موفق نبوده اس��ت. از جمله معضالت ش��هرهای ايران، خوانا نبودن شبکه گردشگری به ويژه در بافت های 
تاريخی اس��ت که سبب گرديده علی رغم بازسازی بس��یاری از بناهای ارزشمند تاريخی و فرهنگی، دسترسی به اين بناها با بی اعتنايی 
گردشگران مواجه شود. در اين زمینه وجود ابزارهای گرافیک محیطی متعدد اما بی ارتباط با زمینه قرارگیری، باعث کمرنگ شدن رابطه 
آن ها با مخاطب شده و آشفتگی هرچه بیشتر در شبکه گردشگری را ايجاد کرده است. ازاين رو به نظر می رسد ساماندهی و جايگذاری 
مناسب آن ها با بهره گیری از زمینه تاريخی و فرهنگی، فضای خوانا در شبکه گردشگری را فراهم می آورد. در پژوهش حاضر، عالوه بر 
بررس��ی چیس��تی گرافیک محیطی شهری، چگونگی بهره گرفتن از ابزار آن برای ارتقاء شبکه گردشگری و نقش آن بر خوانايی شبکه 
تبیی��ن می ش��ود. اين پژوهش به روش تحلیلی–توصیفی انجام پذيرفته و مطالعات م��وردی آن با روش جمع آوری اطالعات به  صورت 
اسنادی، کتابخانه ای و پیمايش میدانی ساختار يافته است. نمونه موردی پژوهش خیابان پانزده خرداد در محدوده بازار تهران است که 
به شناسايی شاخص ها و ابزارهای گرافیک محیطی مؤثر بر خوانش فضاهای آن و در نتیجه ارتقا کیفیت بصری محدوده مطالعاتی برای 

گردشگران پرداخته شده است.

کلیدواژه ها: گرافیک محیطی، خوانايی شهری، شبکه گردشگري، خیابان پانزده خرداد، بازار تهران.

 yHeydar Jahanbakhsh
 ySara Moayeri

Abstract:
The turism in this century as the second most important industry worlds has played effective role in eco-

nomical and cultural development of countries. Hoever, turism industry has been not successful because 
lack of planning and appropriate infrastructurs. One of the problems in Iranian cities is a lack of turism 
network, especially in historical textures that cause visitors do not desire to visit historical building while 
they are rrenivated. It seems optimal usage of environmental graphic can cause readability of urban turism 
network especially in historical contexts. 

In this research the nature of urban environmental graphic, the way of usage it to improvement of turism 
network and its role to readability of that would be explained. This study is done by descriptive-analytical 
method. The case study is 15th Khordad Street and Tehran great Bazaar areas. 
Key words: Environmental graphic, urban readability, tourism network, 15th Khordad 
Street, Tehran great Bazaar
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افزایش  در  محیطی  گرافیک  ظرفیت های  از  بهره گیری 
خوانش شبکه گردشگری شهری
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The usage of poteitial of Environmental graphic for improvement of urban 
tourism network readability

(Case study, 15th Khordad Street in Tehran great Bazaar)
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مقدمه

کش��ور ايران از نظر دارا بودن جاذبه های گردشگری در رديف 
ده کش��ور اول دنیا قرار دارد و پتانسیل باالي اقلیمي، فرهنگي و 
تاريخي ايران برنامه ريزي و توجه به صنعت گردشگری را ضروري 
می نمايد. به نظر می رسد ک�ه گردشگري نقش مهمي را در کااليی 
شدن و به عبارت بهتر، تبديل فرهنگ به محصول بر عهده دارد. 
در اين راستا گردشگري شهري به  عنوان يکي از زيرمجموعه هاي 
گردشگري، عالوه بر حفظ ارزش ها و باورها، با ايجاد فرصت های 
ش��غلي براي س��اکنین شهري و توس��عه س��اختارهاي زيربنايي، 
امکان توس��عه پايدار و يکپارچه شهري را فراهم مي سازد. چرا که 
گردشگري بر اساس وجود جاذبه هاي گردشگري شکل می گیرد و 
امروزه يکي از پر جاذبه ترين مکان هاي گردشگري شهرها هستند.

از س��وي ديگر از عوامل مهم و تأثیرگذار در ارتقاي گردشگري 
در يک ش��هر، می��زان خوانايي و ارتباط مطلوب مقاصد ش��هري 
گردشگري با يکديگر است. اگر شبکه گردشگري شهر به گونه اي 
باشد که خود بتواند گردشگر را در شهر هدايت کند، نه تنها امکان 
آش��نايي بي واس��طه با جاذبه هاي انسان س��اخت و مردم محلي و 
فرهنگ و هويت شهر را براي وي مهیا کرده، بلکه تصوير ذهني 
ماندگاري از شهر در خاطره او نقش خواهد بست. شالوده منظر شهر 
بر هويت شهري استوار است که حاصل معماري، سازمان شهري، 
يادمان ها، المان ها و هنرهاي محیطي است. عناصر تشکیل دهنده 
منظر می توانند به گونه اي طراحي، ساماندهي، و مستقر شوند، که 
همگي در تعامل با هم، داستاني از هويت شهر را روايت نمايند. در 
اي��ن میان، گرافیک محیطی نقش قابل مالحظه ای بر عهده  دارد. 
نابس��اماني، بي هويتي، اغتشاش، عدم توجه به بستر قرارگیري، و 
بي توجهي به بعد معنايي گرافیک محیطی می تواند آن را به باري 
سنگین بر دوش ش��هر تبديل کرده و يکپارچگي و انسجام آنچه 
که اکنون هست را نیز با مشکل مواجه کند. از اين رو در گرافیک 
محیطی سعی ش��ده با اتکا و استفاده از تجربه های خالق هنری 
ش��رايط مناسبی برای زندگی انسان معاصر به وجود آيد، گرافیک 
محیطی پیوند انس��ان با محیط را تصحی��ح، نکات غیرضروری و 
نادرس��ت آن را حذف و نکات ضروری را مورد تائید قرار می دهد. 
هدف از انجام اين پژوهش بررس��ي نق��ش گرافیک محیطی در 

ايج��اد هويت، زيبايي، تصوير ذهني و خوانايي براي خیابان پانزده 
خ��رداد در محدوده بازار تهران و در نتیجه نقش آن ها در توس��عه 
و تقويت گردش��گري ش��هري مي باش��د. بازار تهران با دارا بودن 
نقش سیاس��ی و اقتصادی ويژه ای که در منطقه دارد با جاذبه هاي 
گردش��گري )تاريخي، طبیعي و فرهنگي( فراوان، هر ساله مقصد 
مس��افران بسیاري در س��طح ملي و بین المللي مي باشد. از اين رو 
خیابان پانزده خرداد به عن��وان مهم ترين محور پیاده در محدوده 
بازار نیاز به واکاوی دقیق ت��ری دارد. تا در بحث درآمدهاي پايدار 
ش��هري سهیم باشد. از صنعت توريس��م می توان در جهت ايجاد 
منبع درآمد پايدار براي مديريت  ش��هري بهره جست که اين خود 
نیاز به زيرس��اخت هايي چون مناسب سازي فضاهاي شهري براي 
گردشگران دارد. يکي از اين راه ها بهره گیري از ابزارهای گرافیک 
محیط��ی ب���ا دو هدف يکي در جهت ايجاد فضاهاي ش��هري با 
هويت و زيبا و ديگري ايجاد خوانايي و تصوير ذهني مناسب براي 
گردشگران جهت آرامش خاطر و ايجاد نوعي دلبستگي به مکان 
براي آن هاست. لذا در اين پژوهش به بررسي چگونگي نقش اين 
ابزارها در تقويت خوانايی گردشگري شهري پرداخته مي شود. در 
اي��ن پژوهش براي نیل به هدف بررس��ي نقش گرافیک محیطی 
در تقويت خوانايی ش��بکه گردش��گري، ابتدا به معرفي تعاريف و 
مفاهیم مرتبط با موضوع پرداخته شده و سپس با توجه به تعاريف 
به تحلیل اين ارتباطات در خیابان پانزده خرداد مرکزی در محدوده 

بازار تهران پرداخته مي شود. 

1- سؤاالت پژوهش
س��ؤاالت اساس��ي که در رابطه ب��ا پژوهش مطرح مي ش��وند 
عبارت اند از اينکه: چگونه می توان با ابزار گرافیک محیطی به ارتقا 
ش��بکه گردشگری کمک کرد؟ گرافیک محیطی چگونه به ايجاد 
تصوير ذهني از ش��هر در ذهن گردش��گران کمک مي کنند؟ و در 

نهايت خوانايی چه نقشی را می تواند در اين بین ايفا کند؟

2-مدل تحلیلي پژوهش 
روند پژوهش جاري بر اساس مدل تحلیلي زير شکل گرفته که 
مطابق با آن تأثیر گرافیک محیطی بر مؤلفه مؤثر بر گردش��گري؛ 
يعني خوانايی و ايجاد تصوير ذهنی برای گردشگران بررسي شده 

است.
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3- ادبیات موضوع

3-1- تعاریف و مفاهیم
براي دس��تیابي به هدف اصلي پژوهش، معرفي پاره اي مفاهیم 
ضروري به نظر مي رسد. لذا در اين بخش برخي از مفاهیم طراحي 
شهري مؤثر در گردشگري شهری شرح داده شده و در بخش بعد 

به بررسي ارتباط اين تعاريف با يکديگر پرداخته مي شود.
3-1-1- منظر شهري

مفهوم منظر ش��هري اولین بار به  وس��یله ي گوردون کالن در 
سال 1961 در مجله ي مرور معماري عنوان شد. سپس به صورت 
مجموعه اي در کتاب گزيده ي منظر ش��هري منتشر شد. براساس 
تعريف وي، منظر شهري عبارت است از: هنر يکپارچگي بخشیدن 
بصري و س��اختاري ب��ه مجموع��ه ي س��اختمان ها، خیابان ها و 
مکان هايي که محیط شهري را می سازند و هنر چگونگي برقراري 
ارتباطات بین اجزاي مختلف س��ازنده کالبد ش��هر اس��ت )کالن، 
1۳8۲: 1(. به  طور کاماًل روشن می توان گفت منظر شهري، ظاهر 

بصري يک شهر است )سیف الدينی، 1۳91: 8(. 
مراد از منظر شهري در طول تاريخ، همیشه يکسان نبوده است. 
جغرافي دانان قديمي، منظر شهری را در مفهوم ديگري نیز به کار 
می بردند. حمداهلل مستوفي، اصطخري، ابن حوقل و ياقوت حموي 
در معرفي برخي ش��هرها از منظر يا چش��م انداز شهري به  عنوان 
سواد ش��هر ياد کرده اند. که منظور همان دورنماي شهر است که 
به  هنگام نزديک ش��دن به آن ها نخستین تصوير را به بیننده القا 
می کرد. در عین  حال وج��ود حصار، برج و بارو، دروازه ها، باغ ها و 
ارک، از ديگر عناصر تش��کیل دهنده ي منظر شهري بودند که به 

توصیف آن ها مي پرداختند )رهنمايي، 1۳8۲: 174(. 
در حقیقت منظر شهر نمود آشکار عوامل مختلف تشکیل دهنده 
ش��هر، تجلي گ�اه برآيند تأثیرات متقابل آن ها بر يکديگر و محل 

به عینیت درآمدن مش��خصات خاص آن شهر است؛ در اولین نظر 
به ش��هر، به ديده ناظر می آيد و اولین و مهم ترين تأثیرات را بر او 
مي گذارد، منظر ش��هري مطلوب با قابلی��ت تأثیرگذاري بر ادراک 
م��ردم در تحقق ش��هر مطلوب نقش عم��ده اي دارد. و از آنجايی 
که گردش��گران در س��طح ش��هرها عموماً پیاده حرکت می کنند 
فرصت مناسب براي درک عناصر زيبايي شناسي، تاريخي، هنري، 
فرهنگي، اجتماعي، رفتاري و غیره را در شهر دارند، بررسی منظر 

شهری اهمیت ويژه ای می يابد )رهنمايي، 1۳87: ۲6(.

خوانایي  -2-1-3

کوين لینچ از جمله پژوهش��گران و نظريه پردازانی است که در 
تدوين و ترويج مبانی و مفاهیم مربوط به ادراک س��یمای ش��هر 
نقش مهمی را ايفا نموده، وی بر اين عقیده اس��ت که شهر مانند 
بنای نفیس معماری، ساختمانی است که در فضا شکل می گیرد با 
اين تفاوت که مقیاس��ی بزرگ تر دارد و تنها با گذشت زمان شکل 

و سیمای نهايی خود را می يابد.
لینچ در ادراک س��یمای ش��هر بر دو مفهوم اساسی تأکید دارد: 
نخس��ت مفهوم خواناي��ی و يا وضوح بصری؛ خوانايی اين اس��ت 
که به آس��انی اجزاء شهری را بتوان ش��ناخت و آن ها را در ذهن، 
در قالبی به هم پیوس��ته به يکديگر ارتباط داد. به عبارت ساده تر 
می ت��وان گفت برخورداری ش��هرها از ويژگ��ی خوانايی به درک 
آسان عناصر شهری توس��ط شهروندان می انجامد. شهرهايی که 
از ويژگی خوانايی برخوردار هس��تند، شهروندانش��ان از حضور در 
فضاهای ش��هری احس��اس امنیت و آرامش نموده و اين خود در 
تحقق سرزندگی فضای شهرها می تواند مؤثر باشد. تصويری نیکو 
از محیط، به ش��خص نوعی احساس امنیت می دهد. وی می تواند 
رابطه ای موزون بین خود و جهان خارج به وجود آورد و اين درست 
برخالف احس��اس ترسی است که بر ش��خص مستولی می شود، 
وقتی که راه و جهت را گم کرده باش��د. لینچ بر اين امر تأکید دارد 

گرافیک محیطی توسعه گردشگری

کسب مشخصه بارز منجر 
به خوانایی

شکل گرفتن در تصویر 
ذهنی مخاطبان شهر

تصویر 1: مدل تحلیلي پژوهش، مأخذ: پژوهشگران.
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ک��ه وضوح يا خوانايی ب��ه هیچ روی تنها صفت يک ش��هر زيبا 
نیس��ت، اما اگر محیط زندگی آدمیان را به مقیاس اندازه، زمان و 
پیچیدگی شهر، مورد مالحظه قرار دهیم، اين عامل اهمیت خاص 
می يابد. برای درک اين نکته، نبايد ش��هر را به خودی خود در نظر 
بگیريم؛ بلکه آن را به تصور و به ديده ساکنین و استفاده کنندگان 
آن بنگريم )لینچ، 1۳85: 16-1۲(. وی همچنین معتقد اس��ت که 
با ارتقاء سطح کیفیت بصری فضاهای شهری می توان بر خوانايی 
ش��هرها و درک بهتر اين فضاها توسط شهروندان و معنای شهر 

افزود.
لینچ خواناي��ي را به همراه ويژگی های ديگري نظیر س��اختار، 
ش��فافیت، سازگاري و هويت از عواملي مي داند که معني مکان را 
در نظر ناظر شکل مي دهند )تواليي، 1۳86: 11۳(. به عقیده وي 
وضوح بصري يا خوانايي آن اس��ت ک�ه ب�ه آساني اجزاي شهري 
را بتوان شناسايي کرد و آن ها را در ذهن، در قالبي به هم پیوسته 
با يکديگر ارتباط داد« )لینچ، 1۳85: 1۳(. در واقع لینچ شکل شهر 
را مانند متني فرض می کند که بايد بتوان آن را خوان�د يا خوانايي 
را ب��ه آن برگرداند. اين خوانايي بايد به مردم کمک کند تا خود را 
در فضا بازيافته، در آن احس��اس ايمني کرده و بتوانند کالبد خود 
را در آن هداي��ت کنند )فکوهي، 1۳8۳: ۲04(. او پس از بررس��ي 
سه شهر آمريکايي به نتايجي براي خوانايي بهتر شهر رسید و آن 
را به صورت ده توصیه طراحي بیان داش��ت. به اعتقاد وي عناصر 
تشکیل دهنده تصوير ذهني از شهر می بايست واجد نکاتي باشند تا 
شهر بتواند در ذهن مخاطب خود خوانا جلوه کند شامل: 1. متمايز 
بودن يا وضوح نقش و زمینه ۲. س��ادگي فرم ۳. تداوم 4. تسلط و 
تفوق 5. وضوح مفصل ها 6. تغییر جهت ها 7. دامنه ديد 8. وقوف 

به حرکت 9. تسلسل 10. اسامي و معاني.
خوانايي کیفیتي است که موجبات قابل درک شدن يک مکان را 
فراهم کرده و در دو سطح کالبدي و عملکردي اهمیت پیدا می کند. 
اين دو بايد به تکمیل يکديگر بپردازند. طراح صرفاً با ترتیب بندي 
کالبدي و ساماندهی فضاي مربوطه اين امکان را ايجاد می کند که 
مردم با درک محیط به تشکیل يک تصوير مشخص در ذهن خود 
بپردازند. در شهرهاي قبل از قرن بیستم معمواًل ساختمان هايی که 
به دلیل اهمیت بیش��تر از ساير ساختمان ها متمايز می شدند واجد 
باالترين ارتباط و پیوند با کارکردهاي همگاني بودند . اين شهرها 

از بع��د خوانايي خیلي خ��وب کار می کردند. در عصر مدرن میزان 
خوانايي مکان ها در هر دو س��طح ف��رم و فعالیت ناچیز و ضعیف 
است )بنتلي، 1۳90: 116(. افراد ديگري چون مايکل ساوث ورث، 
فرانسیس تیبالدز، برايان گودي، کرمونا و ... نیز در کتاب هاي خود 
از خوانايي شهر به عنوان معیارها و مؤلفه هايی که بايد در طراحي 

شهري به آن توجه شود سخن گفته اند )گلکار، 1۳79: ۳8-65(.
لینچ در کتاب تئوری ش��کل خوب ش��هر اين گونه آورده است: 
“محیط ش��هر يک وسیله ارتباطی است که هم نمادهای صريح و 
هم نمادهای ضمنی را در بر دارد؛ نظیر پرچم ها، چمن ها، تقاطع ها، 
تابلوها و ...” بنابراين با در نظر داشتن مباحث لینچ توجه به عالئم 
شهری می توانند در تحقق محورهای عملکردی چون دسترسی، 
نظارت، معنی، سرزندگی و تناسب و ارتقاء کیفیت فضاهای شهری 
بسیار مؤثر واقع گرديده و در شکل گیری شهرهای خوب تأثیرگذار 

باشند و در تعلق مکانی و هويت شهری مؤثر واقع گردند.

گرافیک محیطي  -3-1-3

اصط��الح طراحي گرافیک محیطي به مجموعه عوامل بصري 
وام گرفته شده در محیط يا طرد شده از آن به منظور ارائه محیطي 
مطلوب و مناسب اطالق می شود، تا بر مخاطب اثر کند. اصطالح 
طراحي شهري به لحاظ مفهومي بسیار نزديک به گرافیک محیطي 
مي باشد.  آنچه باعث تفاوت اين دو می شود، بحث اجرايي و اصول 
فني است. در طراحي گرافیک محیطي صرفاً مسئله بصري مدنظر 
اس��ت، ولي در طراحي ش��هري بايد به محاسبات اصول معماري 
در ساخت وس��از توجه کرد. مش��خص کردن يک مکان از مکاني 
ديگر، زيباس��ازي، نظم نس��بتاً جامعي از آن ارائ��ه دهیم، با توجه 
به گس��تردگي طراحي گرافیک به محیطي، اگر بخواهیم تعريف 
کنیم می ت��وان چنین عنوان که مجموعه عوام��ل بصری به کار 
گرفته ش��ده در محیط يا طرد شده از آن، به منظور ارائه محیطي 
مطلوب و مناس��ب است تا بر مخاطب اثر کند و رفتاری را که در 
پي آن هس��تیم در او پديد آورد. در اين تعريف به چند مورد اشاره 

شده است:
y مجموع عوامل بصری تأثیرگذار؛
y  حذف عوامل بصری زائد برای ش��دت بخش��یدن به عامل

بصری موردنظر؛
y موضوع محیط و تناسب عوامل بصری با آن محیط؛
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y  تأثی��ر در روح و روان و نی��ز اثرگ��ذاری در الگوی رفتاری
مخاطب )ايلوخاني، 1۳88: ۲(.

زمانی که يک س��اختار گرافیکی در ارتباط مس��تقیم با اقش��ار 
مختل��ف يک جامعه ش��هری ق��رار گیرد و ه��دف آن ايجاد يک 
فض��ای زندگی مس��اعد، دلپذي��ر و هماهنگ با س��ن، فرهنگ و 
خلق وخوی افراد آن جامعه باشد، از آن به عنوان گرافیک محیطی 
ياد می ش��ود که چنانچه در طراحی عناصر تشکیل دهنده گرافیک 
محیطی به ويژگی های زيباش��ناختی با توجه به فرهنگ حاکم در 
هر ش��هر توجه نگردد محیط ش��هری برای اس��تفاده کنندگان به 
فضايی غیرقابل تحمل و متشنج تبديل می گرديد چرا که با ايجاد 
مجموعه ای متناس��ب از نظر ش��کل و رنگ می ت��وان زمینه های 
رضاي��ت خاطر مردم فراهم آورد بنابراين گرافیکی محیطی س��ه 

هدف را دنبال می کنند:
y راهنمايی مردم به ساده ترين شکل )خوانا نمودن شهر(؛
y  زيباس��ازی با بکارگیری اصولی فرم، رنگ و س��اير مظاهر

زيبايی با در نظر داشتن تناسبات انسانی و فضايی؛
y  افزايش س��طح آگاهی ش��هروندان با بکارگیری صحیح و

اصولی بیلبوردهای تبلیغاتی اعم از فرهنگی، تجاری و با بهره گیری 
از پالکاردها، نقاشی ها و نوشته های ديواری )اطالع رسانی محیطی(.

گرافیک ش��هری از دو بعد، کارکردی و بصری، مورد توجه قرار 
می گیرن��د که بعد کارکردی عناصر بیش��تر با جس��م مردم و بعد 
بصری و زيباش��ناختی آن با روح و روان مردم در ارتباط می باشند 
بدين ترتیب محیطی می تواند زيبا و دلنش��ین باش��د که انسان در 
آن هم به لحاظ جس��مانی و هم از لحاظ روانی احساس آرامش و 

رضايت خاطر نمايد.

گردشگري شهري  -4-1-3

لغت گردش��گری از کلمه تور به معناي گش��تن اخذ ش��ده که 
در واژه التی��ن » ترن »)به معناي دور زدن، رفت وبرگش��ت ب�ین 
مب�دأ و مقصد( ريش��ه دارد و از يوناني به اسپانیايي و فرانسه و در 
نهايت به انگلیسي راه يافته است )فرهنگ الروس(. امروزه صنعت 
گردشگري به حدي از رشد رسیده است که فعالیت هاي گردشگري 
ب��ه عنوان بخش چهارم فعالیت هاي انس��ان پس از کش��اورزي، 
صنعت و خدمات محس��وب شده و کارشناسان پیش بیني می کنند 
به عنوان س��ودآورترين صنعت جهان درآيد؛ به همین دلیل از آن 

به عنوان صادرات نامرئي که مرکز اقتصادي آن ش��هرها هستند 
نام مي برند )موحد،1۳81(. اين صنعت از گزينه هاي مناسبي است 
که به دلیل پتانس��یل باالي اقلیمي، فرهنگي و تاريخي کشور ما 
برنامه ري��زي و توجه به آن الزم بوده و می توان به عنوان يکي از 
توانمندي هاي مهم و با ارزش کش��ورمان از آن در جهت توس��عه 
پايدار استفاده کرد. صنعت گردشگري داري اشکال مختلف و انواع 
گوناگوني است که بسته به شرايط محیطي و سرزمیني متفاوت اند. 
از جمله ش��اخه هاي آن مي توان به برنامه ريزي در زمینه توريسم 
شهري اشاره کرد. توريسم شهري زمینه جديد مطالعاتي است که 
در زمینه ش��هر و قابلیت های مختلف آن از جمله معماري، بافت، 
س��اخت، فرهنگ و غیره و در جهت جذب گردش��گر و توريست 

بحث مي کند )صادقیان، 1۳90(.
گردش��گري ش��هري را می توان گونه اي از گردشگري دانست 
که در درون يک ش��هر صورت مي پذيرد. به عبارت ديگر به انواع 
فعالیت هايی که گردشگران در شهر مقصد انجام مي دهند: شامل 
بازديد، خريد، تفريح و تفرج، استراحت و درمان گردشگري شهري 
مي گويند. ش��هرها از مهم تري��ن کانون های ج��ذب جهانگردان 
هس��تند، زيرا در خود جذاب ترين يا پیشرفته ترين مراکز تفريحي، 
علمي، پزشکي و اقتصادي را ج�اي داده و افزون بر اين ها، گاه از 

جاذبه هاي طبیعي و آثار تاريخي ارزشمند نیز برخوردارند.

شبکه گردشگري شهري  -5-1-3

ش��هرها از مهم ترين کانون هاي جذب جهانگردان هستند، زيرا 
در خود جذاب ترين يا پیشرفته ترين مراکز تفريحي، علمي، پزشکی 
و اقتصادي را جاي داده و افزون بر اين ها، گاه از جاذبه هاي طبیعي 
و آثار تاريخي ارزش��مند نیز برخوردارند. از ديگر س��و، ايجاد يک 
شبکه گردشگری خوانا و سازمان يافته از عواملي است که مي تواند 
به عنوان ابزار مناسبي در جهت يکپارچه سازي مقاصد گردشگري 
در ش��هر عمل کرده و به توس��عه پايدار در منطقه بیانجامد. ايجاد 
محورهاي گردشگري مي تواند به عنوان يکي از روش هاي احیاي 
فضاهاي تاريخي ش��هري و جذب توريس��ت مورد اس��تفاده قرار 
گی��رد و باف��ت پیراموني خود را متحول کند. ب��ه طور مثال ايجاد 
فعالیت هاي تجاري در محور توريس��تي ب��ه  نحوی  که موردتوجه 
گردش��گران باشد، اقتصاد محله را متحول خواهد کرد )انوري آريا؛ 
نس��اج، 1۳86(. شبکه گردشگري در شهر ش��امل نقاط )مقاصد( 
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و مس��یرهاي اتصال دهنده بین آن هاس��ت. اين نقاط نشان دهنده 
گره هاي اطالعاتي اس��ت که ب��ه بازديدکننده ب��راي حرکت در 
مس��یر و کسب يک تجربه ارزش��مند و کامل در کوتاه ترين زمان 
ممکن کمک خواهد کرد. طراحي يک شبکه گردشگري مطلوب 
موجب توسعه جامعه محل�ي مقص�د ش�ده، از پرداختن به مقاصد 
گردش��گري به صورت پروژه هاي منفک، غی��ر يکپارچه و جدا از 
يکديگر جلوگیري می کند. اين نقاط می توانند در سه شکل خطي، 
مداري و ش��بکه اي در کنار يکديگر قرار بگیرند. مسیرهاي خطي 
براي مکان هايی که داراي ويژگي جغرافیايي خطي باشند مناسب 
بوده و نیز می توانند دسترس��ي به مناطق حساس و آسیب پذير را 

با هدايت بازديدکنندگان در مناطق تعريف شده کنترل نمايند. در 
مسیرهاي مداري ورود و خروج از طريق يک نقطه دسترسي خاص 
صورت گرفته و مسیر طراحي شده توالي منطقي از چشم اندازها و 
يا ويژگی های موردعالقه را دنبال می کند. مسیر شبکه اي بهترين 
گزينه براي ش��هرهايی اس��ت که بازديدکنندگان می توانند در هر 
نقطه اي به آن ها وارد ش��ده و يا از آن ها خارج ش��وند و مسیرها و 
نقاط موردنظر خود را در کل ش��بکه انتخاب نمايند. در يک مسیر 
شبکه اي گره هاي اطالعاتي تنها به منظور تشخیص هويت فضاها 
ش��ماره گذاري می شوند. به تصوير ش��ماره ۲ توجه کنید )زمانیان، 

.)1۳9۲

تصویر 2: انواع شبکه های گردشگری شهر، مأخذ: زمانیان، 1392.

4- دیدگاه ها و مبانی نظری

4-1- خوانایی و گرافیک محیطی 
برای دس��تیابی به خوانايی ش��هری در ش��بکه گردش��گری، 
گرافیک محیط��ی با هدف جهت يابی و هداي��ت افراد می توانند 
نقش بس��یار مهمی به ايفا کنند. بسیاری از آثار هنر محیطی که 
در فضاهای عمومی ش��هری خلق می شوند، قابلیت تبديل شدن 
به نش��انه های برجسته شهری و هويت س��از فضاهای شهری را 
دارن��د. ماندگاری آث��ار گرافیک محیطی در ذهن اف��راد، آن ها را 
تبديل به نقاط شاخصی می کند که تأثیرگذاری زيادی در افزايش 
خوانايی فضاهای ش��هری دارند از اين رو ساختمانی که متعلق به 
عموم اس��ت نمی تواند صرفاً موضوعی کاماًل سلیقه اي باشد، اگر 
فضا قوي، گیرا و بديع باش��د هرگز کهنه نمی شود. از طريق فضا 
می توان روح مکان را تغییر داد. همچنین محیط بايد فضاي حسی 
داشته باشد و تجربیات حسی مردم را قوام بخشد و تعلق پذير باشد 
در يک کالم محیط بايد خوانايی داشته باشد. عوامل متعددي در 
خوانايی محیط مؤثر است که از جمله می توان به معماري، عناصر 

محیطی مانند گرافیک محیطی و ديگر عناصر هنري اشاره کرد، 
حتی آدم ها و روابط میان آن ها با محیط در چگونگی اين خوانايی 

نقش بسزايی ايفا می کنند.
رن��گ و نور: »رنگ پديده ای اس��ت که در همه جا حضور دارد و 
نقش بازی می کند. تمام ارتباطات به کمک رنگ ها انجام می گیرند 
و تمام دريافت های عینی به  وس��یله رنگ ها حاصل می ش��ود. در 
روی تابل��وی راهنمايی، در باند فرودگاه ه��ا، در تقاطع جاده ها، در 
کارخانه ها و در خیابان ها و پیاده روها چنین است، همچنین رنگ ها 
می توانند با س��ردی و گرمی خود، با تظاهر يا فروتنی خود، ايجاد 
تن��ش و ي��ا آرامش کرده و به��ر حال در فض��ا وزن ايجاد نمايند 
)بحرين��ی، 1۳77: ۲47(. رنگ از نقش بس��زايی در ادراک بصری 
افراد از فضاهای شهری و کیفیت زيباشناختی اين فضاها برخوردار 
می باش��د و کاربرد صحیح آن ه��ا با در نظر داش��تن ويژگی های 
اقلیمی-محیطی و فرهنگی شهرها می تواند نقش تعیین کننده ای 
در هويت هر شهر داشته باشند که دکتر بحرينی آن را در فضاهای 
ش��هری گذش��ته اين گونه مطرح می نمايد: “در فضاهای شهری 
رنگ ها از گذش��ته های دور به صور گوناگون مورد اس��تفاده قرار 
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می گرفته است. در تمدن های مصر و ايران و سپس رم و يونان از 
رنگ هم به عنوان يک وسیله ی تزئینی در بناها و هم برای انتقال 
پیام های خاص اس��تفاده می شده است. چگونگی استفاده از رنگ 
تحت تأثیر دو عامل عمده محیط و باورها، اعتقادات و آداب ورسوم 
بوده است. وجود مصالح غالب متأثر از شرايط جغرافیايی-اقلیمی، 
پوشش گیاهی بومی و ديگر محدوديت ها و امکانات تعیین کننده 
محلی از يک طرف و زبان نمادين و استعاری رنگ از طرف ديگر، 
اس��تفاده معنی دار و موزون رنگ را در محیط های شهری موجب 
می شده است ... هیچ رنگی به کار گرفته نمی شود مگر برای انتقال 
پیامی و رس��یدن به هدفی و روشن است که اين زبان لهجه های 
محل��ی نیز دارد به اين ترتی��ب که معانی و مفهوم رنگ ها ممکن 
است از دياری به ديار ديگر متفاوت و گاهی نیز متضاد باشد و اين 
خود هويت خاص منطقه ای را سبب می شود )همان: ۲50-۲51(. 
بدين صورت هر ش��هر از شناسنامه رنگی متفاوتی از ساير شهرها 
برخوردار می گردد و بر خوانايی فضاهای ش��هری می افزايد که به 
طور کلی می توان ويژگی های کاربرد رنگ در فضاهای شهری را 

در موارد زير خالصه نمود:
رنگ ها: زمینه متنوعی از تضادها را در ساعات مختلف روز پديد 

آورده و در هر ساعت سايه روشن های جديدی به وجود می آورند و 
فضا را متنوع و سرزنده می کنند )محمودی، 1۳84: 108(. سیمای 

رنگی يک شهر توسط عناصر زير تأمین می گردد: 
y نمای ساختمان ها؛
y باجه ها )ايستگاه اتوبوس، فروش بلیط، تلفن، پلیس و...(؛
y  نورآرايی معابر، فضاهای سبز و آب نماها در شب؛
y تبلیغات )ديواری، پالکاردها و...(؛
y فضاهای سبز)ترکیب گیاهان متناسب با فضا(؛
y .عالئم راهنمايی و رانندگی

نور: ب��ه عنوان يکی ديگر از مظاهر زيبايی و نمايانی فضاهای 

ش��هری به دو بخش قابل تقسیم می باشد، نور روز و نور شب که 
می ت��وان گفت رنگ ها نیز با وجود نور معنا می يابند. نور در ش��ب 
از کاربرد قابل توجهی برخوردار اس��ت از جمله تأمین حس آرامش 
و امنیت ش��هروندان و نمايش شادی و ش��عف در اعیاد ملی و يا 
مذهبی که بدين ترتیب س��بب ارتقاء کیفیت فضاهای شهری نیز 
می گردند. کاربرد صحیح نور در شب می تواند ذهنیتی زيبا از شهر 

در ذهن شهروندان خلق نمايد به طور مثال قرارگیری نور چراغ ها 
به ط��ور منظم در امتداد يک مح��ور، خصوصاً هنگامی که در کنار 
آب باش��د تصوير زيبايی از آن بخش شهر ارائه می دهد همچنین 
نمايان کردن بناها و آثار ارزشمند تاريخی با نور مناسب در شب و 
همین طور عناصر اصلی ش��هر می تواند تصوير کلی مفیدی از کل 

شهر در اختیار بیننده قرار دهد )بحرينی، 1۳77: ۲۳۲(. 
در کاربرد نور بايس��تی به کارب��ری فضاها توجه گردد تا نوری 
مناسب با آن ها تأمین گردد مثاًل نور مخصوص معابر پیاده از نظر 
ش��دت، اندازه و نوع چراغ ها با معابر سواره متفاوت است که کلید 
ايجاد يک محیط نظام يافته در خیابان، اس��تفاده از يک سیس��تم 
روش��نايی معقول جهت پاسخگويی به نیازهای مربوطه است. در 
مراکز ش��هری معمواًل چنین سیس��تمی بايد دو عملکرد عمده را 
پاس��خگو باشد: يکی تأمین روش��نايی مطمئن برای خیابان ها و 

ديگری راحتی و جذابیت جهت پیاده روها )همان: ۲۳۳(.
فرم: تعريف زيباش��ناختی فرم عبارت اس��ت از “تظاهر حسی 

و واض��ح يک پديده که خود را در مع��رض قضاوت قرار می دهد 
)گروتز، 1۳87: 15(. که میزان موفقیت زيباشناختی تابعی از میزان 
موفقیت فرم در انتقال محتوا می باشد و عوامل مختلفی نیز در پديد 
آمدن آن می توانند دخالت داش��ته باشند؛ عواملی چون )فرهنگ، 
مذه��ب و اعتقادات دينی، ارزش ه��ا و ...( ويژگی های اجتماعی و 
مدنی، ويژگی های اقلیمی و شرايط سیاسی حاکم در جامعه. توجه 
به هماهنگی رنگ و فرم نیز از عوامل مهم در تقويت تأثیرگذاری 
هر يک و انتقال بهتر محتوا به افراد می باش��د، انتخاب فرم ها در 
فضاهای ش��هری بايستی به تناس��ب فضا و مخاطبان آن فضاها 
ص��ورت گیرد و اندازه فرم و میزان تأثیرگذاری آن بر افراد را نبايد 
نادي��ده گرفت زمانی که از فرمی در گره اصلی ش��هر بهره گرفته 
می ش��ود که نس��بت به فضا از ابعادی کوچک برخوردار می باشد 
ق��درت اثرگذاری آن کاهش يافته و بالعکس چنانچه در میدانی با 
ش��عاع کم از فرم بزرگ جهت زيباسازی فضا استفاده گردد نه تنها 
تأثیر مطلوب بر ذهن شهروندان نخواهد داشت بلکه ذهن آن ها را 

مغشوش می نمايد.
مواد و مصالح: نوع مصالح و موادی که در فضاهای شهری به کار 

گرفته می شوند می توانند در کنار عوامل ديگری که ذکر آن ها رفت 
در تقويت خوانايی و نمايانی فضاهای ش��هری از اهمیت بسزايی 
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برخوردار بوده و در تعیین هويت شهری نقش تعیین کننده ای را ايفا 
نمايند. بهره گیری از مصالح بومی در نمای ساختمان ها و تجهیزات 
ش��هری موجب می گردد تا فضاهای شهری در شهرهای مختلف 
يکدس��ت و مشابه نبوده و هر شهر از ويژگی های منحصربه فردی 
برخوردار گردد بنابراين مواد و مصالح ضمن ويژگی های فنی شان 
می توانند واجد معانی و ويژگی های نمادين نیز باشند که نبايستی 
تنه��ا به بع��د تزئینی آن ها توج��ه نمود، امری که ام��روز در اکثر 
شهرهای ايران مشهود بوده و مواد و مصالح تنها عناصری شده اند 
جهت تزئین؛ بدون تأثیرپذي��ری از اقلیم و ويژگی های فرهنگی، 
بدين س��بب ديگر اث��ری از معماری بوم��ی و ويژگی های آن که 

شهرها را نیز از يکديگر متمايز می ساخت ديده نمی شود.
گرافی��ک محیطی ب��ا هدف ارتب��اط تصويري مناس��ب میان 
ش��هروندان در فضاهاي شهري در موارد بسیاري از جمله نماهاي 
س��اختمان، مبلمان ش��هري، عالئم راهنمايی و رانندگی و ديگر 
عالئم مسیريابی و اطالع رسانی و ... نقش مهمی دارد. از آنجا که 
گرافیک محیطی دامنه ی گسترده و نقش مؤثری در محیط دارد، 
پرداختن به آن و شناس��ايی عناصر آن، راهکار مناس��بی در جهت 
چگونگ��ی ايجاد خوانايی هر چه بهتر محیط توس��ط مخاطب، به 

نظر می رسد.

4-2- گرافیک محیطی و خوانایی شبکه گردشگری
چنانچه يک شبکه گردشگري در شهر از خوانايي الزم برخوردار 
باش��د، مانند يک تور خودراهنما عمل کرده و به گردشگران اجازه 
می دهد تا مس��تقیماً و از طريق جاذبه هاي انسان ساخت با جامعه 
محلي ارتباط برقرار کنند. طراحي مطلوب اين ش��بکه ب�ه تعامل 
میان س��ه عنصر گردشگري يعني سايت ها )مقصد(، مردم محلي 
)جامع��ه میزب��ان( و گردش��گران )جامعه میهمان( منجر ش��ده و 
فرصت ش��ناخت و درک جنبه هاي چندگانه فرهنگ مردم ش��هر 
مقصد را فراهم می س��ازد )الحقال، 1۳91: 6۲(. عالوه بر آن، يک 
ش��بکه گردش��گري خوانا می تواند تصوير ذهني مطلوبي را براي 
بازديدکنن��دگان به وج��ود آورده، و به ارتقاي هويت ش��هري نیز 
کمک ش��اياني نمايد. نقش گرافی��ک محیطی در تقويت خوانايي 
شبکه گردش��گري شهري قابل توجه اس��ت. در راستاي تحول و 
خوانايی فضاهاي ش��هري، نیاز به مشارکت و هماهنگي طراحي 
گرافیک محیطي و طراحي ش��هري مي باشد. در واقع با مشارکت 

اين دو ح��وزه مي توان با ايجاد زيبايي هاي بصري در ش��هر، آثار 
منفي رواني به ش��هروندان را کاهش داد و به محیط شهري نظم 
و انسجام بخشید. طراحی گرافیک محیطی با ويژگی های معنايي، 
زيبايي شناختي و عملکردي خاص خود مي توانند شهري را از شهر 
ديگر متمايز س��اخته و بنا بر سابقه و فرهنگ شهرها، شکل هاي 
گوناگون��ي به خود بگیرند. چنانچه با توجه ب��ه زمینه و در ارتباط 
مطلوب با يکديگر طراحي و مس��تقر ش��وند، پیدا کردن آن ها به 
راحتي صورت مي پذيرد و اين ويژگي نه تنها از گم شدن گردشگر 
در خیابان های ش��هر جلوگیري می کن��د، بلکه به هدايت صحیح 
او در مس��یري مشخص و از پیش تعريف ش��ده در زمان کم نیز 
کمک خواهد نمود. در فضاهای شهری رنگ ها بر ناخودآگاه ذهن 
انسان ها تأثیر می گذارند، پیام های تبلیغاتي رفتار مصرف را در میان 
شهروندان تغییر می دهند، نماي ساختمان ها با خطوط و جنسشان، 
خش��ونت، نرمي و لطافت را به خاطر مي آورند و مبلمان ش��هري 
مناسب بین شهر و شهروندان ارتباط منطقي برقرار می سازد. توجه 
به روابط اجتماعي به معناي پرداختن به پويايي و تحول در فضاي 

شهري است )مدني پور، 1۳79(.
از اين روس��ت که گردش��گران در طول بازديد خود، آن ها را به 
عنوان عناصر هويت بخش شهر به خوبي به خاطر مي سپارند، و از 

آن در ساخت تصوير ذهني خود بهره می گیرند.

5- تبیین نمونه موردی

5-1- معرفی محدوده موردمطالعه
ب��ا توجه ب��ه اينکه قرار اس��ت مفاهیم ذکر ش��ده در ش��بکه 
گردش��گری شهری مورد بررسی قرار گیرد، لذا انتخاب يک مسیر 
و محور حرکتی به عنوان س��ايت موردنظر تحقیق به نظر معقول 
می آيد، که اين مسیر الزام است واجد خصوصیات زير باشد: وجود 
پتانسیل گردشگری در طول مسیر، حضور عناصر جاذب بصری و 
فاکتورهايی مانند تنوع در مس��یر حرکت، تداوم حرکت در مسیر و 
.... لذا با توجه به اين عوامل، مس��یر خیابان پانزده خرداد، با توجه 
به اينکه در دل بافت تاريخی ش��هری قرار دارد، جهت انجام اين 
بررس��ی مناسب ديده ش��د، در تصوير ۳ و تصوير 4 موقعیت اين 

خیابان در شهر تهران نشان داده شده است.
خیاب��ان 15خرداد مرک��زی در منطقه 1۲ تهران و در ش��مال 
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مجموعه ب��ازار تاريخی تهران و نی��ز در حدفاصل با خیابان های 
خی��ام و مصطفی خمینی، در بافت قديمی و تاريخی ش��هر واقع 
ش��ده است. خیابان پانزده خرداد به عنوان يک محور مهم در کنار 
بازار تهران و به همراه ديگر بناهای تاريخی محدوده مانند مسجد 
امام، مسجد جامع و کاخ گلستان، شمس العماره، مدرسه مروی و ... 
. از جاذبه های مهم تاريخی و هنری شهر تهران محسوب می شود. 
از يک سو  بازار تهران و محدوده اطراف آن را يک مجموعه عظیم 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ��ی با تهديدها و فرصت های فراوان 
است،که در طول تاريخ به خاطر موقعیت استراتژيکي بازار تهران 
آثار و يادگارهاي زيادي را در خود جاي داده اس��ت، که شامل آثار 
تاريخي، باغ ها، منازل، مقبره ها، و غیره که بازار را به منطقه ای با 

پتانسیل های گردشگری فراوان تبديل کرده است.
ب��ازار با دارا بودن فضاهاي تاريخي منحصربه فرد يکي از مراکز 
جذب گردشگري در سطح ملي و  بین المللی است که هر روزه عده 
زيادی از مردم در ارتباط مستقیم و يا غیر مستقیم با آن هستند، که 

اين نیز بر اهمیت ويژه اين مس��یر صحه می گذارد، آيین نامه های 
زيادی در خصوص محدوده مذکور تدوين ش��ده اس��ت که از آن 
جمله می توان به بیانیه چش��م انداز س��اماندهی منطقه 1۲ و  سند 
جامع احیاء و س��امان دهی بازار تهران اش��اره ک��رد که هر يک از 
اين ها توانسته اند بخشی از آنچه که بايد در خصوص اين محدوده 
به آن توجه شود را به نگارش درآورد. و از جمله فعالیت های انجام 
شده ساماندهی بخشی از خیابان پانزده خرداد و خیابان های اطراف 
آن می باش��د، خیابان پانزده خرداد قابلیت بااليی در ايجاد پیوند در 

بین عناصر موجود در بازار با بقیه عناصر محدوده را داراست.
چنانچه هر يک از اين جاذبه ها در فرآيند برنامه ريزي گردشگري 
قرار گیرند، می توانند اثرات مثبت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و 
اکولوژيکي فراواني را براي ش��هر، منطقه و کش��ور مانند افزايش 
درآمد، اشتغال، پايداري اقتصادي، پخشايش گردشگران در منطقه 
و افزايش ظرفیت پذيرش شهر و به همراه داشته باشند )هادياني 

و همکاران، 1۳91(. 

منطقه 12

.URL1 :تصویر 3: موقعیت محدوده مطالعاتی در مناطق شهر تهران، مأخذ
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.URL2 :تصویر 4: محدوده موردمطالعه، خیابان پانزده خرداد تهران، مأخذ

5-2- بررسی نقش گرافیک محیطی در خوانایی شبکه  
گردشگري خیابان پانزده خرداد تهران

موقعیت جغرافیايي که بازار تهران از آن بهره مند است، موجب 
گردي��ده که در دوره های مختلف تاريخ��ي از مراکز مهم فعالیت 
سیاسی و اجتماعی و اقتصادی باشد. به همین دلیل، هم اينک بازار 
تهران گنجینه ارزشمندي از هنر و معماري ايراني- اسالمي است 
که  از موقعیت ممتازي برخوردار اس��ت. بناهاي به جاي مانده از 
ادوار مختلف در محدوده خیابان پانزده خرداد با عنوان میراث های 
فرهنگي کشور همه ساله مورد بازديد گردشگران داخلي و خارجي 
قرار می گیرند، در واقع نمايشگاهي گسترده و گويا از هويت ملي، 
مذهبي، جهان بیني، فرهنگ و هنر اين سرزمین از گذشته هستند. 
لذا استفاده از شیوه هاي مختلف براي ارائه هر چه احترام برانگیزتر 
و خواناتر شدن و توجه ب�ه فرآيندهاي ايجاد ارزش افزوده در آن ها 
وظیفه اي بر عهده نهادهاي مس��ئول اس��ت. يکي از اين شیوه ها 
استفاده از ابزار گرافیک محیطی است. هم اينک بخشی از خیابان 
پانزده خرداد تهران س��اماندهی شده اس��ت که طراحی گرافیک 
محیطی در آن بیش��تر محدود به دامنه متنوع تابلوها و اطالعات 
پیامی در قالب های مختلف تصويری گاهی با رنگ، فرم، مصالح و 
جايگذاری نامناسب که هر روزه مردم را با موجی از ابهامات روبرو 
می س��ازد، مطالعه، تحقیق، بررسی و کنکاش الزمه و  کارشناسی 
شده در طراحی گرافیک محیطی اين محدوده به کار گرفته نشده 
است. در اين پژوهش، معیارهای رنگ، جنس، فرم و مصالح بکار 
گرفته شده در تابلوهای تبلیغاتی و سردر فروشگاه ها، اطالع رسانی، 
کیوس��ک های مطبوعاتی و ...به عنوان حوزه عملکردی گرافیکی 

در محدوده موردمطالعه قرار گرفته است.

5-3- مطالعات میداني و بررس��ی گرافیک محیطی در 
خیاب��ان پانزده خ��رداد مرکزی )حدفاصل خیاب��ان خیام تا 

خیابان مصطفی خمینی(
به س��بب ويژگی های تاريخی ، قرارگیری بازار و وجود بناهای 
ارزش��مند در حول محور پانزده خرداد تهران اين خیابان در ذهن 
گردش��گران که قص��د بازديد از ش��هر تهران را دارن��د از جايگاه 
قابل توجهی برخوردار می باش��د، بنابراين اي��ن خیابان، موردتوجه 

سیاست گذاران و مديران شهری در زمینه گردشگری می باشد.
فرم و نمای ساختمان ها: در گذشته معماری بومی نشان دهنده 
آداب ورسوم، روحیات و احساس��ات، انديشه، عقايد، ذوق و سلیقه 
و هن��ر مردم ي��ک منطقه بود و در ش��کل گیری آن برخی روابط 
اجتماعی و اقتصادی با محیط طبیعی و نمادهای فرهنگی ماهرانه 
انعکاس می يافتند و به شدت نیز تحت تأثیر اقلیم و شرايط محیطی 
قرار داشتند، آنچه امروزه با آن موجه هستیم اما ملغمه ای از بناهای 
مدرن و پس��ت مدرن است که سازگاری با زمینه قرارگیری در آن 
ندارد. در تصوير 5 تقابل در فرم ، رنگ، مصالح و نقاشی روی ديوار 

ساختمان نوساز با زمینه و ساختمان های اطراف ديده می شود.

تصویر 5: خیابان پانزده خرداد تهران، مأخذ: نگارندگان.

عالئم و تابلوهای ش�هری: يک نظ��ام اطالعاتی خوب اعم از 
اينکه عمومی  باشد يا خصوصی، می تواند به طور قابل مالحظه ای 
خوانايی و رسايی محیط را ارتقاء بخشد از اين رو عالئم و تابلوهای 
شهری وس��ايل بالقوه قدرتمند برای معنی دارتر کردن و جذاب تر 
کردن ش��هر هس��تند، لیکن عمدتاً مورد بی اعتنايی قرار گرفته اند 
)بالن��ت، 1۳86: ۲۳4(. بنابراين با توج��ه به ويژگی های عالئم و 
تابلوه��ای راهنمای ش��هری می توان گفت ک��ه در خیابان پانزده 
خرداد با وجود جذب باالی گردشگران از داخل و خارج از کشور و 
نیاز آنان به اين دست از نشانه ها در جهت يابی و پیدا نمودن مسیر 
حرکتش��ان ضعیف عمل شده اس��ت و اين مسأله را در عدم توجه 
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به م��کان نصب تابلوها به خوبی می توان مش��اهده نمود، کاربرد 
تابلوهای متعدد در چهارراه ها نه تنها قادر نیستند به خوانايی محیط 
کمک نمايند بلکه س��بب سردرگمی و اغتشاش ذهنی شهروندان 
و اف��راد غیربومی می گردند به خص��وص در مواردی که با عناصر 
تبلیغات��ی آمیخته ش��ده اند و در مورد رنگ تابلوها بايس��تی گفت 
کاربرد زمینه رنگ س��فید و نوشتار آبی شايد در فصل تابستان به 
خوبی به چشم آيند ولیکن در فصل زمستان و بارش برف به سبب 
عدم کنتراس��ت با رنگ فضا جذابیتی را ايجاد ننموده و در زيبايی 
فضای س��رد زمس��تانی مؤثر واقع نخواهند گرديد. از سوی ديگر 
بخشی از تابلوهای اطالع رسانی و جهت يابی به رنگ قهوه ای تیره 
هس��تند که در زمستان در کنار رنگ تنه درختان خوانا نمی باشند. 
در تصوير 6 ناخوانايی و نامتناسب بودن رنگ تابلوهای راهنمايی 

با زمینه قرارگیری ديده می شود.

تصویر 6: خیابان پانزده خرداد تهران، مأخذ: نگارندگان.

در خیابان پانزده خرداد تابلوهايی در راستای راهنمايی گردشگران 
کمتر به چش��م می خورد، تابلوهايی که بیشتر در تقاطع خیابان ها 
نص��ب گرديده اند دارای محتوای خبری ب��وده که البته در بعضی 
نقاط تعدد تابلوها س��بب آلودگی بص��ری می گردند و نه تنها تأثیر 
مطلوب بر ذهن گردشگران می گذارند بلکه سبب سردرگمی آن ها 
می ش��وند به خصوص زمانی که با مجموعه ای از تابلوهای ديگر 
چون عالئم راهنمايی و رانندگ��ی، تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی 

همراه شوند.
پالکاردها، دیوارنوش�ته ها و پوس�ترها: اين دسته از نشانه های 
گرافیکی که در دايره مبلمان شهری جای می گیرند نقش مهمی 
در باال بردن س��طح شناخت و آگاهی گردش��گران دارند البته به 
شرط آنکه از ويژگی ها و کیفیت های الزم جهت تأثیرگذاری مثبت 
بر گردش��گران را برخوردار باشند مانند بکارگیری صحیح رنگ ها، 
فرم ها و مواد متناسب با ويژگی های فرهنگی و محیطی هر جامعه. 
امروزه تابلوهای شهری به عنوان نوع خاصی از شیوه های ارتباطی 

در خوانايی فضاهای ش��هری مطرح می باش��ند و حضور آن ها در 
شهرها به خصوص کالن شهرها امری اجتناب ناپذير گرديده است 
اما نکته قابل توجه با در نظر داشتن کارکرد ارتباطاتی اين دسته از 
نشانه ها و توجه به بعد محتوايی آن ها جهت ارتقاء کیفیت خوانايی 
در سطح شهر است بنابراين با کمک هنر گرافیک می توان شهر را 

برای حضور گردشگران مطلوب تر ساخت.
در خیابان پانزده خرداد از اين دس��ته از تابلوها در جهت تقويت 
اعتقادات دينی و ارتقاء اخالق شهروندی بسیار مدد گرفته است. 
اختصاص دادن فضاهايی در گذر پیاده روها جهت اطالع رسانی و 
چسباندن پوس��ترهای تبلیغاتی و انواع اطالعیه ها و اعالمیه ها را 
نیز می توانیم به  عنوان ابزارهای گرافیکی در ش��هرها موردتوجه 
ق��رار دهیم ک��ه در خیابان پانزده خرداد کارب��رد چنین فضاهايی 
سبب پاکیزگی ديوارهای معابر گرديده است بدين ترتیب استفاده 
صحیح از فضاه��ای تبلیغاتی در پیاده روها س��بب پاکیزه ماندن 
ديوارها و بخش های ديگر شهر می گردد که در بسیاری از شهرها 
به سبب نبود چنین فضاهايی اطالعیه ها، اعالمیه ها و پوسترها بر 
روی ديوارهای معابر نصب می شوند که اين امر چهره ای نازيبا به 
شهر می بخش��د به  خصوص در زمان هايی که تبلیغات انتخاباتی 
صورت می گیرد. تابلوهای مغازه ها نیز نقش مهمی در زيباسازی 
فضاهای ش��هری و خوانايی آن ها ب��ازی می کنند که در خیابان 
پانزده خرداد تابلوی س��ردر بخش زيادی از مغازه ها س��اماندهی 
و از رنگ و مصالح مناس��بی برای آن ها اس��تفاده شده است. در 
تصوير 7 هماهنگی فرم و رن��گ در تابلوهای تبلیغاتی به  خوبی 

ديده می شود.

تصویر 7: خیابان پانزده خرداد تهران، مأخذ: نگارندگان.

تجهی�زات روش�نایی: از تجهی��زات مه��م ش��هری که نقش 

قابل توجهی در خوانا نمودن ش��هرها در شب و همچنین احساس 
امنیت در ش��هروندان دارند سیستم روشنايی شهر می باشد که به 
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س��بب افزايش ايمنی در خیابان ها و به خصوص در مراکز ش��لوغ 
و پر رفت وآمد و س��هولت تش��خیص هويت و موقعیت فضاهای 
مختلف ش��هری توس��ط گردشگران بس��یار موردتوجه می باشند. 
نورپردازی مغازه ها نقش مؤثری در خوانايی فضای پیرامونی آن ها 
دارد. اس��تفاده از نورهای رنگی ماليم در محیط های ش��لوغ و پر 
رفت وآم��د می توانند آرامش را به مردم هدي��ه دهند و بکارگیری 
نوره��ای با رنگ های تند )قرمز، نارنجی( می توانند در محیط های 
خنثی ايجاد تنوع و س��رزندگی نمايند. خیابان پانزده خرداد تهران 
نیز از روش��نايی تزئینی جهت زيباسازی در شب بی بهره نمی باشد 
اما روش��نايی مناسب تا زمانی می باشد که مغازه ها باز هستند و با 
بسته ش��دن مغازه ها به خصوص در حدفاصل خیابان ناصرخسرو 
تا مصطفی خمینی در تاريکی فرو می رود، روش��نايی ش��هر نقش 
مهمی در کاهش جرائم ش��هری دارد که البته رنگ نورها در اين 
امر نیز مؤثر می باش��ند. بسته شدن مغازه ها سبب کاهش احساس 
امنیت و عدم حضور افراد در محدوده بازار می شود که اين مسئله 

از کیفیت زندگی شبانه در اين منطقه به شدت می کاهد.
کیوس�ک های فروش روزنامه، مجالت، باجه های بانک سیار: 
از تجهیزات ش��هری پرکاربرد در شهرهای امروزی هستند که به 
س��بب ويژگی های خود نقش مهمی در س��طح شهر دارند، محل 
نص��ب اين ها دارای اهمیت بااليی اس��ت، و باي��د حفظ و رعايت 
حري��م در جايگ��ذاری آن ها اهمیت وي��ژه ای دارد ، يکی ديگر از 
مس��ائل قابل بررس��ی در مورد اين مبلمان ش��هری رنگ، فرم و 
جنس آن هاس��ت. طراحی، نصب در موقعیت مناس��ب می توانند 
جلوهای مطلوب به شهر ببخشند. در محدوده موردمطالعه تعدادی 
کیوسک ها موجود می باش��د که بعضی از آن جايگذاری نامناسب 
شده اند و ديد به بناها را محدود کرده اند. در تصوير شماره 8 تضاد 
رنگ و جنس و مصالح را در کیوسک سیار بانک با زمینه ای که در 

آن قرار گرفته به خوبی قابل مشاهده است.

تصویر 8: خیابان پانزده خرداد تهران، مأخذ: نگارندگان.

پوش�ش گیاهی: گیاهان به علت تنوع در شکل، بافت، اندازه و 

رن��گ و تغییرات فصلی از مهم تري��ن عوامل مرئی زنده و طبیعی 
بافت شهرها به شمار می آيند، مکان بکارگیری گیاهان اعم از انواع 
پارک های شهری، بولوارها، کمربندهای سبز، باغچه های شهری 
و نوارهای سبز کناری و میانی خیابان ها و چشم اندازهای سبز که 
انتخاب گی��اه را با توجه به عملکرد موردنی��از و همچنین زيبايی 
محیط تحت تأثیر قرار می دهد، ضمن اينکه شهر تهران در اقلیم 
گرم خشک بسر می برد، حفظ و نگهداری پوشش گیاهی پرهزينه 
می باش��د، اما زيبايی و طراوت با وجود پوشش گیاهی در محدوده 

مرود مطالعه غیرقابل انکار می باشد. 

نتیجه گیری
امروزه گردشگري شهري به عنوان يکي از استراتژي هاي مؤثر 
در توس��عه ش��هري، تبادل فرهنگي و درک متقابل بین ملت ها و 
عرصه نمايش هر چه احترام برانگیزتر میراث هاي فرهنگي، در بین 
کش��ورهاي دنیا از اهمیت زيادي بر خوردار است. از اين رو شهرها 
بر س��ر جذب گردش��گر با يکديگر در رقابت هستند، گردشگري 
ش��هري و هدايت و جذب گردشگران به سمت شهرها، از اهمیتي 
بیش از گذشته برخوردار است. درواقع امروزه برنامه ريزان شهري و 
مديران گردشگري دريافته اند براي رونق بخشیدن به گردشگري، 
بايد به ابعاد ظريف و دقیق تر ش��هر توجه کنند. يکي از اين ابعاد، 
گرافیک محیطی اس��ت. توجه به طراحي و برنامه ريزي گرافیک 
محیطی مطلوب گردشگران موجب موفقیت در بازار رقابتي جذب 
گردشگر در دنیاي امروز است. برخورداري از ظاهر بصري مطلوب 
و با هويت، اولین عاملي است که بر شکل گیري تصوير و سیماي 
ذهني گردش��گر تأثیر دارد. زيرا گردش��گر قبل از ورود به شهر با 
منظر ش��هري روبرو می ش��ود. ظاهر بصري شهر است که اولین 

تصوير ذهني را در وي به  وجود می آورد.
از ديگر س��و جاذبه هاي ش��هري، نیز يکي از مؤلفه هاي مهم و 
مؤثر در توس��عه گردشگري شهري به شمار می آيند و بازار تهران 
با توجه به جاذبه هاي گردشگري که از آن بهره مند است، يکي از 
برجسته ترين مقاصد گردشگري در ايران به شمار مي آيد. آنچه در 
پیوند با جاذبه هاي گردش��گري از اهمیت بااليي برخوردار اس��ت، 
توجه به بهره برداري بهینه و اس��تفاده از فرآيندهاي ايجاد ارزش و 

جذابیت افزوده در آن هاست.
توجه به ويژگی های طراحی گرافیک محیطی و بررس��ی نقش 
آن ها بر خوانايی فضای شهرهای امروزی گويای اين مسئله است 
که ب��راي هرگونه دخالت در فضاي ش��هري، حتي در زمینه هاي 
منظر شهری نیازمند ارائه معیارهاي طراحی است که در ساده ترين 



 ایده/سال چهارم/شماره نهم/ بهار 97  23   

ص��ورت خود از مرحل��ه تدوين اهداف آغاز مي گ��ردد و از مراحل 
بررسي وضع موجود، شناخت تنگناها و مشکالت تدوين معیارهاي 
برنامه ريزي، تعیین ضوابط برنامه ريزي، تعیین راه حل ها و انتخاب 
راه ح��ل نهايي مي گذرد و به اج��را و بازنگري مي انجامد. بنابراين 
شناسايی معیارهاي طراحي گرافیک محیطی، جز مراحل آغازين، 
دس��تیابی به خوانايی در شبکه گردشگری می باشد و الزم است با 
اقدامات ديگري ترکیب شوند تا نتیجه بهینه حاصل گردد. در اين 
پ�ژوهش ب�ه بررس��ي نقش گرافیک محیط��ی به عنوان يکي از 
مقوله هاي م�ؤثر در ايج��اد ارزش و جذابیت افزوده در جاذبه هاي 
گردشگري شهري پرداخته شد. داده هاي پژوهش حاضر از طريق 
پیماي��ش در محدوده بازار تهران و مش��خصاً خیابان پانزده خرداد 
تهران و شناس��ايی جاذبه های گردشگری موجود ب�ه دست آمده 
اس�ت. يافته هاي پژوهش در قسمت مبانی نظری حاکي از آن است 
که همبستگي بسیار بااليي بین جذابیت جاذبه های گردشگری و 
خوانايی به وس��یله ابزار گرافیک محیطی وجود دارد؛ موضوعي که 
در رابطه ب�ا ساماندهی فضاهای تاريخي شهری و ارائه راهکارهای 
احترام برانگیز آن ها از اهمیت ب�االيي برخوردار است. اما اين مسئله 
در محدوده موردمطالعه با توجه به ساماندهی های انجام داده شده 
دارای ضع��ف و کاس��تی های زيادی می باش��د ک��ه از خوانايی و 

قابل تمايز بودن اين منطقه برای گردشگران کاسته است 
ازاين روی و با توجه به بررس��ی يافته ه��اي پژوهش، مي توان 
نتیج��ه گرفت که چنانچه نس��بت ب��ه گرافیک محیط��ی، نه به 
عنوان ي��ک فعالیت تزيین��ي و جنبي، بلکه به عن��وان راهکاري 
مؤثر در معماري و شهرس��ازی مجدد شهرها، رويکردي علمي و 
برنامه ريزی شده اتخاذ گردد، مي تواند ضمن بهبود کیفیت زندگي 
ش��هري، توسعه گردشگري ش��هري را نیز به همراه داشته باشد. 
نتیجه گی��ری تعامل طراحی گرافیک و طراحی ش��هری در عصر 
حاضر می تواند، فضای تیره و آلوده شهرهای صنعتی را به مکانی 
قاب��ل توجه و دلپذير تبديل کن��د. گرافیک محیطی بايد در جهت 
راهنمايی مردم به ساده ترين شکل در فضاهای شهری و افزايش 
سطح فرهنگ جامعه در قالب اهداف تبلیغاتی فرهنگی و تجاری 
از طريق آگهی های ديواری، بنرها و ... تالش کند. و به زيباسازی 
ش��هر از طري��ق بکارگیری اصولی فرم، ط��رح و هماهنگی آن ها 
ب��ا يکديگر و محیط پیرامون خود بپ��ردازد. اين پژوهش با هدف 
خوانايی ش��بکه گردشگری شهری به  وس��یله ابزارهای گرافیک 
محیطی موردبررس��ی قرار گرف��ت که در پايان ب��ه  صورت ارائه 
راهکارهايی جمع بندی شده است. مجموعه راهبردها قابل حصول 

جهت رسیدن به اهداف پژوهش در ادامه آورده شده است.
راهبرد اصلي در دستیابي ب�ه اهداف خوانايی در زمینه گردشگری 
شهری در وهله اول، تغییر نگرش مسئوالن و نهادهاي مرتبط به 

مسائل ش��هري و گردشگري نس��بت به گرافیک محیطی است. 
ن��وع نگاه به گرافی��ک محیطی از يک فعالی��ت جنبي، تزيیني و 
پرهزين��ه بايد دگرگون گردد. متولیان و نهادهاي مرتبط ش��هري 
بايد بر اين موضوع آگاه شوند که امروزه گرافیک محیطی امکاني 
براي بهبود فضاها و کیفیت محیط هاي ش��هري است. از اين رو و 
با توجه به مطالعات انجام شده و در جهت بهبود وضعیت گرافیک 
محیطی خیابان پانزده خرداد در محدوده بازار تهران پیشنهادها و 

راهبردهاي زير ارائه می گردد:
y  توجه به افزايش کم��ي و کیفي طراحی گرافیک محیطی

معابر، پارک ها و میدان ها ش��هري که اين مهم می تواند در قالب 
تعري��ف پروژه ه��اي تحقیقاتي براي ارزيابي وض��ع موجود و ارائه 

شیوه هاي بهبود وضعیت انجام پذيرد؛
y  بهره گیري از فن��اوري روز دنیا در زمینه گرافیک محیطی

ب��راي افزايش به��ره وري و کاهش هزينه ها ک���ه در اين رابطه 
برگزاري سمینارها و نمايشگاه های جنبي تخصصي در شهر تهران 

می تواند راهکار مناسبي باشد؛
y  س��نجش ترجیح عموم��ي و ادراک ش��هروندان در فرايند

پیمايش اجتماعي؛
y  ،توجه به مناطق خاص با در نظر گرفتن چهار عامل تاريخ

فعالیت، تراکم  و قومیت برای دستیابی تنوع مطلوب؛
y  مطالعه الگوهاي رفتاري گردش��گران در مواجهه با عالئم

گرافیک محیطی در محدوده بازار تهران و خیابان های اطراف؛
y  مطالعه شاخص های داراي معنا و هويت و  پرهیز از استفاده

از تکرار بیهوده عناصر در سطح فضای خیابان پانزده خرداد تهران؛
y  توج��ه ب��ه جذابی��ت بصري در عی��ن هماهنگي با س��اير

مؤلفه های منظر شهری؛
y  مطالعه مکان های پرخطر و جرم خیز شهر در هنگام شب و

اجراي سیستم نورپردازي مناسب براي بررسي نقش آن به عنوان يکی 
از ابزار گرافیک محیطی در کاهش تص�ادفات، جرائم و بزهکاري؛

y  مطالعه و بررس��ي نورپردازي بازار و خیاب��ان پانزده خرداد
تهران و يا حداقل بخش��ی از آن به عنوان يک جاذبه توريس��تي 

براي گردشگران در هنگام شب؛
y  توجه به نورپردازي منومان هاي شهري ب�راي ايجاد خاطره

ذهني مناس��ب در گردش��گران و کمک ب�ه خوانايي در محدوده 
خیابان پانزده خرداد تهران؛

y  بررس��ی رنگ و باف��ت و فرم در طراحي و اج��را با  تأکید
هويت آن ها؛

y  شناخت کیفیت بصري و پالت رنگي منظر پیرامون فضای
شهری.
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چکیده
مناطق مرکزی و عمدتاً کويری ايران، بستر نمونه های همساز با اقلیم بسیاری است و منبع الهام شناخته شده ای برای معماران بوده است. 
نتیجتاً اين مناطق بافت های شناخته  شده و ناشناس بسیاری دارد که برخی از آن ها مورداستفاده ی مجدد در دنیای امروز نیز قرار گرفته اند. 
شهر يزد که در سال ۲017 میالدی به ثبت جهانی هم رسیده است يکی از اين نمونه هاست. يزد مشتمل بر ابنیه ی تاريخی بسیاری است 
و غالب بافت ارزشمند شهر يزد را خانه های مسکونی تشکیل داده است. نظر به تغییر نیاز و تقاضا در دنیای امروز، اين خانه ها هم نیازمند 
اعمال تغییراتی هستند تا از متروکی، انزوا و نهايتاً تخريب دور بمانند. به عالوه تغییر کاربری اين بناهای مسکونی به عملکردی همساز با 
اصالت کارکردی بنا، به درک حدودی ماهیت و شیوه ی زندگی گذشتگان کمک کرده و از اين رهگذر به کار ارتقای استانداردهای زندگی 
در ناخودآگاه کاربران آمده است. کاربری سازگار ترجمه ی فارسی عبارت »Compatible use« است. استفاده ی سازگار گونه ای از استفاده است 
 که به شاخصه های فرهنگی يک مکان احترام می گذارد. چنین کاربردی هیچ و يا حداقل تأثیری اندک بر اين فاکتورهای فرهنگی دارد.
مفهوم اين عبارت در معماری و مرمت ابنیه، شامل احترام به اصالت کاربری بنا، اعمال تغییرات حداقلی، انعطاف پذيری و بازگشت پذيری 
تغییرات حادثه اس��ت. خانه ی اخوان سیگاری که با نام خانه ی تراب هم شناخته می شود از نمونه های موفق اعمال کاربری تطبیق پذير 
)adaptive re-use( در ش��هر يزد اس��ت. در اين نوشته به روش توصیفی و با ارائه ی جزئیات طرح مرمتی اين بنا، به معرفی خانه ی تراب 

پرداخته شده است.
کلیدواژه ها: استفاده ی مجدد، خانه ی سیگاری، خانه ی تراب، سازگاری

 yMona Kordi
 yMohammadHossein Dehghani

Abstract

Central regions, primarily deserts in Iran can be considered as the field of buildings compatible with the 
weather conditions, and are recognizable source of inspiration for architects. As a result, these regions are 
filled with known and unknown cultural textures some of which, nowadays, has been reused. Recognized 
as world heritage center in 2017 by UNESCO, Yazd is considered as one of mentioned cultural textures, 
based on its numerous historical buildings which are typically residential. As occupants’ needs are altered, 
changes should be made in order to protect these houses from being abandoned and destroyed. In this pa-
per, Akhavan Sigari’s house, known by Torab’s house, located in Yazd will be studied as an adaptive re-use 
case in which all the changes are happened through the bases of “compatible use” theory. According to this, 
least amount of cultural transitions will happen through the usage of building and all the constructions are 
reversible to the original frame. This research will study the particularities of preservation of Torab’s house 
through explaining its compatible use characteristics.

Keywords: Adaptive Reuse, Sigari House, Torab House, Compatibly

Mona.kordi68@ut.ac.ir 1- نويسنده مسئول: مونا کردی، کارشناس ارشد مرمت ابنیه و بافت های تاريخی، دانشگاه تهران

همسازی کارکرد و کالبد در مرمت
نمونه ی موردی: خانه ی تراب )سیگاری(

Compatiblizing architectural form and function in restoration
Case study: Torab (Sigari) house
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مقدمه 
در ط��ي دهه هاي گذش��ته بافت ه��اي تاريخي در ش��هرهاي 
مختلف ايران همواره با مش��کالتي از جمله مهاجرت افراد بومي 
و در نتیجه متروکه ش��دن بناها روبرو بوده اس��ت. يکي از عوامل 
مؤثر در مس��ئله مهاجرت، تغییر در شیوه ی زندگي افراد و افزايش 
تمايل به زندگی به ش��یوه ی مدرن است. با توجه به مطرح  شدن 
موضوعات اقتصادی و فرس��ودگی اين ابنیه، تخريب گس��ترده ی 
بافت های اصطالحاً فرسوده در کشور، گسترش يافته است. برای 
رفع اين مشکل، سوددهی ساختمان های قديمی به گونه ای که از 
اتهام بالاستفادگی، ناامن کردن بافت ها و اشغال سرانه ی فضايی 
بر حذر باشند، ضروری به نظر می رسد. در حال حاضر برخی از اين 
خانه ها به عنوان هتل، رستوران، اقامتگاه، موزه و ... مورد استفاده 
ق��رار گرفته اند و همچنین در م��واردی کاربری اصلی آن ها يعنی 
»س��کونت« در آن ها تداوم يافته است. با تعمیم اين رويکرد يعني 
تداوم حیات و سکونت در اين خانه ها مي توان بافت دربرگیرنده ی 

اين بناها را زنده و پويا کرد.  
همچنین عالوه بر آن س��اختمان های اما در اس��تفاده مجدد از 
بناهای تاريخی بايد کاربری جديد با کالبد بنا سازگاری داشته باشد 
همان طور که در همه ی اس��ناد بین المللی و همچنین نظرات اکثر 
نظريه پردازان در زمینه ی استفاده ی مجدد از ساختارهای تاريخی، 
بر لزوم کاربری س��ازگار با کالبد بنا تأکید ش��ده اس��ت، چرا که با 
کمترين میزان تغییر و مداخله می توان بناها را مورد استفاده مجدد 
 Douglas,) ق��رار داد و آنچه در گذش��ته بوده اند را بازمعرف��ی کرد
Yildirim & Turan, 2012: 3 ;6 :2006). در بافت تاريخی شهر يزد 

به اين دلیل که بس��یاری از خانه ها از نظر اس��تحکام در وضعیت 
خوبی به س��ر می برند، پتانسیل بااليی برای استفاده مجدد از اين 
بناها وجود دارد و خوش��بختانه تا امروز ش��ماری از خانه های اين 
بافت تغییر کاربری يافته اند و از خطر تخريب به دور بوده اند. يکی 
از اين خانه ها، خانه ی س��یگاری است که متعلق به دوره ی قاجار 
است و امروزه به عنوان يک اقامتگاه بومگردی مورد استفاده قرار 

گرفته است. 
در   اين   پژوهش، با روش کیفی و به ش��یوه کتابخانه ای،   اسناد   و  
 مدارک   مدون   جهاني  مرتبط   با   استفاده   مجدد،  اهمیت   و   جايگاه   اين  

 موضوع مورد بررسی    قرار گرفته است که با توجه به مبانی مطرح 
ش��ده،  با   بیاني   توصیفي و از طريق مشاهده و بررسی های میدانی؛ 
نمونه موردی، خانه سیگاری، به عنوان نمونه ای موفق در اعطای 
کارب��ری مجدد از نظر س��ازگاری کارکردی و کالبدی پس از احیا 

معرفی شده است.

1- مبانی نظری تحقیق
همانطور که گفته ش��د، کاربري   که   به   بنا   الحاق   مي ش��ود   بايد  
 کارب��ري   س��ازگار   با   کالبد   بنا   باش��د.  کاربري   س��ازگار۲   به  مفهوم  
 اس��تفاده اي   اس��ت  که   به   اعتبار   فرهنگي   يک   مکان   احترام   گذارد 
و  متضمن   هی��چ   يا   حداقل   تأثیر   ش��ديدي۳  روي   اعتبار   فرهنگی 
آن   باش��د.  يک   استفاده   بسیار  مناسب   نه تنها   س��ازگار   خواهد   بود  
 بلک��ه بر  درک   بهتر   اهمیت   فرهنگي   يک   مکان   تاريخي تأثیرگذار  
 .( Burra Charter, 2013؛Yildirim & Turan, 2012) خواه��د   ب��ود 
و اهمی��ت   و   يکپارچگ��ي   يک   بناي   تاريخي   مي توان��د   در   اثر   يک  
 طراحي  تطبیقي   نامناسب   تهديد   شود.  پس   استفاده   جديد   بايد   يک  
 اس��تفاده   سازگار   با   بنا   باش��د (H.K Yung & H.W Chan, 2012). از  
 ديدگاه  کینکید؛   س��ازگاري   براي  استفاده  مجدد   به   دو   نوع   اساسي 
 قابل   تقس��یم   است.  اول،   تغییرات   از   يک   نوع   استفاده   به   نوع   ديگر،  
 به   عنوان   مثال  از  تجاري   به   اس��تفاده   مس��کونی.  دوم،   تغییرات   در  
 اس��تفاده   از   نوع   مشابه ،   به   عنوان   مثال   تقس��یم   توسعه   تجاري   به  
 تعدادي   از   واحدهاي   اداری  جداگانه (Kincaid, 2002).  عالوه بر اين 
در منش��ور بورا کاربری س��ازگار را کاربری می داند که دربرگیرنده 
حداقل   تغییرات   در   س��اختار   و   کاربري   باش��د؛   بايد   به   پیوستگي ها 
 و   مفاهیم    احترام   گذارد؛   و   جايی   که   مناس��ب   باش��د   بايد     اعمالي  
 که   به   اعتبار   فرهنگي   مکان   کمک   می کند،   تداوم يابد (Burra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ) به  
 طور   کلي   در  پروژه های  اس��تفاده   مجدد،  عملکرد   جديد   ساختمان     
 باي��د   از   نظر   اجتماعي   و   فرهنگي   پايدار   باش��د   و   با   نیازهاي   منطقه  
 منطبق   باش��د   و   براي   کاربران   مزاياي   فرهنگي   و   اجتماعي   داشته  
 باشد.  چراکه   يک   کاربري   موفق   می تواند   شرايط   کیفي   زندگي   را   در  
 يک   منطقه   باال   ببرد (Misirlisory & Gunce, 2016). مناس��ب ترين  
 استفاده   مجدد،   احیا   يا   پذيرفتن   کاربري   مرسوم   يک   بنا   است .  اما   در  
 برخي   موارد   استفاده ی   مناسب   به   دلیل   ناکارآمدي   اقتصادي   براي  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .(Yildirim & Turan, 2012: 3) کارفرما   قابل اجرا   نیست 
2- Compatible Use
3- Impact
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2- معرفی خانه ی سیگاری
خانه ی سیگاری در محله ی گازرگاه شهر تاريخی يزد قرار دارد 
و از خیابان امام خمینی، کوچه ی ش��هید پاک نژاد قابل دسترسی 
اس��ت. خانه ی سیگاری تنها از يک طرف در مجاورت کوچه قرار 
می گیرد و از س��ه جهت ديگر توسط س��ه خانه احاطه شده است. 
بر اس��اس گزارش های موجود در س��ازمان می��راث فرهنگی اين 
خانه در دوره ی قاجار س��اخته ش��ده و بخش ه��ای اندکی هم در 

دوره ی پهلوی به آن اضافه ش��ده است. اين بنا دارای دو ورودی 
از کوچه ی ش��هید پاک نژاد اس��ت )ورودی اصلی و فرعی( که در 
دورترين فاصله ی ممک��ن از هم قرار گرفته اند و چهار حیاط دارد 
ک��ه اين چهار حیاط ش��امل حیاط بیرونی، حی��اط اندرونی، حیاط 
کار يا تجارت خانه و حیاط خدمه يا خدماتی اس��ت. )تصوير 1( در 
اين خانه، مانن��د اغلب خانه های يزد، فضاها در اطراف حیاط قرار 
گرفته اند و حیاط به عنوان عنصر مرکزی، آن ها را به هم پیوند داده 

است )خويی، 1۳8۳: 14(.

تصویر 2: پالن طبقه همکف بعد از احیا، مأخذ: گروه احیا و مرمت خانه ی تراب. تصویر 1: پالن طبقه ی همکف قبل از احیا، مأخذ: گروه احیا و مرمت خانه ی تراب.

در دوره ی پهلوی اول اين بنا به مدرسه تغییر کاربری داده است 
و تقريباً از س��ال 1۳00 شمس��ی به مدت ۲0 سال به نام مدرسه 
تدين و به مديريت آقا سید هاشم فقیهی يکی از مدارس مهم شهر 
يزد به شمار می رفته است. بعد از اين دوران، بنا توسط آقای اخوان 
سیگاری خريداری شده و به مدت 50 سال در اختیار خاندان سیگاری 
)مرحوم آقای حاج عبدالحسین سیگاری( بوده است. آقای سیگاری 
بعد از خريداری بنا، تغییراتی در آن به وجود می آورد که از آن جمله 
س��اختمان دفتر کار در اندرونی و تبديل 5دری به 4دری اس��ت.
اين بنا مدتی بدون س��کنه بوده اس��ت و ب��ه همین دلیل هم 
آس��یب های زيادی ديده اس��ت. تا اينکه در آبان ماه س��ال 1۳7۳ 
هجری شمسی توس��ط تنی چند از اس��اتید دانشکده ی معماری 
شهید بهشتی به نام های: دکتر احمد اصغريان جدی، دکتر فرهاد 
فخ��اری تهرانی، آقای به��رام قديری و حس��ن رضايی نوری به 
منظور احیا، از وراث مرحوم سیگاری )آقای صادق اخوان سیگاری 
يزد، خانم اش��رف اخوان سیگاری يزد و وراث مرحوم علی محمد 
سیگاری يزد( خريداری ش��د. مطابق اسناد موجود، مرمت آن نیز 
بالفاصله بعد از خريد ملک شروع شده است. بعد از خريداری بنا به 
منظور حفاظت و جلوگیری از آسیب بیشتر و همچنین رسیدگی به 

کارگاه بخش حیاط بیرونی که آسیب های جدی ديده بود، مرمت 
و در دوره های مختلف افرادی در آن سکونت داشته اند. 

از هم��ان ابتدای خريد خانه تالش های زيادی برای ثبت اثر در 
فهرس��ت آثار ملی صورت گرفته بود. اين خانه در سال 1۳76 در 
میراث فرهنگی به ثبت رسید و جزء آثار ملی شناخته شد. تا سال 
1۳75 کارگاه مرمتی خانه سیگاری داير بوده است و بعد از آن به 
مدت ۲ سال کار مرمت متوقف شده و مجدداً از مهر 1۳78 کارگاه 
ش��روع به کار نموده است. اين خانه از ارديبهشت 1۳88 تا بهمن 
1۳90 از طريق دکتر فرحزا )استاد دانشکده ی هنر و معماری يزد( 
به نمايندگی دکتر جدی به تعدادی از دانشجويان دانشکده هنر و 
معماری اجاره داده شد. در اين مدت کالس های مختلف درسی و 
برخی جلسات پرسش و پاسخ نیز در اين خانه برگزار شده است. در 
تیرماه 1۳90 خانه توسط آقايان سیدناصر رضوی و سیدهادی رضوی 
به منظور ايجاد فضايی برای تجربه ی زندگی ايرانی از مالکان آن 
خريداری و در 1۳90/9/7 کارگاه مرمت در آن داير شد و تا تاريخ 
1۳9۲/0۲/10 ادام��ه داش��ت. کارگاه دوم در تاريخ 1۳9۲/1۲/10 
شروع به کار کرد و تاکنون ادامه دارد )رضوی؛ جدی، 1۳90: 11(.
در سال 1۳9۳ بخش��ی از خانه ی سیگاری با عملکرد اقامتگاه 
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بومگردی شروع به فعالیت کرد و با اتمام عملیات مرمتی در سال 
1۳95، قس��مت اعظم بنا به  عنوان اقامت��گاه بومگردی با عنوان 
خانه ی تراب و بخش��ی به  عنوان محل س��کونت مالک فعلی بنا، 

مورد استفاده قرار گرفته است )تصوير ۲(.

2-1- معرفی فضاها و بخش های بنا

2-1-1- حیاط بیرونی 
با چرخش��ی 90 درجه به سمت راست از راهروی ورودی فرعی 
به حیاط اندرونی وارد می ش��ويم. در جبهه ی ش��رقی بنا يک اتاق 
س��ه دری قرار دارد و در مقابل آن اي��وان کم عرضی قرار دارد که 
پیش از اين رواق بوده اس��ت. که بعدها ضمن عقب نش��ینی بسته 
شده و اکنون دارای سه در می باشد. )تصوير ۳( در جبهه ی جنوبی 
بنا تاالر کوچکی وجود دارد که قباًل بادگیری در گوش��ه آن وجود 
داشته ولی در حال حاضر مسدود شده است. در سمت غربی حیاط 
دو در وج��ود دارد که يکی به زيرزمین )زيرزمین نارنج( و ديگری 
به يک س��رويس بهداشتی کوچک راه دارد. در ضلع شمالی حیاط 
راهروي��ی که حیاط بیرونی را به حی��اط اندرونی متصل می نمايد، 
وج��ود دارد. در انتهای همین راهرو پل��ه ای وجود دارد که ما را به 
اتاق سه دری روی راهرو می رساند. در میان حیاط بیرونی، نورگیر 

مربع شکلی واقع شده است که نور زيرزمین را تأمین می کند. 

تصویر 3: حیاط بیرونی بعد از مرمت، مأخذ: گروه احیا و مرمت خانه ی تراب.

2-1-2- حیاط اندرونی 

حیاط اصلی يا اندرونی به صورت مستطیل کشیده ای است که 
ح��وض بزرگی با پنج فواره در میان دارد و باغچه ها در اطراف آن 
قرار دارند. در ضلع ش��رقی حیاط تاالر بزرگ��ی که »تاالر بادگیر« 
نامیده می ش��ود و پیش از اين يک اتاق پنج دری به جای آن بوده 
است. در دو سمت تاالر اتاق های دودری و راهروهای دسترسی به 
اتاق ها واقع ش��ده اند. راهروی سمت راست تاالر به ورودی اصلی 
بنا، مطبخ و طويله دسترس��ی دارد. در گوشه ی جنوب شرقی حیاط 
اصلی سرويس های بهداش��تی قرار دارند که در ترازی پايین تر از 
حیاط واقع شده اند. در گوشه ی شمال شرقی حیاط اصلی راهرويی 
است که به حیاط خدمه می رسد. روی همین راهرو اتاقی قرار دارد 

که پستوی اتاق دو دری ضلع شرقی حیاط اصلی می باشد. 
در ضلع شمالی اتاقی سه دری در میانه ی نما قرار گرفته که گويا 
در گذشته ارسی داشته است. در دو سمت آن راهروهای دسترسی 
قرار گرفته اند که در انتها به اتاق هايی می رس��ند که با يک در به 
حی��اط و با در ديگر ب��ه اتاق هايی به نام »تاريکخانه« متصل اند در 
روی همین اتاق ها گوش��واره ها قرار دارند که دسترس��ی آن ها از 
طريق پله هايی اس��ت که در انتهای راهرو ها تعبیه شده اند. در زير 
اتاق ارس��ی زيرزمینی وجود دارد که از طريق پله هايی از گوشه ی 
همین جبهه می توان بدان ها رسید. در زير اتاق تاريکخانه ی غربی 
دفین��ه ای قرار گرفته ک��ه پله های دسترس��ی آن در انتهای اتاق 
قرار گرفته اس��ت. اين اتاق به وس��یله ی دو نورگیری که با مرمر 
پوش��یده شده است روش��ن می گردد. پیش از اين در انتهای اتاق 
يک نیم طبقه ی الحاقی وجود داش��ته ک��ه اکنون تخريب گرديده 
است. اتاق تاريکخانه ی شرقی نیز دارای يک نورگیر مرمری است. 
اي��ن اتاق با توجه  به طاقچه های بزرگی که دارد، احتمااًل به عنوان 
انبار اس��تفاده می ش��ده اس��ت. دفینه ی ديگری هم در گوش��ه ی 
تاريکخانه ی ش��رقی وجود دارد که برای حف��ظ اموال باارزش يا 
حفظ جان افراد مورد استفاده بوده است. در اين اتاق پلکانی وجود 
دارد که ما را به اتاقی کم عرض و کش��یده می رساند که پنجره ی 

آن رو به حیاط خدمه باز می شود. 
در می��ان ضل��ع غربی حیاط اصل��ی يک اتاق با چه��ار در و با 
تابش بندهای قفقازی قرار دارد که در گذشته پنج دری بوده است. 
در کنار اين اتاق دو راهرو و دو اتاق دو دری قرار گرفته که پیش از 
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اين سه دری بوده است. اين اتاق ها نیز دارای تابش بند های قفقازی 
هس��تند. اتاق دو دری جنوبی در حال حاض��ر به  عنوان منبع آب 

استفاده می شود و درهای آن مسدود شده است. 
ضلع جنوبی ايوان کوچکی با ستون های پهلوی در میان دارد. در 
اين ضلع نما در میانه دواليه می شود و فرورفتگی دارد. در اليه ی 

دوم نما اتاق پهلوی است که در قسمت انتهايی آن اتاق بادگیر واقع 
شده است. در دو سمت اتاق پهلوی اتاق های خورشیدی قرار گرفته 
اس��ت. هر دو اتاق در قدي��م دارای يک نیم طبقه بوده که در حال 
حاضر يکی از آن ها خراب شده است. مسیر دسترسی به نیم طبقه از 
راهرويی است که اتاق پهلوی را به اتاق خورشیدی متصل می کند.

تصاویر 4 و 5: حیاط اندروني قبل از مرمت، مأخذ: گروه احیا و مرمت خانه ی تراب.

تصویر 6: حیاط اندروني در حین مرمت، مأخذ: گروه احیا و مرمت خانه ی تراب.

2-1-3- حیاط خدمه 

در گوشه ی شمال غربی حیاط اندرونی راهرويی شیب دار است 
که ما را به حیاط خدمه که در ترازی پايین تر از حیاط اصلی است، 
می رساند. در ضلع جنوبی اين حیاط، مطبخ اصلی و در ضلع شمالی 
انبار آذوقه قرار گرفته است. در ضلع شرقی، انبار خدمه و روی آن 

اتاق خدمه قرار دارد که به اتاق تجارتخانه ی سیگاری راه دارد. در 
گوشه ش��رقی حیاط خدمه يک پله ی زيرزمینی وجود دارد که به 
اتاق قند و س��رداب راه دارد. در ضلع جنوبی حیاط خدمه راهرويی 
اس��ت که به طويله ای که در زير ورودی اصلی قرار دارد،   می رسد. 
اين طويل��ه با يک کانال عمودی با ورودی اصلی مرتبط اس��ت. 

ادامه ی اين مسیر ما را به حیاط اصلی می رساند. 
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حیاط تجارتخانه  -4-1-2

ورودی دوم خانه ی س��یگاری به يک هشتی می رسد که سقف 
آن به صورت کاربندی است. درست در مقابل ورودی، دِر ديگری 
وج��ود دارد که ما را ب��ه حیاط تجارتخانه می رس��اند. در جبهه ی 
ش��مالی اين حیاط يک اتاق س��ه دری قرار دارد که قباًل پنج دری 

بوده و آقای س��یگاری از آن به عنوان اتاق کار استفاده می کرده و 
همان گونه که ذکر ش��د، با دری به اتاق خدمه راه دارد. در اضالع 
ديگر حیاط هیچ فضای ديگری وجود ندارد، جز پله ای که ما را به 

پشت بام می رساند. 

تصویر 7: حیاط خدمه بعد از مرمت، مأخذ: گروه احیا و مرمت خانه ی تراب.

تصویر 8 : حیاط تجارتخانه در حین مرمت، مأخذ: گروه احیا و مرمت خانه ی تراب.
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تصویر 9: اتاق  قسمت بومگردي بعد از مرمت، مأخذ: گروه احیا و مرمت خانه ی تراب.

تصویر 10: زیرزمین حیاط بیرونی  بعد از مرمت، مأخذ: گروه احیا و مرمت خانه ی تراب.
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نتیجه گیری
بافت و مراکز تاريخی و فرهنگی شهرهای ايران مملو از بناهای 
ارزش��مندی است که متأس��فانه به دلیل عدم توجه کافی نهادها، 
مردم و مس��ئولین، در حال فرس��ودگی و زوال روزافزون هستند. 
آنچه بديهی است به دلیل بزرگی نسبت استفاده کنندگان از مسکن 
در قیاس با س��اير کاربری ها، بخش قابل توجهی از اين بافت های 
تاريخی، خانه ها هستند. امروزه تعدادی از اين خانه ها تغییر کاربری 

داده  و بسیاری از آن ها تبديل به هتل، رستوران و موزه شده اند. 

به نظر می رسد چنان که گفته شد يکی از داليل موفقیت پروژه ی 
احیای خانه سیگاری، رعايت همین نکته است. در تغییراتی که در 
اين بنا اعمال ش��ده است کاربری اعطا ش��ده به بنا با کالبد آن و

کاربری پیش��ین آن که خود نیز خانه بوده، س��ازگار است. البته 
مفهوم برگشت پذيری و دخالت حداقلی در طرح بنا، در بحث اين 
نوش��ته نمی گنجد و هدف صرفاً تبیین راهکاره��ای موفقیت بنا 
پس از اعمال کاربری جديد و همس��از اس��ت. چنانکه در توصیف 
بخش های مختلف بنا گفته شد، خانه ی اخوان سیگاری با اعمال 
کاربری های نوف مطابق اسالف پیشینشان و با پیش بینی نیازهای 
انسان امروز، تغییر کرده و مورد بهره برداری واقع شده است. هدف 
مالکان بنا ايجاد فضايی برای تجربه ی زندگی ايرانی بوده اس��ت. 
مس��لماً اين ه��دف زمانی به تمامی محقق می ش��ود که کاربری 
مس��تقر در بنا، نزديکی بیش��تری با کاربری اصلی بنا داشته باشد. 
مالکان و برنامه ريزان خانه ی س��یگاری ب��ا تبديل آن به اقامتگاه 

بومگردی تا حد زيادی به اين هدف نائل آمده اند.
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چکیده
کاش��ان، مه��د تاريخ و اصالت ايرانی و ارزش های غنی معماری ايرانی اس��ت. ش��هری پر از بنا های تاريخ��ی که هر يک به تنهايی 
نماين��ده قابلی برای معماری ايرانی می توانند باش��ند. اين ش��هر به لطف دارا بودن تعداد زيادی از بنا ه��ای فاخر، به خصوص باغ فین، 
يکی از قطب های گردش��گری کشور به حس��اب می آيد. ولی پتانسیل موجود در اين مجموعه امکان ايجاد ارزش اقتصادی - فرهنگی 
بسیار بیشتری را فراهم می آورد که متأسفانه شاهد آن نیستیم. از اين رو در اين پژوهش تالش شده  است تا با مطالعات دقیق میدانی و 
کتابخانه ای و نیز در نتیجه گفتگو با افراد محلی، يک گزارش تحلیلی از وضع موجود منطقه، با تأکید بر بناهای واقع در باغ فین، تهیه 
شود و علت چنین ناکارآمدی هايی ريشه يابی شود. در ادامه تحلیل وضع موجود، يک بررسی تطبیقی میان اسناد تاريخی و آنچه امروزه از 
اين میراث بر جای مانده صورت پذيرفت تا بسیاری از نقاطی که در طول دوران حیات مجموعه صدمه ديده اند، عیان شوند. اين آسیب ها 
که شامل آسیب های طبیعی و غیرطبیعی می باشند، طی بررسی های آسیب شناسی در دسته های مجزا جای گرفتند و به بررسی منشأ و 
علت هر يک پرداخته  شد. همچنین نتايج مطالعات حاکی از تالش هايی برای مرمت و بهسازی بناها در طی سالیان گذشته  است که با 
وجود همت عده زيادی از مسئولین، بسیاری از آن ها ناکارا بوده و با اصول معماری و مرمتی کلی بنا ها ناهماهنگ می باشند. اين مرمت ها 
در بسیاری از موارد عالوه بر تهديد کالبد فیزيکی و تداوم حیات مجموعه، اصالت و ارزش های معماری - تاريخی بناها را نیز زير سؤال 
می برند که زيان های غیرقابل جبرانی را به دنبال آورده اند. همچنین باغ فین چندين ويژگی خاص و منحصربه فرد دارد، از جمله سیستم 
آبرسانی حوض جوش و طرح کاشت گیاهان، که به صورت مجزا و دقیق تر به آن ها پرداخته شده  است. و در انتها نتیجه گیری بر مبنای 

بحث های مطرح شده در راستای ريشه يابی عواملی که اصالت و ارزش اين بنای فاخر تاريخی را تهديد می کنند تدوين شده است.
کلیدواژه ها: اصالت و ارزش، بنای تاريخی، باغ فین، کاشان، مرمت، ريشه يابی

 yMahsa Nikoufard
 yAnia Khodabakhshian

Abstract
Kashan is the motherland of Iranian authenticity and history and rich values   of Iranian architecture. A city full of his-

torical buildings, each of which can be a proper representative of Iranian architecture. This city is considered as one of 
the country’s tourism poles thanks to its huge number of beautiful buildings, especially “Fin” Garden. But the potential 
in this setup allows us to create much more economic-cultural value, which is unfortunately not happening. Therefore, 
in this study, an analytical report was prepared of the current status of the region, with an emphasis on the buildings in 
“Fin” Garden. Thus, with library and field studies and as a result of interviews with local people, the main causes of such 
an inefficiency were determined. In the further analysis of the status quo, a comparative study was made between the 
historical documents and the present inheritance, so that many of the parts that were damaged during the life cycle of the 
complex, were determined. These injuries, including natural and abnormal injuries, were placed in separate groups dur-
ing the pathological studies and sources and causes of each were examined. Also, the results of studies indicate efforts to 
restoration and revitalization of the buildings over the past years. But despite the efforts of the experts, many of them are 
inefficient and incompatible with the architectural principles and the overall construction of the buildings. In many cases, 
in addition to physical threats to the survival of the collections, these repairs also threaten the originality and architectural 
values   of the buildings, which have led to irreparable losses. Also, “Fin” Garden has several unique features, including a 
dynamic watering system and a landscape plan that are addressed individually and more precisely in this paper. Finally, 
the conclusion is drawn from the topics included in this paper, with an aim of determining the factors that threaten the 
authenticity and value of this historical monument.
Keywords: authenticity and value, historical monument, Fin Garden, Kashan, Restoration, Routing
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بررسی میزان توجه به ارزش ها و اصالت بناهای تاریخی در 
زمان مرمت و بهره برداری  )نمونه موردی: باغ فین - کاشان(

Study of the attention to the values and authenticity of historical monuments at 
the time of restoration and operation (Case Study: Fin Garden-Kashan)
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مقدمه
ارزش يک��ی از عوامل تعیین کننده اعتب��ار و اهمیت در مباحث 
 Mason et al. ,2002;Matero) ويژه مرتب��ط با علم حفاظت اس��ت
2000,) که در توس��عه سیاس��ت های حفاظتی نقش بسیار مهمی 

ايف��ا می کند و به ط��ور کلی هر فعالیت حفاظت��ی زمانی صورت 
می گیرد که شیء يا مکانی ارزشمند باشد و از اين رو تصمیم گیری 
 Mason et) درب��اره درم��ان و مداخله در اثر پیرو اين ارزش اس��ت
al. ,2002: 32). ام��روزه تمام فعالیت های حفاظتی زمانی موفق به 

 Hazen, 2009:) نظر خواهد رسید که بتوانند ارزش ها را حفظ کنند
169). در س��ند نارا، در بحث ارزش در حفاظت مطرح می گردد که 

اصالت می تواند معیارهای ارزش��ی را برای داوران در مورد بیشتر 
محوطه های تاريخی مطرح کن��د (Nara Charter, 1994). بنابراين 
مفه��وم اصالت در ارتباط مس��تقیم با ارزش ها ق��رار دارد. اصالت 
فی نفسه ارزش نیست و تنها جنبه ای اساسی از جلوه های گوناگون 
Stov-)  ييگر ارزش های بنیادين میراث فرهنگی به ش��مار می رود
el, 1995). اصالت ب��ه مثابه انتقال دهنده ی ارزش ها و بعد معنايی 

میراث فرهنگ��ی و مؤلفه ای کلیدی در فرآيند حفاظت به ش��مار 
می آيد. )فدائی نژاد؛ عش��رتی، 1۳9۳: 86( پس از ثبت باغ فین در 
فهرس��ت جهانی يونسکو گزارش��ی از باغ های ايرانی و معیارهای 
گزينش آن ها از س��وی همین سازمان منتشر شد. در ذيل بخش 
“ارزش جهانی برجس��ته، تمامیت و اصالت” ، به ارزشمند بودند و 
اصالت اين مجموعه اشاره شده است، “ باغ ايرانی شامل تعدادی 
کافی از باغ ها از سراس��ر ايران است و هر باغ شامل عناصر کافی 
برای موافقت با بیان ارزش جهانی برجسته در اين مجموعه است. 
باغ ايرانی، از طريق اجزايش، در کنار پیوس��تگی با مدل هندسی 
اولیه اش يعنی چهارباغ، در کنار تکامل جامعه ايرانی توس��عه يافته 
است. پاسارگاد و باغ عباس آباد را می توان به عنوان چشم اندازهای 
فس��یلی بازخوانی کرد، در حالی که 7 باغ ديگر نقش فعال خود را 
 UNESCO, The) ”.در زمینه فیزيکی و اجتماعی شان حفظ کرده اند

.(Persian Garden No.1372, 2011

با توجه به کمبود منابع و مآخذی که تصويری کم وبیش روشن 
از گذشته و پیشینه تاريخی باغ ترسیم نمايند، تنها می توان مطمئن 
بود که پیش از دوران صفويه به دلیل خوش آب وهوا بودن منطقه 
فین باغ هايی در آنجا وجود داش��ته و چش��مه ی سلیمانیه به آن ها 
رونق می بخشیده است. طبق منابع تاريخی در دوران صفويه اين 
منطقه موردتوجه پادشاهان قرار می گیرد و تفرجگاه آن ها می باشد 

)جیحانی؛ عمرانی، 1۳86: ۳6(. در اواخر س��لطنت شاه طهماسب 
اول، در سال 98۲ ه.ق زلزله ی سختی ناحیه ی فین را می لرزاند. در 
دوره ی سلطنت شاه عباس اول باغ فین دوباره برپا می شود و رونق 
می گیرد )جیحانی؛ عمرانی، 1۳86: ۳8(. به تدريج بناهای باغ فین 
يکی پس از ديگری ش��کل می گیرند و اين مجموعه ی ارزشمند 
تکمیل می شود. در سال 1۲58 هجری قمری پس از پايان يافتن 
جنگ هرات محمدشاه به سوی کاشان حرکت کرده و چند روزی 
در باغش��اه اقامت نمود. پس از محمدش��اه قاجار و شايد دقیق تر 
اينکه پس از دوره مقارن سلطنت فتحعلی شاه باغ فین در حاشیه 
ق��رار گرفت )جیحانی؛ عمران��ی، 1۳86: 59(. از آن زمان تاکنون 
اگرچه براي حفاظت و مرمت اين باغ تالش هاي بس��یاري انجام 
گرفته است ولي باغ فین هرگز ديگر موقعیت اولیه خود را به عنوان 
کاخ بازنیاف��ت و ام��روزه تنها محل گردش و اس��تراحت و بازديد 
مسافران و توريس��ت هاي داخلي و خارجي است. بنابراين، برخی 
از قس��مت های باغ متروک می ش��ود، برخی قسمت های نامرتبط 
اضافه شده و در کل نظام کلی مجموعه پس از آن برهم می خورد.

فرضیه ی پژوهش بر اين امر اس��توار است که توجه به اصالت 
و ارزش ه��ای بناه��ای تاريخی در زمان بهره ب��رداری و مرمت و 
برنامه ريزی صحیح در اين راستا، خطر نابودی میراث برجای مانده 

از نسل های پیشینمان را تا حدود زيادی برطرف خواهد کرد.
بر اين اساس سؤاالت پژوهش شامل موارد زير می شود:

آي��ا در مرمت بناهای تاريخی دو مفه��وم اصالت و ارزش مورد 
توجه قرار می گیرند؟ آسیب های انسانی تا چه میزان اصالت بناهای 
تاريخی را خدش��ه دار می کند؟ وضعی��ت بنای تاريخی باغ فین به 

عنوان بنايی اصیل و ارزشمند در حال حاضر چگونه است؟
و در نهاي��ت هدف از اين تحقیق کیفیت بخش��یدن به مرمت و 
فرهنگ سازی در بهره برداری از بناهای اصیل و ارزشمند تاريخی می باشد.

در راس��تای تحقیق و دس��تیابی به يک نگرش جامع در بیان و 
درک مس��ئله و رس��یدن به هدف موردنظر، نمون��ه ی باغ فین به 
عنوان نمونه ای از بناهايی که در ادوار مختلف دستخوش تحوالت 
زيادی گش��ته است، در س��ه مرحله مورد بررسی قرار گرفت. اين 
س��ه مرحله ش��امل ش��ناخت مجموعه و بخش های مختلف آن، 
بررسی آس��یب های وارده بر هر بخش و ارائه راهکارهايی جهت 
رفع آسیب های وارده بر اصالت و ارزش بنای تاريخی و در نهايت 
بررس��ی مرمت های صورت گرفته و طبقه بندی آن ها بر اس��اس 

سلسله مراتب و سال مرمت می باشد.
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1-1- موقعیت جغرافیایی فین
منطقه فین در 6 کیلومتری جنوب کاشان و دو کیلومتری شرق 
تپه های سیلک قرار دارد و به دو قسمت فین سفلی و علیا تقسیم 
می ش��ود. فین بزرگ ش��امل 14 محله و فین کوچک شامل 17 
محله اس��ت )فرخ يار، 1۳75: ۲7(. آب وهوای منطقه در تابس��تان 

خنک و در زمس��تان سرد می باش��د )فرخ يار، 1۳75: ۲8( باغ شاه 
فین تحت شماره۲۲8 در فهرست آثار ملی در تاريخ 1۳14/9/15 
خورشیدی به ثبت رسید. همچنین اين باغ در تاريخ 1۳90/4/6 در 
اجالس سی و پنجم تحت شماره  004 – 1۳7۲ همراه با هشت 

باغ تاريخی ديگر با عنوان باغ ايرانی به ثبت جهانی رسید.

1- جغرافیای شهری منطقه کاشان
شهر کاشان با مس��احت ۲100 هکتار، از توابع استان اصفهان 
بوده و از ش��مال به کوير و شهرستان قم، از جنوب به اصفهان، از 
شرق و شمال شرقی به دشت کوير، از جنوب شرقی به اردستان. از 
غرب به دلیجان و محالت و گلپايگان و  از شمال غربی به جنوب 
شرقی به سلسله جبال کرکس مشرف است )فرخ يار، 1۳75، 11(.
کاش��ان دارای آب وهوای گرم و خش��ک در قس��مت جلگه و 

سردس��یر در نواحی کوهس��تانی می باش��د )فرخ يار، 1۳75: 1۲(.                                                 
اختالف ارتفاع و دما جريان های ماليمی را به صورت نسیم روزانه 
از جانب دشت و نسیم شبانه از جانب کوهستان ايجاد می کند که 
به ترتیب در گرما و خشکی هوای روز و خنکی هوای شب مؤثرند 
)جیحان��ی؛ عمران��ی، 1۳86: ۲4(. همچنین از نظر ناهمواری از ۳ 
منطقه ناحیه کوهس��تانی جلگه آبرفتی و نوار ريگ بلند تش��کیل 

شده است )جیحانی؛ عمرانی، 1۳86: ۲8(.

تصویر 1: حدود کاشان از کتاب »تاریخ کاشان« نوشته کالنتر، مأخذ: جیحانی؛ عمرانی، 1386: 28.



36  ایده/ سال چهارم/ شماره نهم/ بهار 97

1-2- معرفی فضاها
سر در ورودی: ورود و خروج اصلی باغ شاه می باشد که در جبهه 
شرقی آن قرار داشته و دارای ساختمانی دو اشکوبه و مرتفع است. 
سردر ورودی به صورت مجزا دارای زير فضاهايی است که در دو 
طبقه همکف و باال به صورت قرينه بر روی هم قرار گرفته است.

.URL1 :تصویر 2: سر در ورودی، مأخذ

ب��رج و بارو: عرصه و محدوده باغ ش��اه، درون ب��رج و بارويی 
اس��ت که دورتادور فضاهای درونی باغ را فراگرفته اس��ت. ترتیب 
قرارگیری برج ها به دور باروی مربع مستطیلی باغ نشان از تغییرات 
معماری و س��اختمانی در باغ دارد که طی اعصار گذش��ته صورت 
گرفته است. الحاق فضای اصطبل بر چهارگوش باغ سبب افزودن 
دو برج ديگر شده که هم اکنون نیز با وجودی که آثاری از اصطبل 

وجود ندارد قابل رؤيت است. 
حمام بزرگ: حمام بزرگ دارای فضاهايی چون بینه و س��ربینه 
)سردخانه(، میان در، توالت، اتاق نظافت، گرمخانه، خزينه، استخر 
و تیون می باش��د. حمام بزرگ با دارا بودن فضاهايی چون استخر، 
گرمخانه و س��ردخانه مجلل به نس��بت حمام کوچ��ک، فنی تر و 

باعظمت تر است. 

.URL2 :تصویر 3: فضای داخلی حمام؛ مأخذ

حم��ام کوچک: از ديگ��ر الحاقات دوره فتحعلی ش��اهی، حمام 
کوچک در سمت ش��رقی حمام بزرگ صفوی است که با اسلوب 
قاجاری و کمی محقرتر بنا ش��ده اس��ت. ترتیب فضائی، س��ردر 
ورودی، هش��تی، بینه و سربینه، میان در، گرم خانه و خزينه در اين 
حمام همچون ديگر حمام های قاجاری رعايت شده است و اسلوب 
سردر ورودی آن همچون خانه های قاجاری کاشان بنا شده است. 
تیون حمام کوچک با حمام بزرگ مشترک بوده و دسترسی آن نیز 

همچون گذشته از بیرون باغ می باشد. 
ش��ترگلوی شاه عباس��ی: قرارگیری بنای دو طبقه ش��ترگلوی 
شاه عباس��ی در يک س��وم غربی میان باغ س��بب ب��ه وجود آمدن 
آبنماهای زيبايی در حوض و جوی روبرو و پشت آن شده است. 

.URL3 :تصویر 4: شترگلوی شاه عباسی؛ مأخذ

صف��ه پیرامون مظهرخانه چش��مه س��لیمانیه: مظهر چش��مه 
سلیمانیه به وسیله بنايی که با پلکان های عريض شمالی و جنوبی 
دسترسی دارد ساخته شده که طرفین شرقی و غربی آن به صورت 

سرپوشیده با ستون های سنگی و بنايی آجری درآمده است.
خلوت کريم خان��ی: ورودی اين بنا از جبهه غربی و بیرونی باغ 
ب��وده که با گذر از هش��تی به حیاط خلوت می رس��د، در دو جبهه 
شمالی و جنوبی حیاط خلوت، شاه نشین و مهتابی جانمايی شده و در 
جبهه های شرقی و غربی، سه دری ها، اتاق ها و مطبخ بنا شده است.

ت��االر ضلع ش��رقی: در س��مت غربی حمام ب��زرگ، فضاهای 
الحاقی مربوط به دوران قاجار بنا شده که شاخص ترين آن ها، اتاق 
هفت دری با اتاق های گوش��واره  طرفین آن است که هم اکنون به 

عنوان کتابخانه مورد استفاده قرار می گیرد. 
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.URL 4 :تصویر 5: تاالر ضلع شرقی؛ مأخذ

ش��ترگلو و خلوت های فتحعلی ش��اهی: شترگلو فتحعلی شاهی 
محل بیرون آمدن دوباره نهر س��لیمانیه از چش��مه زنانه است که 
پ��س از آن به حوض ج��وش و حوض صد ف��واره می ريزد. تاالر 
منقش به تابلوهای نقاش��ی از ش��اهان و ش��اهزادگان قاجاری در 
پشت شترگلو، هنرنمائی ديگر دوران فتحعلی شاهی است. ترتیب 
و قرارگیری فضاهای الحاقی دوران فتحعلی شاهی در جبهه غربی 
باغ ش��اه سبب شده تا با تصرفات صورت گرفته برج جنوب غربی 
باغ ش��اه حذف شده و ديگر نیازی به اس��توار نگاهداشتن باروی 

غربی و جنوبی نباشد. 

.URL5 :تصویر 6: شترگلو و خلوت فتحعلی شاهی؛ مأخذ

شاه نش��ین: اتاق شاه نشین که توس��ط محمدشاه قاجار بنا شده 
اس��ت در مقابل حوض ج��وش و حوض دوازده ف��واره قرار دارد. 
من جمله فضاهای شاخص آن اتاق سه دری است که رو به حوض 
جوش باز می شود و دارای در چوبی گره چینی با شیشه های رنگی 
می باش��د )واحد دفتر فنی اداره میراث فرهنگی، صنايع دس��تی و 

گردشگری کاشان(.

1-3- بناهای تخریب شده
اصطب��ل: از اصطبل ب��زرگ که در جبهه ی ش��مال غربی باغ 
واق��ع گرديده بود، در منابع تاريخی ذکری به میان نیامده اس��ت. 

اما ماکسیم س��یرو در کتاب کاروانسراهای ايران و ساختمان های 
کوچک میان راه ها، ضمن ارائه ی نقش��ه ای، آن را مربوط به اوايل 
قرن نوزدهم میالدی می داند. ماکسیم سیرو دراين باره می نويسد: 
"... اي��ن اصطبل ش��امل حیاطی اس��ت ک��ه در آن آبخوری های 
سرپوش��یده ساخته شده اس��ت". اين اصطبل به مرور زمان دچار 
تخري��ب گردي��ده و هم اکنون از محل آن به  عن��وان پارکینگ و 

گلخانه باغ فین استفاده می شود )فرخ يار،  1۳75:  8۲(.
کاله فرنگی شترگلوی شاه عباسی: بنای اولیه ی اين کاله فرنگی 
در س��ال 1050 قم��ری و بر روی بام کنونی ش��ترگلوی صفوی، 
در زمان ش��اه صف��ی )105۲-10۲1 ه.ق( به  ص��ورت دو طبقه با 
چوب و آهن دستی ساخته شده بود. اين بنا احتمااًل در زلزله سال 
119۲ قمری به کلی تخريب شده است. از تفاوت طرح  ترسیم شده 
توسط بارون دوبد در سال 1۲19 شمسی و طرحی که فالندن در 
سفرنامه ی خود ارائه می کند چنین می توان نتیجه گرفت که بنای 
کاله فرنگ��ی در دوران قاجار با ترکیب و مصالح ديگری همچون 
چوب و تقريباً به ش��کل و ش��مايل اولیه تجديد بنا گرديده است. 
س��رانجام اين س��اختمان در اواخر دوره ی قاجار به دست ياغیان 
محلی به کلی تخريب شده و تاکنون ديگر بازسازی نگرديده است 

)فرخ يار،  1۳75:  88(.

تصویر 7: طرح شترگلوی شاه عباسی و کاله فرنگی روی آن که توسط اوژن 
فالندن ترسیم شده است؛ مأخذ: فرخ یار، 1375: 53.
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2- ویژگی های خاص اثر هنری

2-1- سیستم آبرسانی
سیستم آبرسانی شامل آب نماها، حوض ها، استخرها، جويبارها، 
آبش��ارها، آبگردان ها، فواره ها می باشد )جیحانی؛ عمرانی، 1۳86: 

 .)۲91
منبع اصلی آب: منبع اصلی آب چش��مه ی س��لیمانیه می باشد. 
آب پس از عبور از محل چش��مه مردانه به چش��مه زنانه و از آنجا 
داخل باغ می ش��ود. آب اين چشمه ابتدا در استخری در پشت باغ 
جمع می شود. اختالف ارتفاع اين استخر نسبت به سطح جوی  ها، 
ايجاد فواره هايی را امکان پذير کرده اس��ت که به روش ثقلی آب 
را به باال پرتاب می کنند. آب حوض اصلی از دوازده چشمه داخل 
آن می جوش��د که به آن حوض جوش گفته می شود. در کل160 
حف��ره در حوض وجود دارد که هر حفره به منزله يک گل از قالی 
بوده و به اين شکل عمل می کرده که اگر اولین حفره فواره بوده، 
دومی��ن حفره آب را مکش می کرده اس��ت. 80 حفره فواره و 80 
حفره مکش آب را انجام می داده اس��ت. چ��ون ورود و خروج آب 
يکس��ان بوده آب از لب حوض س��رريز نمی شده است )جیحانی؛ 

عمرانی، 1۳86: ۲91(.  
1. حوض مربع شکل میانه حوض خانه شترگلوی عباسی )دوران 
صفويه(: ب��ا بهره گیری از اختالف ارتفاع و فش��ار ثقلی آب برای 
ايج��اد فواره ها، آب چش��مه به صورت مس��تقیم وارد حوض خانه 

می شود )جیحانی؛ عمرانی، 1۳86: ۲9۲(.   
۲. انته��ای محور اصلی و در مقابل اتاق شاه نش��ین و از داخل 
حوض جوش: ش��کل ورود آب ب��ه آن از طريق حفره های منظم 
و متع��دد در کف ح��وض )161 حفره( نوعی خاص از جوش��ش 
يکنواخت و توزيع شده در کف سطح زيرين را به وجود آورده و از 

فواره در اطراف محل ظهور آب استفاده شده است.
۳.حوض خانه يا شترگلوی فتحعلی ش��اهی )دوران قاجار(: آب 
از اط��راف اين حوض و از طريق چهار حفره به مس��یر ای زيرين 
وارد می ش��ود يا با حرکت در مسیر پنهان زير جوی ها و فواره های 

چهارسوی حوض و فواره های در امتداد جوی ا را به کار اندازد. 
در چهار ضلع باغ چهار مس��یر برای آبیاری در موازات حصارها 

وج��ود دارد. در ب��اغ فی��ن از مس��یرهای زيرزمینی، تنبوش��ه ها، 
شترگلوها، اتصاالت خاص استفاده شده است )جیحانی؛ عمرانی، 

.)۲94 :1۳86

تصویر 8: پالن و مقطع حوض های محل مستقیم ورود آب به داخل باغ؛ مأخذ: 
جیحانی؛ عمرانی، 1386: 299.

از ويژگی های آب يکي میزان آن اس��ت که اصاًل بس��تگي به 
بارندگ��ي س��الیانه و فصل پرب��اران و کم باران ن��دارد و دبي آب 
همیشه ثابت است حتي در سال هاي خشک سالی اين میزان تغییر 
نمي کند. دبي آب حدود ۳60 لیتر در ثانیه است. دومین ويژگي آب 
دماي آن است که در طول سال ثابت و ۲5 درجه سانتی گراد است. 
در زمستان که محیط سرد است آب گرم و در تابستان که محیط 

گرم است آب خنک به نظر مي رسد.
در سیس��تم آبرسانی باغ از قانون اختالف سطح و شیب طبیعي 
زمین استفاده شده است. اما در مورد فواره ها در زير تمام جوي ها و 
دور تمام حوض ها در عمق يک متري زمین لوله هايي تعبیه شده 
به اسم تنبوشه که اين لوله ها از جنس سفال بوده که از يک طرف 
ب��ه حوض هاي اصلي متصل اند و طرف ديگر آن در انتهاي جوي 
مس��دود اس��ت. آب از يک طرف وارد مي شود و چون انتهاي لوله 
مس��دود است آب از فواره ها خارج می شود )فرخ يار، 1۳75: 10۳(. 
چون س��طح زمین ش��یب دارد براي اينکه فشار تقسیم شود قطر 
لوله را متفاوت ساخته اند. ابتداي لوله از انتهاي آن قطورتر است به 
 اين ترتیب فشار تقسیم مي شود و آب به يک  میزان از فواره خارج 
مي ش��ود. ولی به علت مرمت غیراصولی سیس��تم آب رسانی، اين 
روند طبیعی دچار اخالل ش��ده و تعداد معدودی از فواره ها درست 

عمل می کنند.  
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تصویر 9: چگونگی آب رسانی به  وسیله تنبوشه های سفالی زیرزمینی در باغ 
فین؛ مأخذ: فرخ یار، 1375: 139.

2-2- پوشش گیاهی باغ
يک��ي از ويژگي هاي باغ فین وجود س��روهاي مخصوص اين 
منطقه است که به سرو فیني معروف گرديده است. در بررسي هاي 
انجام شده بیش از 800 درخت سرو با نشاط در اين باغ وجود دارد. 
عالوه بر آن تعدادي درخت بید و انجیر نیز در البالي درختان باغ 

ديده مي شود )جیحانی؛ عمرانی، 1۳86: 17۲(.
از ديگ��ر خصوصیات باغ فین نظم در کش��ت درختان اس��ت. 
گل کاری باغ های ايران شیوه خاص خود را دارد. در باغ های ايران 
بسیار طبیعی تر است که گل ها به طور درهم آمیخته در زير درختان 
و کنار جوی های آب کاش��ته شوند. باغ های ايراني در نواحي گرم 
و خشک ايجاد شده اند اغلب داراي درختان سايه دار و انبوه، مانند 
س��رو، کاج و چنار بوده و کمتر در آن پرورش گل وبوته و چمن به 

چشم مي خورد.  

تصویر 10: قاب بندی محور اصلی باغ توسط درختان 400 ساله؛ مأخذ: واحد 
دفتر فنی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان.

از جنبه باغ آرايي، اصول مستقیم هندسي و رديف ها و زاويه هاي 
مرتب در باغ فین رعايت شده است. شیب زمین در نظر گرفته شده 
و خیابان هاي اصلي يا فرعي از س��متي که بلندتر است آغاز شده 
و ت��ا انتهاي باغ امتداد يافت��ه و خیابان هاي ديگر نیز از آن ها جدا 

گرديده است. همچنین در محوطه سازی آن ها تقسیمات متقاطع و 
صلیب وار انجام گرفته و جوی ها و آب ش��یب ها و حوض ها در بین 

آن ها ساخته شده است )جیحانی؛ عمرانی، 1۳86: 170(.
ب��ه طور کلي ب��اغ فین به لحاظ آب رس��انی و باغ آرايي يکي از 
معدود باغ های س��نتي ايران اس��ت که ش��کل اولیه خود را حفظ 
کرده و از لحاظ ش��کل باغچه بندی قابل مقايس��ه با اکثر باغ های 
سنتي خصوصاً باغ چهل ستون است که کوشک مرکزي در وسط 
و اط��راف آن باغچه بندهاي متعدد قرار گرفته اس��ت )جیحانی؛ 

عمرانی، 1۳86: 171(.          

3- آسیب شناسی بنا
ي��ک بنای تاريخی ب��ر اثر گذر زمان و تأثی��ر عوامل طبیعی و 
غیرطبیعی دچار فرسايش و زوال می شود و در صورتی که درصدد 
درمان و رفع آس��یب های وارده نباشیم به مرور، اين اثر فروپاشیده 
و محو خواهد ش��د. بنابراين ابتدا بايستی اين عوامل شناخته شده 
و مورد بررس��ی قرار گیرد. در اينجا به بررسی آسیب های خارجی 
ک��ه به دو بخ��ش عمده طبیع��ی و غیرطبیعی )محی��ط اطراف( 
تقسیم می شود پرداخته می شود که البته خسارات ناشی از عوامل 

غیرطبیعی درصد بیشتری را در برمی گیرد.
ال�ف( عوامل طبیع�ی: برخی از عوامل طبیع��ی همچون زلزله 

غیرمترقبه هس��تند. با توجه به زلزله خیز بودن ش��هر کاشان اين 
امکان وجود دارد که همانند حادثه ی زلزله ی سال 119۲ هجری 
قم��ری، بنای باغ فین همچنان در معرض خطر باش��د. اما برخی 
ديگر از عوامل طبیعی به طور مس��تمر در طول روز، ماه و فصول 
بر بنا آس��یب رس��انده و با روندی کند و آهسته، شالوده و کالبد بنا 
را تهديد و در نهاي��ت منهدم می کنند. رطوبت )رطوبت صعودی، 
نفوذی، نزولی و شبنم(، فرسايش و زوال مواد و مصالح به کار رفته 
در ساختار و کالبد بنا، حرارت، سرما، يخبندان، انواع بادها، فرسايش 
و تخريب توسط گیاهان، عوامل بیولوژيکي و میکروبیولوژيکي و 
تغیی��ر مکان و جابجايي اليه هاي زمین زير ش��الوده ی بنا همگی 
در اين دس��ته قرار می گیرند. با مرمت های صحیح و مراقبت از بنا 
می توان از آس��یب های ناش��ی از اين عوامل جلوگیری کرد )اداره 

میراث فرهنگی کاشان(.
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تصویر 11: نفوذ باران به عمق جرز و پوشش فضای مسدود شده چایخانه )چشمه 
زنانه( به سبب عدم دفع آن از پشت بام؛ مأخذ: اداره میراث فرهنگی کاشان.

ب( عوامل غیرطبیعی: از زمان تأس��یس بنا تا به  حال بیشترين 

عامل تأثیرگذار، عوامل انسانی بوده که به صورت آگاهانه و ناآگاهانه 
به دخل و تصرف در فضاهای مختلف باغ شاه پرداخته اند. اقدامات 
اساس��ی که در زمان کريم خان زند و س��پس فتحعلی شاه صورت 
گرفت نه تنها آسیب رسان نبود بلکه به صورت بافتی همرنگ و زيبا 
با بناهای اصیل دوره صفوی همگون و هماهنگ ش��د و در واقع 
باغ شاه را از خطر نابودی و متروک ماندن نجات داد اما متأسفانه 
از زمان انقراض قاجار تا ثبت اين اثر در فهرست آثار ملی، باغ شاه 
بار ديگر متروک و بالاس��تفاده مان��ده و تخريبات زيادی را منجر 
شد. با ثبت اين اثر در فهرست آثار ملی در سال 1۳14 خورشیدی، 
بار ديگر فعالیت های بازس��ازی و مرمتی در باغ ش��اه آغاز شد، اما 
متأس��فانه با وجود اقدامات مؤثر انجام ش��ده، آسیب های غیرقابل 
جبرانی بر عرصه باغ ش��اه و البته بیش��تر محدوده اطراف آن وارد 

شده است.
اولین مسئله توجه به بناهای تاريخی در شهرسازی نوين است. 
تخريب باغات و کوش��ک های اطراف بنا، خیابان کشی و تعريض 
کوچه ها س��بب ش��ده تا در گذر زم��ان، بافت پیرام��ون بنا از هم 
گسیخته شده و بنای باغ شاه به بنايی منفرد و تنها مبدل شود که 
اين روند همچنان ادامه داشته و مديريت فعلی بنا هنوز نتوانسته از 

چنین عارضه ای جلوگیری نمايد. 
مس��ئله ی ديگر اين است که بسیاری از مردم زمان حال به آثار 
تاريخ��ی به ديد خرابه و تلی خاک می نگرند و ش��ناخت کافی از 
اصال��ت وجودی معماری و تاريخ بنا ندارند. اين عدم ش��ناخت در 

مورد باغ ش��اه نیز صدق می کند و باعث شکل گرفتن تجاوزات و 
تخريبات در محدوده اطراف آن شده است.

همچنین عدم مديريت ش��هری صحی��ح و قوانین غلط بر آثار 
تاريخ��ی تأثی��رات جبران ناپذي��ری می گذارند. ط��رح و تصويب 
طرح ه��ای تفصیلی و جامع��ی که در محدوده اطراف باغ ش��اه و 
محور فین کاشان صورت گرفته از جمله موارد قابل ذکر است که 
به سبب برنامه ريزی ناصحیح شهری و در اولويت قرار ندادن بناها 
و آثار ارزشمندی چون باغ شاه و چشمه ی سلیمانیه به ايراد خسارت 

و تجاوز به حريم فنی و منظری اين آثار پرداخته اند. 
از طرفی ديگر تغییرات فضايی ايجاد شده در بنا، مهم ترين دخل 
و تصرفات موجود است که طی چندين دهه گذشته صورت گرفته 
و به حالت اولیه برگرداندن آن ها بس��یار مش��کل است، به طوری 
که برخی موارد چون احداث موزه در عرصه کاروانس��را و اصطبل 
باغ شاه، نه تنها برگرداندن آن به حالت قبلی را مشکل کرده بلکه 
مديريت ناظر فعلی سعی در بازسازی و برپايی دوباره آن دارد. اين 
در حالی اس��ت که وجود چنین بنای نوسازی، در کالبد تاريخی و 
قديمی باغ ش��اه، مغايرت نداش��ته و نوعی آسیب شمرده می شود. 
همچنین دخالت در مس��یر حرکتی فضاها، جنس مصالح، الحاق 
عناصر معماری جديد، ايجاد کاربری های مضر و ... از دخالت های 
انسانی در عرصه باغ شاه محسوب می شود که در برخی فضاها به 
دلیل عدم مديريت و نبود طرح مصوب و مورد تائید مجامع علمی 

و بین المللی به وجود آمده است )اداره میراث فرهنگی کاشان(.

تصویر 12: فضای درونی اصطبل که به طور کامل تخریب شده است؛ مأخذ: 

اداره میراث فرهنگی کاشان.
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بنا را تغییر داده است سبب به اشتباه انداختن  تصویر 13: ارتباط فضایی حمام بزرگ و کوچک: این ارتباط عالوه بر اینکه اصالت و مسیر حرکتی قدیم 
بازدیدکنندگان به عنوان دو بنای هم زمان و عدم تشخیص دوره ای آن ها شده است؛ مأخذ: اداره میراث فرهنگی کاشان.

تصویر 14: عکس هوائی سال 1335 خورشیدی از فین کوچک و محیط پیرامون باغ شاه

در اين تصوير به خوبی می توان باغ ها و حدود زمین های کشاورزی در سال 1۳۳5 را مشاهده نمود و دو باغ جبهه شرقی و شمالی باغ شاه را که در زمان کنونی به پارکینگ 

و پارک محلی تبديل ش��ده را مش��اهده نمود. بزرگراه کاش��ان - قم در آن زمان احداث نشده بود و محل احداث ورزشگاه فوتبال و زمین های اطراف آن نیز بکر و دست نخورده 

مانده است؛ مأخذ: اداره میراث فرهنگی کاشان.
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رفع  پیشنهادی  راهکارهای  و  شیوه ها   -4
آسیب های موجود

بر اس��اس آسیب های معرفی شده در قسمت قبل اقدامات کلی 
زير در مرحله ی اول بايستی انجام پذيرد: 

1- اح��داث پايگاه حفاظتی و نگهداری بنا که به صورت روزانه 
و در طول ايام سال، طی برنامه ای مشخص به حفظ و حراست از 

بنا و بازرسی روزانه و فصلی بپردازند؛
۲- تهیه طرح جامع مرمتی و گردش��گری باغ ش��اه به عنوان 

اولین گام برای مديريت علمی و بنیادين بنا؛
۳- اصالح و تعیین حريم مجدد باغ شاه؛

4- تهی��ه طرح جامع بافت تاريخی و فرس��وده فین کوچک و 
بزرگ؛

5- بازگرداندن کاربری فضاهای باغ ش��اه به زمان گذش��ته و 
تبديل آن به باغ موزه جهت ارائه و معرفی به گردشگران به عنوان 
اثری با تداوم تاريخی و ارزش هنری و معمارانه باغ و باغ س��ازی 

)اداره میراث فرهنگی کاشان(.
در اين راس��تا برای رفع آس��یب های فعلی بنا که در طرح جامع 
حفاظتی و مرمتی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت اقدامات زير 

ضروری است:
y  حذف الحاقات و کاربری س��فره خانه از چشمه زنانه و آماده

کردن آن برای فضايی نمايشگاهی و مورد بازديد گردشگران؛
y  مسکون نمودن و کاربری دادن به خلوت های کريم خانی و

فتحعلی شاهی که از جمله احداث يگان حفاظت و نگاهداری بنا و 
اتاق های اقامتی پیشنهاد می شود؛

y  زدودن فضاهای مختل��ف بنا از کاربری هايی چون فروش
س��وغات و عرضه محص��والت صنايع دس��تی در فضاهايی چون 
ش��ترگلوها، برج ه��ا و نم��ا جبهه های اط��راف ب��اغ و انتقال اين 
کاربری ها به محیطی بیرون از باغ و يا فضايی که در معرض ديد 

عموم نباشد؛
y  حذف موزه فعلی و اقدام در جهت بازس��ازی اصطبل های

کاروانسرای باغ شاه؛

y  قط��ع ارتباط فضايی دو حم��ام کوچک و بزرگ با توجه به
آسیب های شرح داده شده بر آن ها؛

y  ح��ذف الحاقات و کاربری هايی که ب��دون انجام مطالعات
صورت گرفته و برای تداوم زندگانی بنا مضر است؛

y  عدم مداخله در فضای سبز و درختان باغ بدون مجوز و طرح
و برنامه مصوب؛

y آماده کردن چشمه سلیمانیه برای بازديد عموم در طول سال؛
y  آگاه س��ازی و معرفی باغ شاه به گردشگران و جلوگیری از

صدمات انسانی وارده به بنا توسط آن ها؛
y  شاهدگذاری و کنترل ريزترک ها و درشت ترک های موجود

برای جلوگیری از رشد و گسترش آن ها و بروز تخريب و فرسايش؛
y  طراحی مبلمان و زيباس��ازی باغ ش��اه بر طبق طرح جامع

مرمتی و گردشگری؛
y .حفظ و تثبیت تزئینات بنا بر طبق اصول علمی و مطابق طرح

تصویر 15: طرح تعیین حریم باغ شاه به تاریخ 1369/10/15 خورشیدی که 

توسط اداره میراث فرهنگی کاشان صورت گرفته است. در این طرح محدوده 

عرصه، درجه یک و درجه دو مشخص شده و حریم منظری آن، 1000 محدوده 

اطراف آن است. در اینجا باغ کهنه که وابستگی خاصی با باغ شاه دارد در 

حریم درجه دو در نظر گرفته شده و مشخصات حرایم بسیار ساده و کلی 

مصوب شده است. باغ شاه، با وجود دارا بودن طرح تعیین حریم و به دلیل 

محیطی  و  انسانی  تعرضات  تحت  همچنان  مربوطه،  دستگاه  پیگیری  عدم 

است؛ مأخذ: اداره میراث فرهنگی کاشان.

5- مرمت باغ فین
در جدول 1 مهم ترين مرمت های صورت گرفته در باغ تاريخی 
فین جمع آوری شده است. مرمت های پیش از سال 1۳86 از منابع 
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علمی برداش��ت شده است. س��اير مرمت ها )پس از سال 1۳86( 
توس��ط اداره میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری اخذ شده 
اس��ت. عملکردهای مرمتی اداره میراث در هر س��ال در دو بخش 
جداگانه نیمه اول و نیمه دوم ارائه می ش��ود. اين گزارش ها شامل 
شرح عملیات، نقشه های اجرايی و عکس هايی از قبل، حین و بعد 
از مرمت است. از حدود سال 86 با ايجاد حوزه فنی در اداره میراث 
کاش��ان عملیات مرمتی و گزارش ه��ای آن به اين بخش منتقل 
شده اس��ت )گزارش های مرمتی سال های پیش از اين، در اختیار 
نگارندگان قرار نگرفت. اقدام��ات مرمتی اصلی باغ فین در زمان 
پهلوی دوم و زير نظر دفتر فرح صورت گرفته اس��ت که گزارشی 
از آن در دس��ت نیس��ت و فقط چند عکس از آن ها وجود دارد که 

متأسفانه فعاًل در دسترس نمی باشد(.

مصالح  تعویض  و  الیه برداری  از  قبل  فواره   12 حوض  از  نمایی   :16 تصویر 
فرسوده ی آن - شش ماهه دوم سال 1386؛ مأخذ: اداره میراث فرهنگی کاشان.

تصویر 17: مرمت سنگ فرش باغ فین به دستور یونسکو - در حین مرمت - 
شش ماه اول 1391؛ مأخذ: اداره میراث فرهنگی کاشان.

6- ثبت یونسکو
باغ تاريخی فین کاش��ان در 18 جوالی سال ۲01۲ میالدی به 
همراه هش��ت باغ ديگر به عنوان »باغ ايرانی« در فهرست يونسکو 
به ثبت جهانی رسیده است. س��ازمان جهانی يونسکو در گزارش 
خود داليل ثبت اين باغ را ذکر کرده و علل آسیب رسان به باغ ها 
را نیز برش��مرده اس��ت. نکته حائز اهمیت در ثبت جهانی اين اثر 
مرمت های کنترل ش��ده  توسط اين س��ازمان می باشد. بنابراين از 
زمان ثبت اثر تا به امروز کمتر شاهد آسیب های انسانی و نسنجیده 
بوده ايم. يکی از اين مرمت ها که بس��یار خوب اجرا ش��ده اس��ت، 
مرمت س��نگ فرش و پیاده روهای باغ طبق دستور يونسکو توسط 
حاج محمد کدخدايی بوده است. اين اقدام به خوبی نشان می دهد 
که نظارت صحیح بر مرمت بناهای تاريخی و مديريت درست اين 
فضاها می تواند از تخريب بیش��تر آن ها جلوگیری کرده و اين گونه 

بناهای با اصالت را برای نسل های آينده حفظ نمايد.

تصویر 18: نمای حوض 12 فواره در حین اجرای عملیات کاشی کاری بدنه ها و 

کف؛ مأخذ: اداره میراث فرهنگی کاشان.

تصویر 19: مرمت سنگ فرش باغ فین به دستور یونسکو -پس از مرمت - 

شش ماه اول 1391؛ مأخذ: اداره میراث فرهنگی کاشان.
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جدول 1: سلسله مراتب ساختمانی مجموعه باغ فین )تاریخ ساخت، سازنده، مرمت ها و کاربری کلی بنا(؛ مأخذ: گردآوری شده توسط نگارندگان.
ف

ردی

تاریخ نام فضا
ساخت

بنیان گذار )تولد-
مرگ(

کاربری هامرمت ها و سال انجام

عمارت سردرخانه 1
)طبقه هم کف(

عمارت سردر خانه 
)طبقه اول(

1000 ه.ق

1221 ه.ق

شاه عباس اول
)1039-978 ه .ق(

فتحعلی شاه
)1250-1182 ه .ق(

تعمیر کامل خرابی ها و ایجاد تزیینات توسط شاهزاده احتشام الملک )1286 
ه.ق(

تجدید بنای دو جناح سردر باغ توسط اداره کل باستان شناسی )1344 ه.ش(
آواربرداری و ایزوالسیون بام توسط مهندس حسنی مقدم )1386 ه.ش(
مرمت در چوبی گره چینی شده توسط مهندس عبداللهی )1387 ه.ش(

ورودی و 
پاسدارخانه
پاسدارخانه 

و نظرگاه

برج و باروها 2
)حصار محیطی(

 1000
ه .ق

عملیات مرمتی دیوار محوطه باز و مهاربند کنار موزه باغ فین توسط مهندس شاه عباس اول
عبداللهی )1387 ه.ش(

جایگاه 
پاسدارخانه 
– حفاظ 

باغ

تعمیر حمام و تزیین آن با تخته سنگ های مرمر شفاف و کاشی هفت رنگ شاه عباس اول1004 ه.قحمام بزرگ3
توسط حاج حسین خان اصفهانی )1221 ه.ق(

انجام مرمت های ضروری توسط اداره کل باستان شناسی )1344 ه.ش(
رفع نم زدگی دیوارها- سبک سازی و ایزوالسیون پشت بام - سفیدکاری 

توسط حاج محمد کدخدایی )1391-1390 ه.ش(

حمام 
خاندان 
سلطنتی

ایجاد نقش و نگار در صفه-نماسازی جدول های جلوی عمارت توسط حاج شاه عباس اول1016 ه.قشترگلوی شاه عباسی4
حسین خان اصفهانی )1221 ه.ق(

ساخت اسپرها - دیوارهای الحاقی - تزیین مجدد نقاشی ها - تغییر در 
راه های ارتباطی بنا به دستور کریم خان زند )1176 ه.ق(
مرمت کوشک توسط اداره میراث فرهنگی )1357 ه.ش(

آواربرداری و بام سازی- ساماندهی راه آب های کوشک توسط مهندس 
عبداللهی )1387 ه.ش(

حوضخانه-
کوشک

صفه پیرامون 5
مظهرخانه چشمه ی 

سلیمانیه

شاه سلیمان-
)1106-1077 ه .ق(

تجدید بنا به همان سبک قدیمی توسط سید محمود الجوردی )1328-1329 
ه.ش(

تعمیر و احیا کامل طبق نقشه اداره کل باستان شناسی توسط نصراهلل آباد 
)1359-1358 ه.ش(

محل تقسیم 
و برداشت 

آب

کریم خان زند1176 ه.قخلوت کریم خانی6
)1191-1117 ه .ق(

تجدید بنا توسط اداره کل باستان شناسی )1337 ه.ش(
سبک سازی و آواربرداری بام توسط مهندس عبداللهی )1387 ه.ش(

اندرونی و 
حرم سرای 

شاه

شترگلوی فتحعلی 7
شاهی

مرمت کوشک توسط اداره میراث فرهنگی)1357 ه.ش(فتحعلی شاه1221 ه.ق
مرمت نقاشی وگچ بری چهار پیکره از شاهزادگان قاجار توسط مهران 

سرمدیان )1394 ه.ش(

حوضخانه-
کوشک

انجام مرمت های ضروری توسط اداره کل باستان شناسی )1344 ه.ش( فتحعلی شاه1226 ه.قحمام کوچک8
رفع نم زدگی دیوارها- سبک سازی و ایزوالسیون پشت بام - سفیدکاری 

توسط حاج محمد کدخدایی )1391-1390 ه.ش(

حمام خدمه 
و اهالی 

منطقه

علی محمدخان 1242 ه.قخلوت نظام الدوله9
صدر اصفهانی )نظام 

الدوله(

مجدداً بنا شد و به موزه ملی باغ فین اختصاص یافت توسط اداره کل 
باستان شناسی )1336 ه.ش(

تعمیر بام - اجرای طرح سیستم های الکتریکال و مکانیکال موزه توسط 
مهندس یزدانمهر )1389-1388 ه.ش(

اندرونی و 
حرم سرا
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ف
ردی

تاریخ نام فضا
ساخت

بنیان گذار )تولد-
مرگ(

کاربری هامرمت ها و سال انجام

محمدشاه1256 ه.قشاه نشین10
)1264-1224 ه .ق(

محل اقامتتعمیر و شروع استفاده ی مجدد توسط اداره میراث فرهنگی )1358 ه.ش(

دوره تاالر ضلع شرقی11
قاجار

به کتابخانه باغ اختصاص یافت و فضاهای خدماتی باغ به آن الحاق شد -
توسط اداره کل باستان شناسی )1334 ه.ش(

تجدید بنا  توسط اداره کل باستان شناسی )1344 ه.ش(
تعمیر بام-افزودن برخی فضاهای خدماتی توسط مهندس عبداللهی )1387 

ه.ش(

کتابخانه

صحن باغ 12
)خیابان ها- باغچه ها 

- حوض ها(

از عهد 
صفوی 

تا انتهای 
دوره 
قاجار

مرمت استخر اصلی توسط اداره کل باستان شناسی )1314 ه.ش(-
مرمت های ضروری حوض و جدول و فواره ها و خیابان بندی ها طبق 

طرح های اولیه توسط اداره کل باستان شناسی )1344 ه.ش(
بازسازی سنگفرش ها - مرمت دیواره های مشرف به چایخانه سنتی - تعویض 
مصالح فرسوده حوض 12 فواره - تعویض کاشی های فرسوده آبشارهای باغ 
- احداث کانال بتنی به جهت خروج سرریز آب های مازاد حوض ها توسط 

مهندس حسنی مقدم )1386 ه.ش(
ساماندهی کف فرش-تهیه پرونده طرح آسیب شناسی و درمان پوشش گیاهی 

سبز - ساماندهی مجاری آب، خروجی حوض ها و جوی های داخل آب 
توسط مهندس عبداللهی )1387 ه.ش(

اعمال تغییرات در سنگ فرش و پیاده روهای باغ طبق دستور یونسکو توسط 
حاج محمد کدخدایی )1389 ه.ش(

تکمیل مخزن ذخیره آب توسط مهران سرمدیان )1394 ه.ش(

باغ

نتیجه گیری
میراثی که در ايران زمین، تاريخ، اصالت و ارزش غنی کشور را 
ساخته اس��ت، نیازمند نگهداری و رسیدگی خاص است. حفاظتی 
اصولی از قبیل حفظ بهینه بنای فیزيکی، مرمت های تخصصی در 
راستای مقاوم سازی و تداوم بنا، پاسخگويی به نیازهای مخاطبین 
و نیز ت��الش در ارائه خدمات بهتر به مراجعه کنندگان. اتفاقی که 
متأس��فانه کمتر شاهد آن هس��تیم. طی تحقیقاتی که درباره باغ 
فی��ن کاش��ان و بناهای موجود در مجموعه ب��ه صورت میدانی و 
کتابخانه ای در اين پژوهش صورت پذيرفت، و در نتیجه مقايس��ه 
وض��ع موجود و گذش��ته، عدم برخورد اصول��ی در زمینه مرمت و 
نگهداری در بس��یاری از نقاط حساس موجود در مجموعه آشکار 
ش��د. از جمله سیستم آب رسانی و فواره های حوض اصلی باغ که 
در نوع خود منحصربه  ف��رد بوده، ولی در نتیجه مرمت غیراصولی 
از کار افتاده  است. چنین خطاهايی نه تنها کالبد فیزيکی مجموعه 
را خدش��ه دار می کنند، بلکه تهديدی جدی برای اصالت و هويت 

ارزش آن نیز به حساب می آيند.
بناهای تاريخی ايران، که عالوه بر ارزش تاريخی - فرهنگی، 
پتانس��یل زيادی در تولید ارزش اقتصادی و ارتقاء صنعت توريسم 

دارند، نیازمند مطالعات تخصصی برای بهبود کاربری و کیفیت 
خدمات ارائه شده دارند. که در نتیجه امر، استمرار حیات مجموعه 
را ب��ه ارمغان خواهند  آورد. ولی با بررس��ی آس��یب های وارده به 
بنا های واقع در مجموعه باغ فین، خالف اين امر ثابت شده  است. 
در کنار آسیب های طبیعی که تا حد زيادی خارج از محدوده اختیار 
انس��ان است، خطاهای انسانی و عدم تالش در مرمت و نوسازی 
بخش های تخريب شده بس��یاری از اين آسیب های جبران ناپذير 
را به دنبال آورده که حتی امکان بازگرداندن ش��رايط مساعد قبلی 
وجود ندارد. ولی با مطالعات مناسب درباره تاريخ، معماری، اصالت 
و نحوه س��اخت بناها، و نیز آش��نايی با اص��ول و ضوابط مرمتی، 
امکان حفظ و بهبود بناهای موجود برای آينده وجود دارد. بناهايی 
که عضو جدايی ناپذير از تاريخ و اصالت و ارزش های ايرانی بوده و 
می توانند آينه ای برای تجلی مفهوم معماری ايرانی برای آيندگان 
باش��ند و امید بر آن اس��ت که با همت مس��ئوالن و متخصصان 
معماری و مرمت به اين هدف واال که شامل تحقیقات و مطالعات 
برنامه ريزی شده و اصولی و نیز اهمیت و اولويت دادن به مرمت و 

حفظ میراث باارزش ايران زمین است، دست يافته  شود.
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دیباچه
مناظر روستايی جزئی اساسی از میراث انسانی اند. همچنین، اين 
مناظر از گونه های متداول مناظر فرهنگی هس��تند. تنوع بسیاری  
میان مناظر روس��تايی سرتاس��ر دنی��ا که نمايانگ��ر فرهنگ ها و 
سنت های فرهنگی اند وجود دارد. اين مناظر منافع متعدد اجتماعی 
و اقتص��ادی، چند عملک��ردی، حمايت های فرهنگ��ی و خدمات 
بوم زيس��تی برای جوامع انس��انی را با خود به هم��راه دارند. اين 
سند، بازتاب های عمیق و پیش��نهادات حمايتی منطبق بر اصول 
اخالقی و آيینی، فرهنگی، محیط زيستی و تغییرات محیطی پايدار 
نظام های روستايی در تمامی مقیاس ها و در سطوح مديريتی ملی 

تا بین المللی را تشويق می کند.
تصدي��ق اهمیت جهان��ی تولید فرهنگی غ��ذا و بهره برداری از 
منابع طبیعی تجديد پذير و مس��ائل و خطراتی که فعالیت هايی را 
در بس��ترهای فرهنگی، اقتصادی، محیطی، اجتماعی و قانونی به 

چالش می کشند؛
نظ��ر ب��ه بیانیه جهان��ی ملل متحد حق��وق انس��انی )1984(، 
کنوانسیون ملل متحد مبتنی بر تنوع زيستی )199۲(، کنوانسیون 
جهانی تنوع فرهنگی يونس��کو )۲001(، بیانیه حقوق مردم بومی 
ملل متح��د )۲007(، معاهده بین المللی مناب��ع تکوين گیاهی به 
منظور تولید غذا و کش��اورزی )س��ازمان غذا و کشاورزی، ۲011( 
و اهداف توسعه پايدار ملل متحد در سال ۲015 )به طور اخص و 
نه محدود به هدف فرعی4.11(1 که بیانگر حقانیت همه انسان ها 

بر وجود منابع مناسب، کافی و سالم برای تأمین آب و غذا است.
نظر به اسناد بین المللی مانند منشور ونیز برای حفاظت و مرمت 

يادمان ه��ا و محوطه ها )1964(، کنوانس��یون يونس��کو درباره ی 
نگهداری میراث طبیعی و فرهنگی جهان )197۲(، منشور فلورانس 
مشترک ايفال- ايکوموس در مورد باغ های میراثی )1981(، منشور 
حفاظت از محوطه های ش��هری و نیمه شهری تاريخی ايکوموس 
)1987(، س��ند نارا ايکوموس در باب اصالت )1994(، کنوانسیون 
حفاظت از میراث ناملموس يونسکو )۲00۳(، بیانیه شیان ايکوموس 
به  منظور حفاظت از بس��تر سازه ها، محوطه ها و فضاهای میراثی 
)۲005(، توصیه نامه حفاظت از منظرهای شهری تاريخی يونسکو 
)۲011(، بیانیه فلوران��س ايکوموس با موضوعیت میراث و منظر 
به  عنوان ارزش هايی انس��انی )۲014(، بیانیه فلورانس يونسکو در 
ارتباط با رابطه میان تنوع زيس��تی و فرهنگی )۲014( و سیاست 
يکپارچه سازی نظريه توسعه پايدار در ارتباط با فرآيند کنوانسیون 
میراث جهانی يونسکو )۲015( که به میراث و ارزش های فرهنگی 

مناظر مرتبط است.
نظر به اس��ناد ملی و منطقه ای مرتبط با مناظر روستايی، شامل 
کنوانس��یون منظر اروپاي��ی )۲000(، راهنمای بازدي��د از میراث 
روس��تايی اروپا (CEMAT،2003)، کنوانسیون فارو شورای اروپا با 
موض��وع ارزش میراث فرهنگی برای جامعه )۲005(، بیانیه توکیو 
با عنوان نقش محوطه ه��ای طبیعی مقدس و مناظر فرهنگی به 
منظور حفاظت از تنوع فرهنگی و زيستی )۲005(، بیانیه سانتیاگو 
کوبا با مناظر فرهنگی کارائیب )۲005(، پیشگامان منظر آمريکای 
التین (2012) (LALI)، منشور استرالیايی ايکوموس در باب اهمیت 
مکان های فرهنگی )منش��ور بورا( )1999-۲01۳(، منش��ور منظر 

سازمان منطقه آسیا و اقیانوسیه ايفال )۲015(.

اصول ایفال- ایکوموس در ارتباط با منظر روستایی به  عنوان 
گونه ای از میراث

انتشار آخرين پیش نويس به اعضای ايکوموس به  منظور ثبت در نوزدهمین کنفرانس عمومی ايکوموس
مترجم:

y faraji.farnaz@ut.ac.ir .فرناز فرجی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت شهری، دانشکده معماری، دانشگاه تهران

)United Nations Agenda۲0۳0( 1- تحکیم اهتمام و تالش به منظور نگهداری و حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی دنیا
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نظر ب��ه راهنماهای عملیاتی مرکز میراث جهانی يونس��کو به 
منظور اجرای کنوانس��یون میراث جهان��ی )۲015(، که اصواًل از 
س��ال 199۲ منظر روستايی را به عنوان بخشی از مناظر فرهنگی 

ادامه دار شناخته است.
نظر به بیانیه مش��ترک ايف��ال- ايکوم��وس ISCCL میالن با 
موضوع مناظر روس��تايی )۲014( که مناظر روس��تايی را گونه ای 

از میراث می شمارد.
نظر به بازشناس��ی ماده پنج کنوانس��یون حفاظت طبیعت ملل 
متح��د )IUCN(، در نظام مديريتی مناظر و مناظر دريايی حفاظت 
شده آن ها، تالش های IUCN به منظور پايدارسازی روستانشینی و 
صحرانشینی)مقدمه ای جهانی بر صحرانشینی پايدار،۲008( انجام 
ش��ده و همکاری مقدماتی میان موسس��ه ايکوموس و IUCN به 
منظور "ارتباط فعالیت های طبیعی و فرهنگی" و اهمیت مردم در 
حال تعامل با محیط زيست پیرامون خود  که منجر به پايدارسازی 
تنوع زيست- فرهنگی)ش��امل تنوع زيست شناسی خاک همانند 

ارزش های فرهنگی و فضايی( صورت می گیرد.
 FAO)نظر به نظام اهمیت جهانی میراث کش��اورزی س��ازمان
GIAHS)، برنام��ه ای با هدف شناس��ايی و محافظت از نظام های 

کاربری- زمین قابل توجه و مناظری با ارزش میراثی، دارای اهمیت 
غنی جهانی تنوع زيستی- کشاورزی و نظام های اطالعاتی تدوين 

شود.
نظر به ساير اس��نادی که منحصراً مرتبط با مناظر روستايی اند 
مانن��د، منش��ور می��راث زمین��ی بائ��زا )۲01۲(، توصیه نامه های 
نشس��ت های متخصصین مرتبط با موضوع میراث جهانی مرتبط 
ب��ا منظر فرهنگی تاکس��تان ها در توکاج مجارس��تان )۲001(، و 
توصیه نامه بسیاری از نشس��ت های متخصصین با موضوع منظر 

فرهنگی روستاها به عنوان گونه ای از میراث.

ایکوموس و ایفال
متعهد به گس��ترش روابط و اقدامات دوجانب��ه خود با پذيرش 
انتشار و اس��تفاده از اصول ذيل می شوند تا درک و فهم، حفاظت 
مؤثر، تغییر شکل های پايدار، حمل ونقل و ستايش از مناظر میراثی 
روس��تايی را به  عنوان بخشی از جوامع انسانی و فرهنگی را ترويج 

دهند و به منابعی ضروری در سرتاسر دنیا بدل شوند.
اصول منتشر شده در اين سند در جستجوی به تصوير کشیدن 
فقدان و تغییرات ناسازگار مناظر روستايی و جوامع مرتبط با آن ها به 
کمک بازشناسی، حفاظت و نگهداری و ترويج ارزش های میراثی 
آن اس��ت. هدف آن ترويج تعادل متناس��ب میان ابعاد اقتصادی، 

اجتماعی، فرهنگی و محیطی است.

اصول  -1

الف. تعاریف:
منظر روستایی: بنا بر هدف اين سند، مناظر روستايی محوطه های 

زمینی و وابس��ته به جانوران يا گیاهان اند که به صورت مش��ترک 
به کمک تعامل میان انس��ان و طبیعت ساخته شده و برای تولید 
غذا و ساير منابع طبیعی تجديدپذير به کمک کشاورزی، دامداری 
و صحرانشینی، ماهیگیری و کش��ت آبی، جنگل داری، گردآوری 
غذاهای خودرو، شکار و استخراج ساير منابع همانند نمک استفاده 
می شوند. منظر های روستايی منابعی چند عملکردی اند؛ به همین 
دلی��ل، تمامی محیط ه��ای روس��تايی دارای ويژگی های معنايی 
فرهنگی اند که توس��ط مردم و جوامع به آن ها نس��بت داده شده 

است: همه محیط های روستايی دربردارنده مناظرند.
منظرهای روس��تايی پوي��ا اند و نظام زندگی آن ه��ا دربردارنده 
مکان هايی اند که به کم��ک روش ها، تکنیک ها، دانش گردآوری 
ش��ده و فعالیت های فرهنگی سنتی س��اخته و مديريت می شوند، 
همان گونه که در اين مکان ها رويکردهای سنتی تولید تغییر يافته 
اس��ت. نظام های مناظر روس��تايی دربردارنده عناصر روستايی و 
ارتباطات عملکردی، تولیدی، فضايی، بصری، نشانه ای و محیطی 

میان خودشان و بستری پهناور هستند.
مناظر روس��تايی دربردارنده هر دو گونه محیط هايی با مديريت 
مناس��ب و ضعیف يا رها ش��ده ای اند که می توانند مجدداً استفاده 
و يا احیا ش��وند. اين مناظ��ر می توانند دربرگیرنده فضاهای عظیم 
روس��تايی، محیط های پیش ش��هری همانن��د فضاهای کوچک 
با محوطه های دارای ساخت وس��از باش��ند. منظرهای روس��تايی 
سطوح زمین، خاک ها و منابع زيرزمینی، فضاهايی در جو هوايی و 

فضاهای آبی را دربرداشته باشند.
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منظره�ای روس�تایی به عن�وان میراث: اين مناظ��ر به میراث 

ملموس و ناملموس محیط های روس��تايی نس��بت داده می شوند. 
منظر روس��تايی به عن��وان گونه ای از میراث ش��امل ويژگی های 
کالبدی - زمین تولیدی به عنوان يک جز مستقل، مورفولوژی، آب، 
زيرساخت ها )کالن س��اختارها(، گونه های گیاهی، سکونت گاه ها، 
س��اختمان ها و مراک��ز روس��تايی، معم��اری بوم��ی، حمل ونقل، 
ش��بکه های تجارتی و ... ب��ه همان میزان پیوندها و بس��ترهای 
کالبدی، فرهنگی و محیط زيستی اند. همچنین منظر روستايی به 
عنوان گونه ای از انواع میراث شامل دانش فرهنگی به هم پیوسته، 
س��نت ها، فعالیت ها و تجلیات هويت جوامع انسانی محلی متعلق 
آن ه��ا، ارزش های فرهنگی و مفاهیم مرتبط با اين مناظر اس��ت 
که توس��ط مردم و جوامع گذشته و حال حاضر بدان منسوب شده 
است. منظرهای روستايی به عنوان میراث شامل تکنیک ها، علوم 

و دانش عملی اند که مرتبط با روابط انسان- طبیعت اند.
منظرهای روس��تايی میراث��ی بیانگر س��اختارهای اجتماعی و 
نهاده��ای فعالیتی اند که تحقق بخش ان��د و قابلیت بهره برداری و 
تغییر ش��کل آن ها در گذش��ته و حال وجود دارد. منظر روس��تايی 
میراثی، دربرگیرنده شاخصه های فضايی، فرهنگی و طبیعی است 

که در تداوم تنوع زيستی فرهنگی مشارکت می کنند.
تمامی محوطه های روستايی معمولی و برجسته؛ سنتی و آن هايی 
که به تازگی با جنبش های مدرنیته تغییر شکل يافته اند؛ می توانند 
میراث خوانده ش��وند: اين میراث می توانن��د در گونه ها و درجات 
مختلفی معرفی ش��وند و مرتبط با بس��یاری از دوره های تاريخی 
مانند نس��خ خطی که دوباره بر روی آن نگاش��ته می شود، باشند.

ب. ضرورت
منظرهای روس��تايی در طی میلیون ها س��ال شکل گرفته اند و 
نمايانگر بخش های بااهمیتی از تاريخ زندگی انسان و محیط زيست 
کره ی زمی��ن، روش های زندگی و میراث اند. بس��یاری از مناطق 
جهان، سرچشمه های حیاتی غذا، منابع طبیعی تجديدپذير، منظر 
همبستگی جهانی و آسايش برای جوامع محلی و بومی و همچنین 
گردش��گران و بازديدکنندگان اند. منظرهايی ک��ه برای تولید و يا 
کاش��ت و برداشت گیاه و گونه های جانوری، شامل منابع خوراکی 

اس��تفاده می شوند؛ ارتباطات پیچیده میان انسان ها و ساير گونه ها 
را در سرتاس��ر محیط پهناور پیرامون به تصوير می کشند. تنوع در 
کشاورزی ، جنگل ها، دامداری و پرورش حیوانات اهلی، ماهیگیری 
و محصوالت آبی، منابع خودرو و ساير منابع فعالیتی برای انطباق 

و انعطاف پذيری زندگی آينده  جهان انسانی ضروری است.
ارزش ه��ای میراث��ی نهفت��ه در منظرهای روس��تايی در دفاتر 
دارايی های میراثی برخی از س��ازمان ها نظیر لیست میراث جهانی 
يونس��کو به عنوان "منظرهای فرهنگی ادامه دار" بازشناسی شده 
اس��ت. اين ارزش ها می توانند در لیس��ت ها میراثی س��ازمان های 
منطقه ای، محلی و ملی و محدوده های حفاظت ش��ده س��ازمان ها 
بازشناس��ايی شوند. ش��ناخت ارزش های مناظر روس��تايی در هر 
س��طحی به ايجاد ارزش ها و مش��خصه های ملموس و ناملموس 
منظره��ای روس��تايی ياری می رس��اند و اولی��ن و مهم ترين گام 
به منظور فراهم س��ازی حفاظت پايدار چنی��ن محدوده ها و تبادل 

دانش همبسته و معانی فرهنگی آن ها به نسل های آتی است.

ج. تهدیدها
افزايش جمعیت و تغییرات آب  و هوايی، مناظر روس��تايی را در 
معرض خطر اتالف و يا متروکه شدن يا تغییراتی اساسی قرار داده 
اس��ت. تهديدات منظرهای روستايی بازتاب دهنده سه گونه عمده 

مرتبط از تغییرات است:
تغیی��رات جمعیتی و فرهنگی )رش��د جمعیت��ی در مناطق   .1
شهری و جمعیت گريزی در مناطق روستايی، گسترش شهرنشینی، 
عملیات افراطی بر روی زيرس��اخت ها، فشارهای ناشی از توسعه، 
فقدان فعالیت ها، تکنیک های سنتی و دانش محلی  و فرهنگ ها(؛

تغییرات ساختاری )فرآيند جهانی شدن، تغییر و رشد تجارت   .۲
و روابط، رش��د اقتصادی يا رکود، تشديد فعالیت ها و مهارت های 
کش��اورزی، تغییرات زمین و فقدان چراگاه ه��ای محلی و از بین 

رفتن تنوع در گونه های اهلی شده(؛ 
تغییرات زيست محیطی )تغییرات آب وهوايی، آلودگی و تنزل   .۳
محیطی شامل استخراج های ناپايدار از منابع معدنی، اثرگذاری بر 
خاک، گونه های گیاهی، کیفیت هوای تنفسی و فقدان گوناگونی 

زيستی و کشاورزی(؛



50  ایده/ سال چهارم/ شماره نهم/ بهار 97

د. چالش ها
میراث نقش مهمی را در بازشناسی، مراقبت و نگهداری و ترويج 
مناظر روس��تايی و تنوع گونه های زيس��تی با توجه به ارزش های 
مهمی ک��ه دربردارند بر عهده دارد. میراث ب��ا افزايش پايداری و 
انطباق پذيری مناظر روستايی نسبت به يکديگر با حمايت از ساکنان 
ش��هری و روستايی، جوامع محلی، دولت ها، صنايع و همکاری در 
تمامی جوانب می تواند طبیعت دينامیک و پويا، خطرات، نقاط قوت 
و تهدي��د و فرصت های چنین مناطقی را مديريت کند. حفاظت از 
يکپارچگی و اصالت اين می��راث بايد متمرکز بر تضمین معیارها 
و کیفیات زندگی جمعیت محلی س��اکن و در حال فعالیت در اين 
مناظر روس��تايی باش��د. همچون تمامی گونه های میراثی، منظر 
روس��تايی يک منبع اقتصادی است: اس��تفاده از آن بايد متناسب 

و فراهم آورنده حمايت حیاتی از پايداری طوالنی مدت آن باشد.

ه. مزایا 
منظرهای روستايی منابعی حیاتی و ضروری برای آينده جوامع 
انسانی و محیط زيست جهان اند: اين مناظر تولیدکننده غذا و مواد 
خ��ام در کنار  احس��اس هويت اند؛ اين مناظ��ر عوامل اقتصادی، 
فضايی، محیطی، اجتماعی، فرهنگی، هويتی، س��المتی، علمی، 
مهارتی و در برخی مناطق عوامل آفرينش��ی را نمايش می دهند. 
مناظر روس��تايی عالوه بر غذا و مواد خام، ياری رسان در حفاظت 
از زمین )طبیعت، محیط زيس��ت، خاک، شبکه های آبی( و انتقال 
فرهنگ ه��ای روس��تايی )مهارت ها، دانش محیطی، س��نت های 
فرهنگی و غیره( به نس��ل های آتی اند. منظرهای روستايی اغلب 
مزاي��اِی متمايِز اقتصادی و گردش��گری را در همکاری نزديک با 

ارتباطات و ارتقاِء ارزش هاِی میراثی خود فراهم می آورند. 
در دهه های اخیر، میراث فرهنگی و محیط زيس��تی به موضوع 
رو به توجه فزاينده ای در پژوهش های بین المللی، میان رش��ته ای 
و فرارش��ته ای بدل ش��ده اند. جوامعی همچون دانشمندان، دفاتر 
محلی، مشارکت میان سرمايه گذاران، ساکنان روستايی و شهری 
و متخصصی��ن ب��ه منظور حفاظت، آگاهی رس��انی و ش��کوفايی 
منظرهای روس��تايی به عنوان منبع باارزش و مشترک با يکديگر 
همکاری می کنند. بسیاری از مديران سازمان های بین المللی، ملی 

و سرپرس��تان جوامع محلی به کمک قوانین و مقررات خود از اين 
ايده حمايت می کنند.

و. پایداری منظرهای روستایی
پايداری و انطباق پذيری بس��یاری از نظام های روستايی در طی 
گذشت زمان اثبات شده است. ابعاد مختلف اين نظام ها می توانند 
آگاه س��ازنده مديريت آت��ی فعالیت های روس��تايی و حمايتگر و 
ارتقاء دهنده تنوع زيستی و حقوق مردم در طلب مقادير مناسبی از 

کیفیت خوب غذا و مواد خام باشند.
همچنان که مناظ��ر متحمل فرآيندهای ممت��د، تغییرناپذير و 
اجتناب ناپذير ناش��ی از تغییر شکل می شوند، سیاست های مرتبط 
با منظر روستايی بايد بر مديريت قابل قبول و متناسب تغییرات در 
ط��ول زمان و مرتبط با حفاظت، احترام گذاری و ارتقاء ارزش های 

میراثی آن، متمرکز شوند.

معیارهای عملیاتی  -2
ابع��اد بخصوص مقايس��ه ای عبارت ان��د از: ادراک، نگهداری و 
مراقب��ت، مديريت پايدار تحوالت، ارتباطات و تغییراتی منظری و 

ارزش های میراثی آن.

الف. درک منظرهای روستایی و رازش میراثی آن ها
بازش�ناخت وجود ارزش های میراث�ی در همه منظرهای   .1

روس�تایی، هرچند که از ارزش��ی برجس��ته و يا معمول برخوردار 

باشند، و چنین ارزش های میراثی متناسب با مقیاس و ويژگی های 
آن )ش��کل، مصال��ح، عملکرده��ا و کاربردها، دوره ه��ای زمانی، 

تغییرات( تغییر می يابند.
مستند س�ازی ارزش ه�ای میراث�ی منظرهای روس�تایی   .2

ب�ه  عنوان اصلی برای طراحی پای�دار، تصمیم گیری، و مديريت. 

راهنماها، بروشورها، اطلس ها و نقشه ها اطالعات اولیه ای را برای 
برنامه ريزی فضايی، محیطی و حفاظت از میراث و ابزار مديريتی 
منظرهای روستايی به منظور طراحی منظرها و مديريت تغییرات 

فراهم می آورد.
گس�ترش خ�ط- پایه اطالع�ات ویژگی ه�ای فرهنگی و   .3

کالبدی منظرهای روستایی: وضعیت امروزه منظرهای روستايی؛ 
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تغییر فرم های تاريخی و شرح میراث ملموس و ناملموس؛ تاريخی، 
بومی و برداشت های اجتماعی - فرهنگی معاصر منظر؛ ارتباطات 
گذش��ته و حال )فضايی، فرهنگی، اجتماعی، تولیدی و کاربردی( 
نظام های منظرهای روس��تايی؛ و سرمايه گذاران هم در گذشته و 
هم در حال حاضر آن ها درگیر ش��ده اس��ت. هدف راهنماسازی و 
فهرس��ت بندی ها نه تنها توصیف منظرهای روستايی در وضعیت 

موجود بلکه شناسايی تغییرات آن در طول زمان نیز است.
مستندس�ازی و فهرست بندی مناظر روستایی در تمامی   .4

ابع�اد )مل�ی، منطقه ای، محل�ی و جهانی(. اين ابزار بايد مس��بب  

يکپارچگی دانش سنتی، محلی و علمی و روش های بهره برداری 
سیستماتیک به منظور دسترسی آسان تر و بهره برداری مناسب برای 
هردو گروه متخصصین و غیر متخصصین در تمامی کشورها شوند 
تا بدين طريق اطالعات مناظر روستايی در سطح ملی و بین المللی 
گردآوری و مقايس��ه ش��وند. به منظور ايجاد يک پايگاه اطالعاتی 
مؤثر و کارآمد، تمامی عملیات مستندس��ازی و فهرس��ت بندی ها 
بايد با در نظرگیری پیچیدگی های کار، هزينه های منابع انس��انی، 
زمان بن��دی گ��ردآوری اطالع��ات و دس��ته بندی انجام ش��ود و 
متخصصین و ساکنان محلی نیز در اين فرآيند شرکت داده  شوند.

توس�عه دان�ش ب�ه  منظ�ور ایجاد ام�کان قی�اس مناظر   .5

روستایی در تمامی ابعاد )جهانی، منطقه ای، ملی و محلی(، پايش 

تغییرات تاريخی منظرهای روستايی و حمايت از به اشتراک گذاری 
دانش اندوزی و همکاری در ابعاد جهانی تا محلی و در میان تمامی 

سرمايه گذاران دولتی و خصوصی.
بازشناخت جامعه محلی به عنوان نگاه دارندگان دانش که   .6

در بسیاری موارد در شکل دهی و نگه داری منظر کمک می رسانند 
و در شکل دهی به دانش جمعی مشارکت داده شوند.

ارتقا مشارکت وسیع و روبه رشد میان مؤسسات دولتی،   .7

انجمن ه�ای غیردولت�ی و دانش�گاه ها در انج��ام پژوهش ها، به 

اش��تراک گذاری اطالعات، همیاری های تکنیکی و تطابق حجم 
عظیم��ی از اطالعات در فعالیت های ساختمان س��ازی در تمامی 

سطوح مديريتی.

ب. حفاظت از مناظر روستایی و ارزش های میراثی آن ها

بازنگری و اجرای چهارچوب های سیاس�تی و قانونی   .1  

به منظر و اطمین��ان از پايداری و انطباق پذيری فرهنگ بومی در 
کاربرد و تغییر فرم مناظر روستايی با توجه به تهديدات، خطرات و 

فرصت های جهانی، ملی و منطقه ای.
اج�رای سیاس�ت ها ب��ه کم��ک قوانین، مق��ررات و   .2  

اس��تراتژی های اقتص��ادی، راهکار های دولتی، تب��ادل اطالعات 
و حمايت های فرهنگی. مش��خصه  غامض منظرهای روس��تايی، 
توس��عه سیاس��ت های ويژه و کلی را با توجه به گستره معیارهای 

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی ضروری می سازد.
تعری�ف راهبرده�ا و فعالیت های�ی ب�رای حفاظ�ت   .3  

پوی�ا، تعمیر، بداعت، تغییر کالبد س�ازگار، نگهداری و مدیریت 

طوالنی مدت. اين راهبردها بايد مس��بب جس��تجوی تعادل میان 

رويکردهای جهانی و محلی شود و از مشارکت و همکاری تمامی 
سرمايه گذاران و جوامع در طراحی مؤثر و مديريت روزانه تغییرات 

شکلی اطمینان حاصل شود.
توجه به اینکه منظرهای روس�تایی دارای ارزش های   .4  

اقتص�ادی، اجتماع�ی، محیطی، معن�وی و فضای�ی میراثی اند و 

آگاه��ی از ارزش های هرک��دام از منظرهای روس��تايی مديريت 
مناسب و مؤثر تغییرات شکلی را ممکن می سازد.

ایجاد سیاس�ت های مؤثر که بر پاي��ه دانش محلی و   .5  

اطالعات ديگر در زمینه منظر، نقاط قوت، ضعف، تهديد و فرصت، 
تعیی��ن اه��داف و ابزار. برنامه ه��ای عملیاتی با توج��ه به اهداف 
مديريتی طوالنی مدت، میان مدت و کوتاه مدت شکل گرفته است.

تعری�ف راهبرده�ای پایش ب��ه منظ��ور بازنگری در   .6  

کارآم��دی سیاس��ت های اجرايی و ب��از تعیین اه��داف بلندمدت، 
میان مدت و کوتاه مدت مرتبط با نتايج پايش تغییرات اعمال شده.

توج�ه به اجرای سیاس�ت های مؤثر و کارآمد منعطف   .7  

به جامعه ای آگاه و متعهد  و حمايت آن ها در راهبردهای موردنیاز 
و مش��ارکت در فعالیت ها اس��ت. تکمیل تمامی اقدامات ضروری 
است. مديران جامعه بايد از ابتکارات کنش گرايانه و از پايین به باال 

حمايت نمايند.

ج. مدیری��ت پایدار منظره��ای روس��تایی و ارزش های 



52  ایده/ سال چهارم/ شماره نهم/ بهار 97

میراثی آن ها
توجه ب�ه حقوق زیس�ت- فرهنگی موج�ود در تولید   .1  

مناب�ع غذایی و طبیعی. رويکردهای مديريت برنامه ريزی اجرايی 

که طبیعت پويا و زنده مناظر را تصديق می کند و به گونه انسانی 
و غیرانس��انی زنده پیرامون احترام می گذارد. تنوع های فرهنگی و 
رويکردهای متنوع مردم نس��بت به طبیعت محترم شمرده، ارزش 

قائل می شود و از آن ها حمايت می کند.
بازش�ناخت ذی نفع�ان اصل�ی منظرهای روس�تایی،   .2  

ش�امل ساکنان روس�تایی، و جوامع محلی، بومی و مهاجر که به 

مکان ها ارتباط و تعلق خاط��ر دارند. وظیفه اين افراد در نگهداری 
و ش��کل دهی به مناظر به اندازه دانش آن ها از ش��رايط طبیعی و 
محیطی، رويدادهای گذش��ته و حال حاضر، فرهنگ  و سنت های 
محل��ی و راه حل های علمی و تکنیکی که در طول قرن ها اعمال 
شده و امتداد يافته، است. تصديق شرايط مناسب و کیفیت زندگی 
س��اکنین روس��تا، امکان تقويت فعالیت های روستايی، منظرهای 
روستايی و تغییر و تداوم فعالیت ها و فرهنگ را به وجود می آورد.

توجه به رابطه میان ابعاد کالبدی، فرهنگی، اقتصادی و   .3  

اجتماعی موجود میان مناظر کوچک و بزرگ، در توسعه راهبردهای 

مديري��ت پايدار منظرهای روس��تايی ب��ه عنوان مناب��ع میراثی.
توجه به تعامل میان منظر روس�تایی و منظر شهری،   .4  

منظرهای روستايی سرچشمه وجودی کیفیت زندگی )بازآفرينش، 
کمی��ت و کیفیت غذايی، هیزم، آب و کیفیت هوايی پاک و غیره(  
ساکنین شهری هس��تند. در تمامی محدوده های کالن شهرهای 
دنیا، مناطق شهری می توانند فرصت های اقتصادی را برای تولیدات 
منظرهای روستايی و س��اير فعالیت های مرتبط مانند بازآفرينش، 
آموزش، گردش��گری کشاورزی که وابس��ته به شهرنشینان است 
)چند کارکردی( ايجاد کنند. ارتباط متقابل میان ساکنین روستاها، 
محدوده های اطراف ش��هر و شهرها بايد به شکلی پويا تشويق و 
تمرين در تبادل اطالعات میراث منظرهای روستايی و مسئولیت  

در قبال مديريت اين مناظر شوند.
جس�تجوی تعادل میان پايداری )اجتماعی، اقتصادی،   .5  

محیطی، فرهنگی( بلندمدت منابع قابل اس��تفاده و حفاظت میراث 
و نیازهای کوتاه مدت ابعاد مختلف زندگی کارگرهای روستايی که 

پیش شرط تداوم فعالیت هايی است که منظرهای روستايی را شکل 
داده و پايدار می سازد. شاخصه های زندگی دربرگیرنده درآمد و ادراک 
اجتماع��ی، پیش بینی خدمات اجتماعی نظیر آموزش، بازشناس��ی 
حق��وق فرهنگی و غیره می ش��ود. اين موضوع نیازمند جس��تجو 
روش ها و راه حل هايی متناس��ب اس��ت که مطابق آن ارزش های 
میراث زنده ش��ناخته می شوند که به واسطه آن تغییر و اقتباس به 
مس��ائلی قابل قیاس با حفاظت، کارک��رد  و ارتباط میان ارزش ها 
به اندازه پیش��رفت اقتصادی منظر های روستايی تبديل می شوند.
حمای�ت از اداره عادالن�ه منظره�ای روس�تایی، که   .6  

دربردارنده و مشوق مشارکت فعال جامعه محلی، ذی نفعان و ساکنین 
شهری و روستايی در مسئولیت پذيری و آگاهی در مديريت و پايش 
تغییرات مناظر روستايی به عنوان میراث هستند. زيرا که بسیاری از 
مناظر روستايی حاصل به هم پیوستگی ارتباطات فردی و مشارکتی، 
مالکیت ه��ای دولت��ی و فعالیت های مش��ارکتی ضروری اس��ت.

د. ارتباط و انتقال میراث و ارزش ها در منظرهای روستایی
انتقال آگاهی از  ارزش های میراثی منظرهای روستايی   .1  

در ط��ی فعالیت های مش��ارکتی همگانی همچ��ون مبادالت در 
يادگیری، آموزش، ظرفیت های ساختمان س��ازی، تعابیر میراثی و 
فعالیت های پژوهش��ی. توس��عه برنامه ها و فعالیت های مشارکتی 
که شامل جامعه داخلی، مؤسس��ات خصوصی، اختیارات دولتی و 

مداخله ساکنان شهری و روستايی می شود.
تروی�ج  آگاه�ی از ابزار و روش های انتقال س��نت ها،   .2  

دانش تکنیکی، تجربیات و نمونه هايی از توسعه های در حال انجام 
و انتشار بهترين تجربیات.

حمای�ت از آموزش، پرورش و پژوه�ش مبادله ای، با   .3  

اس��تفاده از ابزارها و روش های مختلف و تجربیات فرهنگی نظیر 
نقشه برداری فرهنگی، تبادل اطالعاتی، آموزش، و يادگیری مهارت ها 
در محل با مداخله ذی نفعانی همچون جوامع محلی. متخصصان 
میراث، متخصصین ساير رشته ها، مدارس و دانشگاه ها و رسانه ها.
توجه: اين س��ند در کمیته علمی - بین المللی مناظر فرهنگی 

ايفال - ايکوموس تدوين ش��ده اس��ت. )دفتر منظرهای روستايی 
)www.worldrurallandscapes.org جهان
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ICOMOS-IFLA PRINCIPLES
CONCERNING RURAL LANDSCAPES AS HERITAGE

Final draft for distribution to the ICOMOS mem-

bership in view of submission to the 19th ICOMOS 

General Assembly

 

P R E A M B L E 

Rural landscapes are a vital component of the her-

itage of humanity. They are also one of the most 

common types of continuing cultural landscapes. 

There is a great diversity of rural landscapes around 

the world that represent cultures and cultural tradi-

tions. They provide multiple economic and social 

benefits, multifunctionality, cultural support and 

ecosystem services for human societies. This docu-

ment encourages deep reflection and offers guid-

ance on the ethics, culture, environmental, and sus-

tainable transformation of rural landscape systems, 

at all scales, and from international to local admin-

istrative levels.

Acknowledging the global importance of cultur-

ally-based food production and use of renewable 

natural resources, and the issues and threats chal-

lenging such activities within contemporary cul-

tural, environmental, economic, social, and legal 

contexts;

Considering The United Nations Universal Dec-

laration of Human Rights (1948), the United Na-

tions Convention on Biological Diversity (1992), 

the UNESCO Universal Declaration on Cultural 

Diversity (2001), the United Nations Declaration 

on the Rights of Indigenous People (2007), the 

International Treaty on Plant Genetic Resources 

for Food and Agriculture (Food and Agriculture 

Organisation, 2011), and the United Nations 2015 

Sustainable Development Goals (in particular but 

not limited to Sub-Goal 11.41), which state that all 

human beings have the right to adequate, healthy, 

and secure sources of food and water;

Considering international documents such as 

the Venice Charter for the Conservation and Res-

toration of Monuments and Sites (1964), the UN-

ESCO Convention Concerning the Protection of 

the World Cultural and Natural Heritage (1972); 

the ICOMOS-IFLA Florence Charter on Historic 

Gardens (1981), the ICOMOS Washington Charter 

for the Conservation of Historic Towns and Urban 

Areas (1987), the ICOMOS Nara Document on 

Authenticity (1994), the UNESCO Convention for 

the Safeguarding of the Intangible Heritage (2003), 

the ICOMOS Xi’an Declaration on the Conserva-

tion of the Setting of Heritage Structures, Sites and 

Areas (2005), the UNESCO Recommendation on 

the Historic Urban Landscape (2011), the ICOMOS 

Florence Declaration on Heritage and Landscape 

as Human Values (2014), the UNESCO Florence 

Declaration on the Links Between Biological and 

Cultural Diversity (2014), and the UNESCO Policy 

to integrate a sustainable development perspective 

within the processes of the World Heritage Conven-

tion (2015) which relate to the heritage and cultural 
1. “Strengthen the efforts for the protection and safeguarding 
of the world’s natural and cultural heritage” (United Nations 
Agenda 2030).
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values of landscapes; 

Considering regional and national documents relat-

ed to rural landscapes, including the European Land-

scape Convention (2000), the European Rural Herit-

age Observation Guide (CEMAT, 2003), the Council 

of Europe’s Faro Convention on the Value of Cul-

tural Heritage for Society (2005), the Tokyo Dec-

laration on the Role of Sacred Natural Sites and 

Cultural Landscapes in the Conservation of Bio-

logical and Cultural Diversity (2005), the Santiago 

de Cuba Declaration on Cultural Landscape in the 

Caribbean (2005), the Latin American Landscape 

Initiative (LALI) (2012), the Australia ICOMOS 

Charter for Places of Cultural Significance (The 

Burra Charter) (1999-2013), the IFLA Asia Pacific 

Region Landscape Charter (2015);

Considering the UNESCO World Heritage Cen-

tre Operational Guidelines for the Implementation 

of the World Heritage Convention (2015), which, 

from 1992, primarily designate rural landscapes as 

‘Continuing Cultural Landscapes’;

Considering the ICOMOS-IFLA ISCCL Milano 

Declaration on Rural Landscapes (2014) concern-

ing rural landscapes as heritage;

Considering the International Union for the Con-

servation of Nature (IUCN) recognition of Catego-

ry V Protected Landscapes and Seascapes in their 

management system, the IUCN efforts of sustaining 

pastoral nomadism (World Initiative on Sustainable 

Pastoralism, 2008), the joint ICOMOS-IUCN ini-

tiative “Connecting Practice - nature and culture” 

and the importance of people interacting with their 

environment in ways that sustain bio-cultural diver-

sity (including agrobiodiversity, as well as cultural 

and spiritual values); 

Considering the FAO Globally Important Agri-

cultural Heritage Systems (GIAHS) programme 

that aims to identify and safeguard remarkable land-

use systems and landscapes with heritage value and 

rich in globally significant agricultural biological 

diversity and knowledge systems; 

Considering other documents solely related to 

aspects of rural landscapes, such as the Charter of 

Baeza on Agrarian Heritage (2012), the Recom-

mendations of the World Heritage Thematic Expert 

Meeting on Vineyard Cultural Landscapes, Tokaj, 

Hungary (2001) and recommendations of many 

other thematic expert meetings on rural cultural 

landscapes as heritage;

ICOMOS and IFLA

Commit to expand their cooperative actions by 

adopting the dissemination and use of the following 

principles in order to promote the understanding, ef-

fective protection, sustainable transformation, and 

transmission and appreciation of rural landscape 

heritage as part of human societies and cultures and 

a crucial resource across the world. The principles 

presented in this document seek to address loss and 

adverse changes to rural landscapes and their asso-

ciated communities through the recognition, safe-

guarding, and promotion of their heritage values. 

Its goal is to promote an appropriate balance be-

tween economic, social, cultural, and environmen-

tal aspects.

1 PRINCIPLES

A Definitions

Rural Landscape: For the purpose of this docu-

ment, rural landscapes are terrestrial and aquatic ar-

eas co-produced by human-nature interaction used 

for the production of food and other renewable 

natural resources, via agriculture, animal husband-
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ry and pastoralism, fishing and aquaculture, for-

estry, wild food gathering, hunting, and extraction 

of other resources, such as salt. Rural landscapes 

are multifunctional resources. At the same time, 

all rural areas have cultural meanings attributed 

to them by people and communities: all rural ar-

eas are landscapes. Rural landscapes are dynamic, 

living systems encompassing places produced and 

managed through traditional methods, techniques, 

accumulated knowledge, and cultural practices, as 

well as those places where traditional approaches 

to production have been changed. Rural landscape 

systems encompass rural elements and functional, 

productive, spatial, visual, symbolic, environmental 

relationships among them and with a wider context. 

Rural landscapes encompass both well-managed 

and degraded or abandoned areas that can be reused 

or reclaimed. They can be huge rural spaces, peri-

urban areas as well as small spaces within built-up 

areas. Rural landscapes encompass land surfaces, 

subsurface soils and resources, the airspace above, 

and water bodies.

Rural landscape as heritage: Refers to the tan-

gible and intangible heritage of rural areas. Rural 

landscape as heritage encompasses physical at-

tributes – the productive land itself, morphology, 

water, infrastructure, vegetation, settlements, ru-

ral buildings and centers, vernacular architecture, 

transport, and trade networks, etc. – as well as 

wider physical, cultural, and environmental link-

ages and settings. Rural landscape as heritage also 

includes associated cultural knowledge, traditions, 

practices, expressions of local human communities’ 

identity and belonging, and the cultural values and 

meanings attributed to those landscapes by past and 

contemporary people and communities. Rural land-

scapes as heritage encompass technical, scientific, 

and practical knowledge, related to human-nature 

relationships.

Rural landscapes as heritage are expressions of 

social structures and functional organizations, real-

izing, using and transforming them, in the past and 

in the present. Rural landscape as heritage encom-

passes cultural, spiritual, and natural attributes that 

contribute to the continuation of biocultural diver-

sity. All rural areas can be read as heritage, both 

outstanding and ordinary, traditional and recently 

transformed by modernization activities: heritage 

can be present in different types and degrees and 

related to many historic periods, as a palimpsest.

B Importance

Rural landscapes have been shaped over millen-

nia and represent significant parts of the earth’s 

human and environmental history, ways of liv-

ing, and heritage. Many areas of the world are vi-

tal sources of food, renewable natural resources, 

associated world view and wellbeing for local 

and indigenous communities, as well as for visi-

tors and tourists. Landscapes used for the produc-

tion and/or harvesting of plant and animal spe-

cies, including edible resources, demonstrate 

the entangled connections between humans and 

other species across broad areas. The diversity of 

agricultural, forest, animal husbandry, fishery and 

aquaculture, wild-resource, and other resource 

practices is essential for the future adaptation and 

resilience of global human life. The heritage values 

of rural landscapes are recognised in some heritage 

inventories, such as the UNESCO World Heritage 

List as ‘continuing cultural landscapes’. The values 

may be recognised in regional, national, and local 

heritage inventories and protected area regimes. 
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Identification of rural landscapes values at any lev-

el aims to provide awareness of rural landscapes’ 

tangible and intangible characters and values, and is 

the first and necessary step to promote the sustain-

able conservation of such areas and transmission of 

their associated knowledge and cultural meanings 

to future generations.

C Threats

Increasing human populations and climate 

change make rural landscapes vulnerable to risks 

of loss and/or abandonment or radical change. The 

threats to rural landscapes reflect three interrelated 

types of change:

1 Demographic and cultural (population growth 

in urban areas and depopulation in rural areas, ur-

ban expansion, intensive infrastructure works, de-

velopment pressures, loss of traditional practices, 

techniques, local knowledge, and cultures);

2 Structural (globalization, change and growth 

of trade and relations, economic growth or decline, 

intensification of agricultural practices and tech-

niques, change of land and loss of native pastures 

and of domesticated species diversity);

3 Environmental (climate change, pollution and 

environmental degradation including nonsustain-

able resource mining, impacts on soil, vegetation, 

and air quality, and loss of biodiversity and agro-

biodiversity).

D Challenges

Heritage should play a significant role in the recog-

nition, protection and promotion of rural landscapes 

and biocultural diversity due to the significant val-

ues it represents. Heritage can contribute to sustain-

ing and increasing the adaptation and resilience of 

rural landscapes by supporting rural and urban in-

habitants, local communities, governments, indus-

tries, and corporations as integral aspect to manag-

ing the dynamic nature, threats, risks, strengths, and 

potentialities of such areas. Conservation of the in-

tegrity and authenticity of the heritage should focus 

on assuring the standard and quality of living of 

local populations working and living in rural land-

scapes. As all heritage, rural heritage is an economic 

resource: its use should be appropriate and should 

provide vital support to its long-term sustainability.

E Benefits

Rural landscapes are critical resources for the fu-

ture of human society and the world environment: 

they provide food and raw materials as well as a 

sense of identity; they represent economic, spatial, 

environmental, social, cultural, spiritual, health, 

scientific, technical and, in some areas, recreational 

factors. In addition to food and raw materials, ru-

ral landscapes contribute to land conservation (na-

ture, environment, soil, hydrographic networks) 

and the transmission of rural cultures (techniques, 

knowledge of environment, cultural traditions, etc.) 

to future generations. Rural landscapes often pro-

vide distinct economic and tourism benefits when 

closely associated with the communication and en-

hancement of their heritage values. Over the past 

decades, environmental and cultural heritage have 

been the subject of increasing international, inter-

disciplinary, and transdisciplinary research. Com-

munities as knowledgeholders or local initiatives 

and collaboration among stakeholders, rural and 

urban inhabitants, and professionals have contrib-

uted to conservation, awareness, and enhancement 

of rural landscapes as a valuable shared resource. 

Many international, national, and local public ad-

ministrations have supported this idea through their 

legislation and policies.
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F Sustainability of rural landscapes

Many rural systems have proven to be sustaina-

ble and resilient over time. Various aspects of these 

systems can inform future management of rural 

activities and support conservation and improve-

ment of biocultural diversity and peoples’ rights to 

adequate quantities and good quality of food and 

raw materials. As landscapes undergo continuous, 

irreversible, and inevitable processes of transfor-

mation, rural landscape policies should focus on 

managing acceptable and appropriate changes over 

time, dealing with conserving, respecting, and en-

hancing heritage values.

2 ACTION CRITERIA

Specific measures are: understand, protect, sus-

tainably manage the transformation, communicate 

and transmit landscapes and their heritage values.

A. Understand rural landscapes and their heritage 

values

1 Recognise that all rural landscapes have herit-

age values, whether assessed to be of outstanding or 

ordinary values, and that such heritage values will 

vary with scale andcharacter (shapes, materials, 

uses and functions, time periods, changes). 

2 Document the heritage values of rural land-

scapes as a basis of effective planning, decision-

making, and management. Inventories, catalogues, 

atlases and maps provide basic knowledge of rural 

landscapes to spatial planning, environmental and 

heritage protection and management tools, land-

scape design and monitoring. 

3 Develop base-line knowledge of the physical 

and cultural characteristics of rural landscapes: 

the status of the rural landscape today; its histori-

cal transformations and expressions of tangible and 

intangible heritage; historic, inherited, and contem-

porary socio-cultural perceptions of the landscape; 

past and present links (spatial, cultural, social, pro-

ductive, and functional) between all elements (nat-

ural and human-made, material and immaterial) of 

rural landscape systems; and the stakeholders in-

volved in both their past and present. Inventorying 

and cataloguing aim to describe rural landscapes in 

the current state but also to identify changes over 

time.

4 Inventory and catalogue rural landscapes at 

all scales (world, regional, national, local). These 

tools should integrate local, traditional and scien-

tific knowledge and use systematic methods that 

are readily achievable and suitable for use by both 

specialists and non-specialists in all countries in or-

der to collect and compare rural landscapes interna-

tionally and locally. In order to achieve an effective 

database, inventorying and cataloguing activities 

should consider complexity, costs of human re-

sources, timing of data collection and organisation, 

and involve both experts and local inhabitants. 

5 Develop knowledge to enable comparison of 

rural landscapes at all levels (world, regional, na-

tional, local), monitoring historical changes to rural 

landscapes and support shared learning and collab-

oration from local to global scales and among all 

public and private stakeholders. 

6 Recognize local populations as knowledge-

holders who in many cases help to shape and main-

tain the landscape and should be involved to the 

building of collective knowledge.

7 Promote extensive and ongoing cooperation 

among public institutions, nongovernmental organ-

izations, and universities for research, information 

sharing, technical assistance, and coordination of a 

wide variety of knowledge building activities at all 
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administrative levels.

B Protect rural landscapes and their heritage val-

ues 

1 Review and implement legal and policy frame-

works to ensure biocultural sustainability and resil-

ience in use and transformation of rural landscapes 

with respect to global, national, local threats, risks 

and opportunities. 

2 Implement policies via laws, rules, economic 

strategies, governance solutions, information shar-

ing, and cultural support. The complex character of 

rural landscapes necessitates development of both 

specific and cross-sectoral policies that consider 

broad cultural, social, economic, and environmen-

tal factors.

3 Define strategies and actions of dynamic con-

servation, repair, innovation, adaptive transforma-

tion, maintenance, and long term management. 

These should seek to balance global and local ap-

proaches, and ensure the involvement and coopera-

tion of all stakeholders and communities in their 

effective design and daily management.

4 Consider that rural landscape heritage values 

are economic, social, environmental, cultural, spir-

itual and spatial and that awareness of the values 

of each rural landscape enables the management of 

appropriate and effective future transformations. 

5 Prepare effective policies based on informed 

local and other knowledge of the landscapes, their 

strengths and weaknesses, as well as potential 

threats and opportunities. Define objectives and 

tools. Programme actions with regard to long, me-

dium, and short-term management goals.

6 Define monitoring strategies to review the ef-

fectivity of implemented policies and reassess 

short, medium and long term goals, related to the 

monitoring results.

7 Consider that effective policy implementation 

is dependent on an informed and engaged public, 

on their support for required strategies and involve-

ment on actions. It is essential to complement all 

other actions. Public administrations should sup-

port proactive and bottom-up initiatives.

C Sustainably manage rural landscapes and their 

heritage values

1 Consider bio-cultural rights within food and 

natural resource production. Implement planned 

management approaches that acknowledge the dy-

namic, living nature of landscapes and respect hu-

man and non-human species living within them. 

Respect, value, and support the diversities of cul-

tures and various peoples’ approaches to nature.

2 Recognize key stakeholders of rural landscapes, 

including rural inhabitants, and the local, indig-

enous, and migrant communities with connections 

and attachments to places, their role in shaping and 

maintaining the landscape, as well as their knowl-

edge of natural and environmental conditions, past 

and present events, local cultures and traditions, 

and scientific and technical solutions trialed and 

implemented over the centuries. Acknowledge that 

the good standard and quality of living for rural in-

habitants enables strengthening of rural activities, 

rural landscapes, and transmission and continuity 

of rural practices and cultures. 

3 Consider the connections between cultural, nat-

ural, economic, and social aspects across large and 

small landscapes, in the development of sustainable 

management strategies for rural landscapes as herit-

age resource.

4 Consider the interconnections between rural 

and urban landscapes. Rural landscapes are a re-
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source for urban inhabitants’ quality of life (recrea-

tion, food quality and quantity, firewood, water and 

clean air quality, food gardening, etc.) in all metro-

politan areas of the world. Urban areas can provide 

economic opportunities for rural landscape prod-

ucts and integrated other activities as recreation, 

education, agritourism, demanded by citizens (mul-

tifunctionality). Cooperation between rural, peri-

urban, and urban inhabitants should be actively en-

couraged and practiced, both in sharing knowledge 

of rural landscapes’ heritage and the responsibilities 

for their management.

 5 Find a balance between long-term sustain-

able (economic, social, cultural, environmental) 

resource use and heritage conservation, and the 

short-term needs of rural workers’ quality of living, 

which is a prerequisite for the continuation of ac-

tivities that generate and sustain rural landscapes. 

Quality of living consists of both income and social 

appreciation, provision of public services including 

education, recognition of culture rights, etc. This 

requires finding appropriate ways and solutions 

in which living heritage values can be recognized 

so that change and adaptation are to be compatible 

with the conservation, use, and communication of 

heritage values, as well as with the economic en-

hancement of rural landscape heritage.

6 Support the equitable governance of rural land-

scapes, including and encouraging the active en-

gagement of local populations, stakeholders, and 

rural and urban inhabitants, in both the knowledge 

of, and responsibilities for, the management and 

monitoring of rural landscape as heritage. Because 

many rural landscapes are a mosaic of private, cor-

porate, and government ownership, collaborative 

working relationships are necessary.

D Communicate and transmit the heritage and 

values of rural landscapes

1 Communicate awareness of the heritage values 

of rural landscapes through collaborative participa-

tory actions, such as shared learning, education, ca-

pacity building, heritage interpretation and research 

activities. Develop participatory plans and practic-

es that involve civil society, private organizations, 

public authorities, and amongst both urban and ru-

ral inhabitants.

2 Increase awareness of the means and methods 

for transmission of traditional and technical knowl-

edge and practices and develop case studies to do so 

and disseminate best practices.

3 Support shared learning, training, and research 

using diverse tools, approaches and cultural prac-

tices, including cultural mapping, information-

sharing, education, and on-site training involving 

stakeholders, such as local communities, heritage 

specialists, professionals of various disciplines, 

schools and universities, and the media.

NOTE: The document is promoted by ICOMOS-

IFLA International Scientific Committee on Cultur-

al Landscapes (World Rural Landscapes Initiative 

www.worldrurallandscapes.org )
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چکیده
تغییرات اقلیمی و تأثیرات ناشی از آن بر روی محیط ساخته شده به طور قطع يکی از چالش برانگیزترين مسائل برای بازيگران اصلی 
درگیر در شکل گیری شهرهای آينده است. اين موضوع صرفاً مربوط به انطباق ساختمان ها با الزامات جديد نیست، بلکه بیشتر به بازنگری 

شیوه ی واکنش های بافت شهری به پديده های جديد و گاه غیرقابل پیش بینی مرتبط می باشد. 
اين فرايند به ش��رايط حاد ظاهری رو به رش��د در تابستان مربوط می شود که به شدت تقاضای نیاز به انرژی را برای خنک نمودن با 

اثرات منفی بر تعادل انرژی و همچنین آسايش حرارتی کاربران شهری به همراه پیامد شديد بر سالمت و سالمتی افزايش می دهد.
آس��ايش حرارتی در فضای بیرونی به عوامل متعدد مرتبط به آن بس��تگی دارد: ويژگی های محیط س��اخته ش��ده، رابطه بین مصالح 
س��اختمانی و مصرف انرژی، تغییرات اقلیمی جهانی و خرده اقلیم محلی: دما، تابش خورش��یدی، انتشار باد، سرعت باد، رطوبت مطلق 
و رطوبت نس��بی. هدف اين مطالعه، آزمون مدل س��ازی بر روی خرده اقلیم يک بخش ش��هر به عنوان نمونه مورد آزمون – يک قطعه 
از بلوک های س��اختمانی با حیاط های درونی - به مثابه ابزاری برای پش��تیبانی از مرحله بازآفرينی، بر اساس گزينه های تکنولوژيکی و 
راه حل های طراحی برای بهبود آسايش حرارتی در فضای باز بیرونی است. نتايج شبیه سازیEnvi-MET ، از طريق مقايسه وضعیت قبل 
و بعد از مداخله، بحث شده است. در نمونه مورد مطالعه، توسعه پروژه از طريق حیاط بر اساس شاخص PMV به آسايش حرارتی منجر 
ش��ده اس��ت تا از “بسیار داغ” )منطقه قرمز رنگ ۳.5+ و 4.0+( و “بسیار بسیار داغ” )باالتر از 4.50 و منطقه بنفش( به “گرم” )1.5+ و 

۲.00+( در مقیاس قطعه شهری تغییر يابد.

کلیدواژه ها: آسايش حرارتی در فضای باز؛ TEM-ivne؛ بازآفرينی محله؛ نقشه خرد اقلیمی فضای باز ]MMO[؛۲ راه حل پاسخگويي اقلیمی؛ 
کاهش دادن.

Abstract
Climate change and the deriving impacts on the built environment certainly represent one of the most chal-

lenging issue for several key players involved in shaping the cities of tomorrow. This is not simply a matter of 
adapting buildings to new requirements, but rather to rethink the way the urban fabric reacts to new and some-
times unpredictable phenomena. The process is related to increasingly evident extreme conditions in the sum-
mer time, that strongly improve the energy demand for cooling with negative impacts on the energy balance 
as well as on thermal comfort conditions of the end users and of urban population with severe implication on 
health and wellbeing. Outdoor comfort depends on a number of inter-related factors: the characteristics of the 
built environment, the relationship between materials and energy use, global climate change and local micro-
climate: Temperature, Solar Radiation, Wind distribution, Wind Speed, Absolute and Relative Humidity. The 
objective of this specific study is to test the microclimate modeling of a city portion in a demo-case – a plot 
of building blocks with inner courtyards – as a tool for supporting the regeneration phase addressing techno-
logical choices and design solutions to improve outdoor comfort conditions. The outcomes of the performed 
envi-MET simulations, comparing the situation before and after intervention, are consequently discussed. 
In the specific case, the developed project involving the courtyard has led the Thermal Comfort perception, 
evaluated in terms of PMV, to shift from “very hot” (+3.50, +4.00 red zone) and “very very hot” (above + 4.50 
violet zone) to “Warm” (+1.50, +2.00) at urban plot scale.
Keywords: Outdoor thermal comfort; envi-MET; district regeneration; outdoor microclimate map 
[OMM]; climate responsive solutions; mitigation.
1. A study on the use of outdoor microclimate map to address design solutions for urban regeneration
2. outdoor microclimate map ]OMM[

بررسی نحوه ی استفاده از نقشه خرده اقلیم در فضای بیرونی 
برای نشان دادن راه حل های طراحی در بازآفرینی شهری 1

 هشتمین کنفرانس بین المللی پايداری در انرژی و ساختمان ها )11-1۳ سپتامبر ۲016، تورين- ايتالیا(
Jacopo Gaspari- Kristian Fabbri 

A study on the use of outdoor microclimate map to address design solutions 
for urban regeneration
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1- مقدمه و زمینه مورد مطالعه
يکی از چالش برانگیزترين مسائل در پاسخ به آينده شکل شهرها 
در آينده نزديک، قطعاً به پاسخگويی به تغییرات اقلیمی و تأثیرات 
ناشی از محیط ساخته شده، مرتبط می شود )Stone, 2012). انتظار 
می رود پارادايم های جديد طراحی عالوه بر پاسخگويی به الزامات 
جديد برای س��ازگاری ساختمان ها با نیازهای در حال ظهور، قادر 
ب��ه عکس العمل در برابر پديده های جديد و گاه غیرقابل پیش بینی 
نیز باش��ند (Eames, Dixon, May, Hunt, 2013). از يک سوی، اين 
امر به ش��رايط شديداً حاد آش��کار در تابستان )و چرخه های متغیر 
زمس��تان / تابس��تان به ويژه ب��ه روند تغییرات دم��ا و بارندگی ها 
مرتبط اس��ت( مربوط می شود که به ش��دت تقاضای انرژی برای 
خن��ک نمودن را با اثرات منفی بر تع��ادل انرژی افزايش می دهد 
(James & James; 2001). از ديگر س��و، آس��ايش حرارتی کاربران 

شهری را با پیامدهای شديد بر روی سالمت و سالمتیشان تحت 
تأثیر قرار می دهد. برجسته ترين پديده ها در سطح شهر عبارت اند 
از؛ ام��واج حرارتی و جزاير حرارتی ش��هریUHI[ 1[ که پیامدهای 
بحرانی همانند تکانه های حرارتی۲ و به طور کلی احساس ناراحتی 
Santa- ؛James & James; 2011)  رر فضای باز را منجر می گردن��د
mouris M, 2014). بر اس��اس برنامه سازگاری اقلیمی۳ که توسط 

ش��هر بولونیا، پذيرفته ش��ده اس��ت، اين موضوع در يک مطالعه، 
توس��ط واحد تحقیقات تکنولوژی گروه معماری دانشگاه بولونیا4، 
در ارتب��اط ب��ا بازآفرينی منطقه بولونیا با هدف تعیین ش��یوه های 
مؤثر يکپارچه س��ازی اقدامات بهره وری انرژی، نظارت بر شرايط 
اقلیمی و بهره برداری از انرژی های تجديدپذير در يک ديدگاه شهر 

.(Boeri, Gaspari, 2015) هوشمند اجرا شده است
اهمی��ت توجه به ش��رايط اقلیمی و خ��رده اقلیمی فضای بین 
س��اختمان ها، به عنوان يک محیط ش��کل يافته در درون حیاط، 
پاس��اژها و فضای باز بیرونی محصور شده توسط احجام، از همان 
ابتدا به عنوان يک عنصر اس��تراتژيک در چارچوب کلی پژوهش 

ظاهر شده است.

مح��ور اصلی مطالعه، ارائه راهکار هزينه - فايده جهت کاهش 
تقاض��ای انرژی در مقیاس س��اختمان به هم��راه افزايش کیفیت 
 Santamouris M, 2001,  Allegrini , Dorera,) و  ش��رايط راحت��ی
همچنی��ن  و   (Carmelieta, 2012, Yaghoobiana, Kleissl, 2012

ارائه يک اس��تراتژی جامع برای پشتیبانی از ادغام منطقه در شهر 
هوش��مند در ارتباط با زيرساخت های ش��هری بود. در طول کار، 
نقش مقیاس متوسط محله به روشنی با توجه به دستیابی به يک 
اثر سیس��تماتیک مديريت انرژی و مؤثر بر کاهش پتانسیل ظاهر 
گرديد. در حقیقت اين محله در يک شبکه بسیار منظم از قطعات 
مستطیلی ش��کل با بلوک های س��اختمان در اطراف يک يا چند 

حیاط يا حوزه های سبز داخلی سازمان داده شدند.
تحلیل شرايط خرده اقلیمی اين فضاها اهمیت خاصی در رويکرد 
فرآيند بازآفرينی به طور کلی و به ويژه در درک مفهوم آس��ايش 
در فضای باز بیرونی به دس��ت می دهد. با اين وجود، اين موضوع، 
فقط بخش��ی از زمینه کلی پژوهش را نش��ان می دهد، آسايش در 
فضای باز بیرونی توجه گروه پژوهشی را به خود جلب کرد و يک 
مطالعه اختصاصی بر روی بخشی از محله به منظور ارزيابی اثرات 
و پتانس��یل های قبل از اعمال فرآيند در مقیاس وس��یع تر صورت 
پذيرفت. آس��ايش فضای بیرونی يک حوزه خاص مطالعه است و 
 UHI بس��یار روشن است: بازگشت مجدد UHI ارتباط آن با پديده
به طور مستقیم با افزايش درجه حرارت در هوای آزاد مرتبط است 

.(Andrade, Alcoforado, Oliveira, 2011, Oke TR, 1991)

در پاس��خ به اين پديده، مردم در داخل س��اختمان می مانند که 
به دلیل اس��تفاده از سیس��تم تهويه مطبوع5 برای خنک نمودن با 

افزايش مصرف انرژی همراه خواهد بود.
با اين حال، بررس��ی انجام ش��ده بر روی ادبیات علمی نش��ان 
می دهد که آس��ايش در فضای باز و پديده های مرتبط با آن اغلب 

در دو سطح مختلف بررسی می شود: 
y  يک��ی اقلیم، که به خوبی در برخی از آثار ماتس��راکیس6 و

 James & James; 2011, Santamouris M, 2014,) س��نتاموريس7 
Matzarakis, Mayer, Iziomon, 1999) نش��ان داده ش��ده است، که 

1-Urban Heat Island
2-heat strokes
3-Adaptation Plan
4-Technology Research Unit of the Department of  Architecture at University of Bologna
5- HVAC
6-Matsarakis
7-Santamouris
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UHI را در مقی��اس بزرگ با تمرکز بر رابطه بین ش��رايط اقلیم و 

تأثیرات ناش��ی از آن بر شهر و به ويژه در مراکز شهری متراکم و 
سايت های تاريخی / گردشگری تحلیل می کنند؛ 

y  ديگری، مصالح، که بر ويژگی های اجزا و عناصر در مقیاس
ساختمان تمرکز می کند تا خطر بروز بیش از حد حرارت را کاهش 
ده��د، کار بر روی پارامترهای خاص��ی از قبیل آلبدو و بازتاب که 
بیش از ديگران به طور گسترده در مطالعات دوايی1، هرناندز پرز۲ 
 Doya, Bozonnet, Allard, 2012, Hernández-Pérez ,) ۳و زين��زی

Zinzi, Fasano, 2010 ,2014) ارزيابی شده است.

به ط��ور معمول، به اين مس��ئله در مقیاس محل��ه ای4، همان 
س��طوح اطراف يک فضای باز محصور، در حالی که  ممکن است 
بر روی خرده اقلیمش و ادراک آسايشی تأثیر بگذارد، توجه اندکی 
شده است. اين مقاله مطالعات ويژه ای بر بخشی از مطالعه موردی 
پروژه ی پژوهش��ی اصل��ی را گزارش می دهد ک��ه اهداف اصلی، 
محدوديت های پذيرفته ش��ده، پارامترهای کلیدی مورد بررس��ی، 
روش شناس��ی متداول، نتايج اصلی و تأثی��رات بالقوه در محدوده 

عمومی پروژه ی اصلی را شرح می دهد.

2- اهداف
اين مطالعه با هدف بررسی آسايش حرارتی در فضای باز شهری 
بلوک های ش��هری در اطراف يک يا چند حیاط داخلی، بر اساس 
طرح نمونه موردی واقع در بولونیا انجام ش��ده اس��ت. هدف کلی 
آزمون، مدل س��ازی حیاط و آسايش حرارتی در فضای باز بیرونی 
با بررس��ی امکان توسعه و در نظر گرفتن اين مسئله در استراتژی 
کاهش ريسک در مقیاس محله ای است. بر اساس اين چارچوب، 

اهداف مشخص زير در طول مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند:
y  بررس��ی رابطه بین راه حل طراحی / طرح و بهبود آسايش

حرارتی و / يا کاهش درجه حرارت به منظور ارتقا شرايط آسايشی 
در فضای باز در تابستان؛

y  بازتعري��ف نتايج به داده های س��ودمند ب��ه منظور هدايت
ذی نفعان و بازيگران اصلی به س��وی يک طراحی منعطف که به 

طور مؤثر از روند بازآفرينی عمومی محله پشتیبانی می کند.

3 - روش شناسی
مطالعه نیازمند تعري��ف يک مدلی کامل برای توصیف مقیاس 
مزو از سايت است، سپس، متغیرهای خروجی قبل و بعد از مرمت، 
برای آگاهی از اينکه چه مصالح و ويژگی هايی قادر به تأثیرگذاری 
بر اقلیم خرد )بهبود ش��رايط آسايشی و کاهش درجه حرارت هوا( 
می باشند، و نشان دادن راه حل طراحی بر اساس آن، مقايسه شدند. 

3-1- انتخاب و توضیح مطالعه موردی
پروژه بازآفرينی ش��امل منطقه ای وس��یع در قس��مت شمالی 
 ايس��تگاه مرک��زی راه آه��ن در ش��هر بولونی��ا ب��ه ن��ام منطقه

 Bolognina است. س��اختمان هايی که در دهه های 50 و 60 ، در 
مرحله بازس��ازی پس از بمباران جنگ جهانی دوم بر اساس يک 
ش��بکه شطرنجی منظم با طرحی با حیاط ها و فضای سبز داخلی 
ساخته شده اند. اغلب ساختمان ها متعلق به مسکن اجتماعی اند و 
در واقع ترکیبی از فرهنگ ها و مردم از کشورهای مختلف است. با 
اين حال، ساکنان کم درآمد و کمبود منابع برای حصول اطمینان از 
فعالیت های تعمیر و نگهداری کافی در طول زمان، در کاهش قابل 
توجه کیفیت محیط س��اخته شده سهیم بوده است. بنابراين، يک 
پروژه بازآفرينی جامع، با تمرکز بر هر دو راهکار طراحی بر اساس 
هزينه – فايده برای تکمیل ساختمان ها و هم گزينه های مناسب 
برای چیدم��ان مجدد فضاهای باز بیرونی ک��ه در حال حاضر به 
عنوان پارک اس��تفاده می شود، در نظر گرفته شد. تصوير 1، نمونه 
مورد مطالعه در منطقه بولونیا را نشان می دهد. اين بلوک، به دلیل 
اينکه به خوبی نش��ان دهنده موقعیت عناص��ر و اجزا خاص مانند 
محل5 بازار روزانه محلی و کاربری چندگانه، که آن را از نظر نتايج 
شبیه سازی و مشارکت اجتماعی جالب تر می کند، انتخاب شد. اين 
بلوک توس��ط يک ساختمانی که قطعه را از شمال به جنوب قطع 
می کند به دو ناحیه اصلی تقس��یم شده است که دو فضای اصلی 
و يک گذرگاه که خیابان را از س��مت جنوب به شمال بازار مرتبط 

می کند، ايجاد می کند.

1-Doya
2-Hernández-Pérez
3-Zinzi
4-meso-scale
5- the location narrowing a daily local market  
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يک مدل دقیق ت��ر برای مطالعه Westcorner ش��مالی و حیاط 
س��مت غربی ساخته شد. ساختمان گوش��ه ای مستلزم يک اقدام 
مرمتی سنگین است که شامل دو نما رو به دادگاه می شود که در 
آن يک مجتمع جديد چوبی، بالکن های جديد، مناطق بافری برای 
کاه��ش گرمای بیش از حد در طول تابس��تان و طرحی جديد را 
فراهم می کند. بنابراين سطوح عمودی مرمت شده در اين مرحله 
با توجه به ش��رايط نامناس��ب آن نسبت به اطراف در مدل در نظر 
گرفته نش��دند. اين مدل بر روی سطح حیاط که در حال حاضر با 
آس��فالت پوشانده ش��ده و در آن چند قسمت سبز و درختان مانده 
بود، متمرکز شد. هدف اصلی شبیه سازی، ايجاد مؤثرترين راه حل 
برای شکل دادن به محیط بیرونی با توجه به اقدام تکمیل شده در 

سطح ساختمان است.

3-2- مدل شبیه سازی
ش��رايط آسايش��ی فضاهای باز بیرونی به عوامل متعدد مرتبط 
با عوامل هندس��ی و مادی محیط انسان س��اخت و نیز ارتباط بین 
مصال��ح و مصرف انرژی با اثرات تغییر اقلیم جهانی و پارامترهای 
خرده اقلیمی مانند: دما، تابش خورش��یدی، توزيع باد، سرعت باد، 
رطوبت مطلق و نسبی وابسته است. يکی از شاخص های پرکاربرد 
ارزيابی آس��ايش حرارتی داخلی، شاخص آرای میانگین   پیش بینی 
شده۲)ش��اخص آسايش حرارتی( ]PMV[ است که توسط پروفسور 
فنگر۳ تعريف (Fanger, 1972) و توس��ط ISO 7730 استاندارد شده 
است (ISO 7730). ساير شاخص ها در مطالعات مربوط به آسايش 
حرارتی فضای باز بیرونی با توجه به اهمیت بیش��تر سرعت هوا و 
میانگین متوسط دمای تابشی معرفی شدند که به شرايط آسمان، 

 PMV بازتاب خورش��ید و زمین بس��تگی دارد. در مورد محاسبات
فضای باز بیرونیISO 7730 محدوديت هايی برای شرايط محیطی 
تح��ت VDI آلمانی ۳787 فص��ل VDI. 2008( 2008 ،۲( پذيرفته 
اس��ت. اغلب نرم افزارهای مورد استفاده برای مدل سازی آسايشی 
 UHI-CE و پروژه (Dessi, 2008) .Dessi V فضای باز بیرون��ی، در
ش��رح داده شده است (UHI Project): لیستی از آن ها شامل موارد 

زير می شوند:
ENVI-met -1 (ENVI-met Available)، ي��ک مدل خرده اقلیم 
سه بعدی اس��ت که برای شبیه سازی تعامالت سطحی – گیاهی 
- هوا در يک محیط ش��هری با وضوح 0.5 تا 10 متری در شبکه 
ش��طرنجی فضايی و زمان 10 ثانیه طراحی ش��ده است. مناطق 
خ��اص کارب��ردی عبارت اند از: اقلیم شناس��ی ش��هری، معماری، 
 ENVI-met .طراح��ی س��اختمان، برنامه ريزی محیطی، و غی��ره
يک مدل پیش بینی بر اس��اس قوانین اساسی دينامیک سیاالت و 

.(Taleghani, 2015) ترمودينامیک است
RayMan -۲، پرتوی آزادانه در دس��ترس و مدل زيست اقلیمی 
انسانی است. اين مدل طول موج های بلند و کوتاه را به صورت سه 
بعدی در محیط های س��اده و پیچیده، به صورت توصیف شده در 
Matzarakis et.al.[ (Matzarakis, Rutz, Mayer, 2007) شبیه سازی 

می کند.
SkyHelios ، (SkyHelios, Tzu-Ping Lin et al, 2012 -۳) ابزاری 
برای شناخت اقلیم شناس��ی کاربردی است،که فاکتور ديد آسمان 
متوال��ی4 و مدت زمان تابش آفتاب ب��ا وضوح باال از نظر زمانی و 

مکانی برای هر نقطه در يک منطقه پیچیده را، محاسبه می کند.

1-demo-site
2-Predicted Mean Vote index
3-Fanger P.O
4-continuous sky view factor

تصویر 1: )الف( موقعیت نمایشگاه1 در منطقه Bolognina؛ )ب( بخش شمالی - غربی قطعه که در مطالعه بر آن تمرکز شد.
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همه ی اي��ن نرم افزارها به کاربران متخصص نی��از دارد و اين 
دلیلی است که مسئله آسايش در فضای باز بیرونی به طور معمول 
در فرايند طراحی در نظر گرفته نمی ش��ود. بنابراين هدف مطالعه 
حاضر، نه تنها ارائه يک راهنمای س��اده برای معماران، مهندسان، 
برنام��ه ريزان، بلکه ارائه راهنما در مورد نتايج بالقوه برای انتخاب 
گزينه های مدبرانه و راه حل های طراحی در سطح جامعه به ذينفعان 
Republic-med (Republic- و ش��هروندان همان طور که در نتاي��ج
 REBUS (REBUS Web-site, و پروژه های (Med Web-site, 2016

2016)، پیش��نهاد شده است، می باش��د. انتخاب نرم افزار - و مدل 

منتج - به نوع خروجی بستگی دارد و همان طور که  انتظار می رود 
از طريق مطالعه به دست آيد. SkyHelios مدل های مبتنی بر يک 
سیس��تم مختصات قطبی را ايج��اد می کند که بر مطالعه در مورد 
رويکرد انس��ان محور متمرکز است که در آن بدن انسان به عنوان 
عنص��ر اصلی محی��ط بیرون در نظر گرفته می ش��ود. يک روش 
مشابه  با RayMan  انجام می شود که تبادل انرژی با گنبد آسمان1 
)انتقال حرارت اضافی توس��ط تابش حرارتی به آسمان( در مدل را 
به منظور ش��اخص دمای فیزيولوژيکی۲ (PET) در بر می گیرد که 
اغلب به عنوان ش��اخص تکانه گرما ۳)يک س��ندرم حاد ناشی از 
افزايش بیش از حد دمای بدن به علت اضافه بار يا شکست سیستم 
 IUPS Thermal) گرماساز در طی قرار گرفتن در معرض گرما است
Commission, 1987)) و به عنوان شاخص حسگر حرارتی استفاده 

نمی ش��ود. ENVI-met قادر به مديري��ت متغیرهای اصلی )درجه 
حرارت هوا، سرعت باد، رطوبت نسبی و غیره( و شاخص آسايشی 
PMV برای ايجاد خطوط ت��راز4 که به طور خاص به ويژگی های 

سايت پیوند می خورند، می باش��د. بنابراين نقشه فضاهای بیرونی 
ممکن است يک تصور بسیار کارآمد از توزيع خطوط تراز به منظور 
پش��تیبانی از درک مناطق آسايشی و تغییرات میکرو - اقلیمي در 
يک محل خاص مانند حیاط های  بین بلوک های س��اختماني که 

به عنوان نمونه آزمايي5 مورد استفاده قرار گرفته اند، ايجاد کند. از 
اين رو، ENVI - met که می تواند نماينده شرايط خاص سايت باشد، 

برای ايجاد نقشه های جغرافیايی انتخاب شده است.

3-3- متغیرها
متغیرهای اصلی اس��تفاده شده برای تحلیل خرده اقلیم فضای 

باز بیرونی سايت، در شرايط کنونی و بعد از مرمت، عبارت اند از :
y  دمای هوا، برحس��ب درجه سانتی گراد، برای ارزيابی توزيع

دما با توجه به تأثیر چیدمان س��اختمانی )تحت تأثیر سايه اندازی(، 
ويژگی های مصالح ساختمانی بکار رفته برای کفسازی منطقه، در 
نهايت اثر باد در بخش های خاصی از سايت اندازه گیری شده است. 
حداقل و حداکثر درجه حرارت در طول تابس��تان کاهش می يابد، 
همچنی��ن توزيع خطوط هم تراز درجه ح��رارت، ارزيابی مزيت به 
دس��ت آمده از طريق راهکار طراحی پیش بینی ش��ده با توجه به 
تبادل حرارت محس��وس توس��ط بدن انس��ان با محیط بیرونی را 

امکان پذير می کند.
y  سرعت باد )يا تندی هوا يا سرعت هوا(، بر حسب واحد متر

ب��ر ثانیه)m/s( برای ارزيابی توزي��ع حرکت هوا، به ويژه موقعیت 
هوای س��اکن6 )س��رعت باد صفر متر بر ثانیه( در طول تابس��تان 
اندازه گیری می ش��ود، زمانی که اثرات ناش��ی از مبادله هوا / بدن 
وجود ندارد و يا مواردی که آش��وب )سرعت باد باالتر از 1 متر بر 
ثانیه( و يا “اثر کاهش فش��ار”7 ممکن است شرايط ناراحتی ايجاد 
کند به ويژه در فصل زمس��تان باعث افزاي��ش گردوغبار، ذرات و 

آالينده ها شود.
y  بر حس��ب درصد ، برای بررسی اثر ،)RH( رطوبت نس��بی

پوش��ش گیاهی، به ويژه در مورد سطوح وسیع )زمینه ها، چمن، و 
غیره( همراه با جهت های اصلی تهويه )به عنوان تهويه تحت تأثیر 
رقت بخار( اندازه گیری می ش��ود. مقدار رطوبت نس��بی، بار نهان8 
و در نتیجه تعريق انس��انی9 را تحت تأثیر قرار می دهد: در عرض 

1-Sky dome
2-Physiological Equivalent Temperature
3-Heat  Stroke index
4-Isolines
5-Demo-case
6- Still Air
7-Venturi effect
8-Latent Load
9- human sweating
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جغرافیايی و شرايط آزمون1، رطوبت نسبی (RH> %65) در تابستان 
که به عنوان احساس گرمای۲ همراه با ناراحتی درک می شود؛

y  اندازه گیری شده است که g / kg برحسب (SH) رطوبت مطلق
يک شاخص مفید برای ارزيابی اثر گیاهان و پوشش گیاهی است. 
ع��الوه بر اي��ن، خطوط هم ت��راز PMV ب��رای ارزيابی مناطق 
مختلفی هستند که در آن سايت می تواند با توجه به حس گرمائی 
تقسیم شوند ، موضوعی که  در محدوده بین ۳ = بسیار سرد، 0 = 
خنثی، + ۳ = بسیار گرم بیان می شود. با اشاره به ارزيابی آسايش 
حرارتی در فضای باز و احس��اس گرمايی با اس��تفاده از ش��اخص 

PMV، بايد گفت:

y  معمواًل به عنوان نش��انگر آسايش در فضای داخلی PMV

است که تبادل حرارتی، و به ويژه اشعه های تابشی، در شش وجه 
فضايی انجام می ش��ود، در حالی که در مورد آس��ايش در فضای 

بیرونی، مبادله به سمت گنبد آسمان است؛
y  متغیرها در س��ايت در طول زمان تغییر می کند، همچنین

همان طور که افراد در س��ايت حرک��ت می کنند، نیز تغییر کنند )و 
اين منجر به تغییرات متابولیکی در موضعات درگیر می شود(؛ هیچ 
نظرس��نجی آماری مربوط به رابطه بین ادراک حرارتی در محیط 
بیرونی  و متغیرهای خرده اقلیمی که آن را تعريف می کند، وجود 

ندارد. اين مسئله اغلب در زمینه ادبیات نظری ناشناخته است.
y  تنها با در نظ��ر گرفتن نتايج مدل PMV ،در بیش��تر موارد

محاسبه شده است و به همین دلیل ، مقادير PMV ممکن است در 
محدوده تعريف ش��ده ISO 7730 باالتر از 4 باشد، بنابراين تحلیل 
منتقدانه از نتايج و ش��کل خطوط تراز موردنیاز اس��ت. در مطالعه 
envi- از نرم افزار bio-met با استفاده از برنامه ،PMV حاضر، ارزيابی

MET ، با اس��تفاده از استاندارد ارتفاع 1.75 متر، وزن 75 کیلوگرم 

و ۳5 س��الگی، با فعالیتی متابولیکی مربوط به راه رفتن معمولی و 
لباس معمولی مربوط به clo 0.90  انجام شده است.

3-4- نتایج
هدف اين مطالعه خاص، آزمون مدل س��ازی خرده اقلیمی يک 
بخش از ش��هر است - در مطالعه موردی يک قطعه از بلوک های 
ساختمانی با حیاط های درونی - به عنوان يک ابزار برای حمايت 

از فاز بازآفرينی با در نظر گرفتن گزينه های فن آوری و راه حل های 
طراحی )از جمله معماری ، مناطق س��بز و سنگفرش شده( برای 
بهبود ش��رايط راحتی در فضای باز در نظر گرفته ش��ده است. به 
طور تفصیلی، envi-MET برای ايجاد يک مدل از مطالعه موردی 
با مقايس��ه قبل و بعد از مداخله و منظرس��ازی اثرات آن بر روی 
نقش��ه های خرده اقلیم در فضای باز، اس��تفاده شده است. راه حل 
پیش��نهادی به طور کامل بازطراحی منطقه حیاط با مناطق جديد 
سبز و باغ های سبز همان طور که تصوير ۲ نشان می دهد، می باشد. 
هیچ تخريب سنگین در ساختمان گوشه ای پیش بینی نشده است، 
اما عالوه بر ابعاد جديد بر پايه چوبی، بالکن های جديد و سیس��تم 
س��ايه ای گسترده در نمای جنوبی / ش��رقی برای کاهش گرمای 

بیش از حد فراهم می شود.
مطالع��ه بر اس��اس اين فرضیه اس��ت که شبیه س��ازی انرژی 
و تحلیل ه��ای خ��رده اقلیم بايد با دقت در نظر گرفته ش��ود و در 
ط��ول فرايند طراح��ی برای درک بهتر ش��رايط فض��ای بیرونی 
و جهت ده��ی ب��ه راه حل ها در جهت س��طوح راحت ت��ر در نظر 
 گرفته ش��ود. اي��ن موقعیت توس��ط مطالعات ديگ��ری همچون
(Xuan, Yang, Li, 2014) .Xuan Y و (Naboni, 2014) .Naboni E  
(Fabbri, Di Nunzio , Antonini, Boeri, 2015)  .  Fabbri Kدر  و 
که در آن ارزيابی نقطه به نقطه از آس��ايش در فضای بیرونی مورد 
اس��تفاده برای نشستن و ساير عناصر پشتیبانی شده است. فرآيند 
ارزيابی مقايسه نقشه های فضای باز قبل و بعد از مداخله، با در نظر 
گرفتن زمان و روز خاصی که به طور مناسب در يک فصل، معمواًل 
تابستان که نشان دهنده يک وضعیت استاندارد معمول است، انجام 
شده است. برای نمونه 16 جوالی در ساعت 1 بعدازظهر با استفاده 
از داده های واقعی از ايستگاه هواشناسی محلی برای مدل انتخاب 
ش��د. انتخاب دوره به هدف مطالعه و به روش��نی به هدف اصلی 
برای تحلیل ش��رايط راحتی در تابس��تان، زمانی که فعالیت ها در 
فضای باز اغلب توس��ط ساکنین انجام می شود و زمانی که خطر 
امواج حرارتی ممکن است يک وضعیت متعارف را تحت تأثیر قرار 
دهد، بس��تگی دارد. اين در واقع مش��کل ترين دوره برای مطالعه 
موردی است که ساکنان شرايط ناراحتی گرمايی را درک می کنند 
و از بیرون آمدن خودداری می کنند و تقاضای مصرف انرژی برای 

خنک سازی افزايش می يابد.

1-demo-case
2-muggy sensation
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مقايس��ه بین نقش��ه ها بر اس��اس توزيع خطوط تراز، حداقل و 
حداکثر مقادير، با توجه به توزيع متغیرهای همگن در اين مناطق 
صورت پذيرفته اس��ت. در طول يک روز از فصل تابستان، ارزيابی 
آس��ايش حرارتی باي��د در نظر بگیرد که: ش��اخص PMV ممکن 
اس��ت بیش از حد تخمین زده ش��ود )به عنوان مثال PMV> 4)؛ 
 (PMV = -1) يا مناطق با نشاط (PMV = 0) ش��رايط حرارتی خنثی
امکان پذير نیست. بنابراين کاهش PMV عمدتاً ارزيابي مي شود و 
 PMV)) به داغ (PMV = 4) ”در نتیجه تغییر وضعیت از “بسیار داغ

2 = می تواند به عنوان يک بهبود مثبت فرض شود.

4- نتایج
نتايج حاصله از نقش��ه های خاص خرده اقلی��م بیرونی مطالعه 
موردی همراه با توزيع خطوط تراز و مناطق همگن برای هر متغیر 
هستند. بايد به وضوح اشاره کرد که هدف اصلی اين مطالعه ارزيابی 
انتقادی از طراحی خاص و انتخاب مصالح س��ازگار با برای مرمت 
طرح حیاط نیس��ت ، بلکه هدف اصلی نش��ان دادن اين است که 

چگونه مدل سازی امکان ارزيابی تأثیرات پروژه را فراهم می آورد. 
در مورد خاص، پروژه ی ش��امل حیاط، برخ��ی از مزايا در مقیاس 
قطعه ش��هری را به ارمغان آورده اس��ت. نتايج شبیه سازی انجام 
ش��ده با Envi-MET، مقايسه وضعیت قبل و بعد از مداخله، در زير 
بیان ش��ده است. تصوير ۳ نشان می دهد که تغییرات قابل توجهی 
در مقادير حداقل دمای هوا )تقريباً 19 درجه سانتی گراد( و حداکثر 
دمای هوا )نزديک به ۳5 درجه س��انتی گراد( دمای هوا در س��ايت 
نمونه به وجود نیامده اس��ت، بنابراين به نظر می رسد طرح حیاط 
جدي��د بر اين پارامتر تأثیر نمی گ��ذارد. با اين وجود، دمای همگن 
۳۲-۳4 درجه س��انتی گراد )محدوده قرمز رنگ( پس از نوس��ازی 
 ،)b به  طرف س��مت راست( کوچک تر است )تصوير سمت راستی(
همچنین۳6 درجه س��انتی گراد )بنفش( ب��ه ويژه اگر اثرات مرزی 
گنجانده نش��ده باش��د، می تواند به عنوان اثرات مثبت در مقیاس 
قطعه تفس��یر شود، حتی اگر نوس��ازی اثر آشکاری بر روی سايت 

نمونه نداشته باشد.

)L. Ferrari، D. Galassi :برگرفته از( )c، d( بعد از مداخله )b( قبل از  و- )a( تصویر 2: طرح سایت
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تصویر 3: توزیع درجه حرارت، بر حسب سانتی گراد:a  قبل از مداخله وb  بعد از مداخله

تصوير 4 تغییر حداکثر مقدار سرعت باد در قطعه را از 7.66 متر بر ثانیه به 9.70 متر بر ثانیه نشان می دهد، به اين معنی که راه حل 

پذيرفته ش��ده، تهويه ای بهتر و کاهش قابل مالحظه ای از مناطق با هوای س��اکن )س��رعت صفر متر بر ثانیه، آبی رنگ( که محدود به 

آن مناطقی می ش��ود که با س��اختمان ها محدود می شود، تولید می کند. نقشه سمت راست )b( کاهش اثر فشار )آشفتگی( در جايی که 

ارتفاعات س��اختمانی با مسیرهای شهری مجزا می شوند، را نش��ان می دهد. سرعت باد افزايش حضور نسیم آرام را نشان می دهد )بین 

0.80 متر بر ثانیه و 1.40 متر بر ثانیه( که می تواند تبادل حرارتی بدن انسان را و احساس طراوت بر روی پوست را تسهیل کند. مقادير 

سرعت هوا که بیش از 1.80 متر بر ثانیه در نواحی خارجی نقشه است می توانند به عنوان خطاهای مرزی مدل در نظر گرفته شوند.

تصویر 4: توزیع سرعت باد در m / s: (a) قبل؛ )ب( پس از مداخله.

تصوي��ر 5 حداقل مقدار رطوبت نس��بی RH )تقريباً ۲9٪( و حداکثر RH )تقريب��اً 75٪ در مرزها در حالی که می توان آن را 45٪ با 

توجه به بقیه منطقه در نظر گرفت( نش��ان می دهد که در س��طح طرح، به طور معنی داری متفاوت نیس��ت، به اين معنی که مداخله در 

 RH گوش��ه ش��مال غربی حیاط، از لحاظ محدوده سبز برای تأثیرگذاری بر روی سايت به طور کلی محدود است. با اين حال، تغییرات

بین 40-45٪ می تواند در نظر گرفته شود که از سمت شمال شرقی به سمت جنوب غربی احتمااًل به دلیل توزيع متعادل پوشش گیاهی 

)که ممکن است در روزهای مختلف از سال نیاز به شبیه سازی خاصی داشته باشد( حرکت می کند. رطوبت نسبی ۳0٪ )محیط خشک(، 

مطابق با وضعیت معمول يک روز تابستانی در منطقه شهری، پس از مرمت به ۳۳ تا ۳6 ٪ تغییر می کند )مناطق سیاه و سفید( نشان 

می دهد که افزايش مناطق سبز تأثیر مثبتی دارد.
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تصویر 5: توزیع درجه حرارت هوا، بر حسب سانتی گراد  )aقبل؛ )ب( پس از مداخله

همان طور که در تصوير 5 نش��ان داده ش��ده، حداقل )نزديک به 9.8۳ گرم بر کیلوگرم( و حداکثر )نزديک به 11.65 گرم / کیلوگرم( 
مقادير رطوبت مطلق تغییراتی در س��طح طرح ندارد. درختان و حوزه های س��بز بیش از حد محدود به اثر ديگر بخش های س��ايت مورد 
آزمون هس��تند. با اين حال، تصوير 6 توزيع متغیر در فضا را به اس��تثنای گوشه شمال ش��رقی که در آن باغ های سبز قرار گرفته، نشان 
می دهد. اگر وضعیت قبل و بعد از پروژه - فقط حیاط طراحی شده - را مقايسه کنیم - ، رطوبت مطلق از 9.60 گرم بر کیلوگرم )سبز( 

تا 10.۲0 - 10.40 گرم در کیلوگرم )نارنجی( با افزايش قابل توجهی حدود 1 گرم در کیلوگرم تغییر می کند.

تصویر 6: رطوبت مطلق در g / kg )a( قبل؛ )ب( پس از مداخله

تصویر 7: شاخص PMV  )الف( پیش از؛  )ب( پس از مداخله

آخرين شبیه سازی مربوط به ارزيابی آسايش حرارتی )تصوير 7( با استفاده از شاخص PMV بايد دقیقاً با اشاره خاص به گوشه شمال 
غربی تحلیل شود، در غیر اين صورت ممکن است نتايج متناقض به نظر برسد زيرا PMV به نظر می رسد به طور کلی از 0.17 )خنثی، 
قبل از مداخله ( تا 1.0۳ )گرم بعد از مداخله( تغییر می کند. از جمله “اثرات مرزی”، در منطقه مرمت ش��ده )واقع در  دايره(، که در آن 
باغ های گیاهی واقع شده است، PMV از “بسیار داغ” )+۳.50، +4.00 منطقه قرمز( و “بسیار بسیار داغ” )باالتر از + 4.50 بنفش( به 

“گرم” )+1.50، +۲.00( با کاهشی مؤثر توسط راه حل سازگاری تغییر کرده است.
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5- جمع بندی
مطالعه ای که در اين مقاله گزارش ش��ده، توجه به يک مقیاس 
مزو را بر اس��اس مطالعه ای که قباًل توسط Fabbri و همکاران 
در ارتب��اط با تقاضای انرژی - تمرکز بر قطعه ش��هری و به ويژه 
بلوک های س��اختمانی در اطراف حیاط های داخلی، فضاهای باز، 
میدان ها، حوزه های س��بز و به وضوح محدود ش��ده توسط شبکه 
ش��طرنجی خیابان ها، انجام ش��ده، مورد بررسی قرار گرفته است 
(Fabbri&Tarabusi, 2014). با اين وجود، ادبیات علمی فوق، عمدتًا 

بر تحلیل عمیق متغیرهای تکی متمرکز شده است، نتايج گزارش 
استفاده از نقش��ه ها برای بهبود طراحی شهری با توجه به ديدگاه 
چند متغیری را نش��ان می دهد. اين در واقع يک نمايش واضح و 
مصنوعی از دستاوردها، برای مقايسه اثربخشی راه حل طراحی بر 
آس��ايش حرارتی در فضای باز فراهم می کند. اکثر مطالعات انجام 
شده در مورد بررسی ادبیات با شهر، مدل کالبدی، نرم افزار، ادراک 
راحتی سروکار دارد، در حالی که در اين مورد، شکاف میان متغیرها 
بین راه حل قبل و بعد طراحی از همس��از شده است. شهرها نقش 
کلیدی در چالش های آينده ی تغییرات آب و هوايی دارند: جمعیت 
و تراکم رو به افزايش محیط شهری اثرات درک شده و همچنین 
اثرات UHI را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراين، اکثر اقدامات برای 
کاهش يا سازگاری اقلیمی در  محدوده شهر يا منطقه ای نسبت به  
مقیاس ساختمانی ناشی می شود، حتی اگر هر يک از بخش های 
يک بافت ش��هری به طور بارز در رفتار سیس��تمی به عنوان يک 
کل سهیم باشند. مطالعه موردی نشان می دهد که تعداد محدودی 
از اقدامات در س��طوح حیاط ها و معرفی درصد معینی از پوش��ش 
گیاهی می تواند بر ش��رايط محلی بهبود هوای گرم در فضای باز 
اثرگذار باش��د و به کاهش UHI همراه با کاهش دمای هوا کمک 
کند. نمايش فضايی شرايط خرده اقلیم يک ابزار مفید برای درک 
و نش��ان دادن گزينه های طراحی و راه حل های فنی است که بايد 
پذيرفته شوند. OMM می تواند برای تعیین استراتژی های طراحی 
و نش��ان دادن مزيت بالقوه هر گزينه )مقايسه وضعیت قبل و بعد 
از مداخالت( اس��تفاده ش��ود. با وجود اي��ن، فرايند فقط در بخش 
کوچکی از بافت ش��هری اجرا ش��ده اس��ت، نتايج - که ظاهراً به 
نظر می رس��د به بازه محدودی از ارزش محدود است، اما به زمینه 
خاص خود و هدف مطالعه مربوط است - استفاده از اين روش در 

رويکرد سیس��تماتیک فرايند بازآفرينی را در سطح محله با تکرار 
مدل همساز شده بر روی مجموعه ای از ساختمان ها برمی انگیزد. 
نتايج پیشرو، بررسی پیشرفت های بیشتر برای ارزيابی اطمینان از 
شبیه سازی ها را پیش��نهاد می کند. بدين ترتیب دو اقدام جديد در 
طول مأموريت های بعدی در حال توس��عه هس��تند: 1( مشاهدات 
سايت )از جمع آوری داده ها توسط حسگرها و ابزارها( برای مقايسه 
دق��ت نرم اف��زار و پیش فرض های مدل؛ ۲( مصاحبه مس��تقیم با 
ساکنان با استفاده از يک پرسشنامه برای ارزيابی احساس راحتی / 
ناراحتی واقعی در سايت مورد مطالعه به منظور نشان دادن ارزش ها 
در ي��ک وضعیت واقعی. اين اقدامات باعث خواهد ش��د که مدل 
پیش از تصويب نقش��ه ها با هدف نظارت بر اثرات ترکیبی شروع 
ش��ود و گزينه طراحی بتواند مطابق با افزايش بهره وری بالقوه از 
لحاظ شرايط کاهشی و راحتی در مقیاس منطقه ای، هدايت شود.

نتیجه گیری
اين مقاله روش شناسی توصیفی را برای ارزيابی آسايش حرارتی 
Bo-  رر فض��ای باز و کارب��رد آن در مطالعه مورد خاص در منطقه

 OMM برای ارزيابی ENVI-met .ايتالی��ا( ارائه می ده��د( lognina

برای هر متغیر فیزيکی مورد استفاده قرار گرفت. آسايش حرارتی 
در فض��ای باز قبل و بعد از طراح��ی حیاط با باغ، چمن و درختان 
جديد شبیه س��ازی شده است. برای مقايسه نتايج، از نقشه فضای 
بیرونی در مقیاس خرده اقلیم اس��تفاده ش��ده است. اين رويه بايد 
برای حمايت از فرايند تصمیم گیری و مقايسه گزينه های جايگزين 
مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین بايد اذعان کرد که OMM قطعًا 
به يک روش س��اده تر و قابل دسترسی تر، داده های خروجی را که 
ب��ه طور معمول برای کاربران متخصص تولید می ش��ود، ترجمه 
می کند. تصويب اين ابزار، درک پديده های مربوط به هر دو گروه 
متخصصین )ک��ه بايد قادر به در نظر گرفتن اثرات مرزی و ديگر 
ويژگی ها باشد(، و کاربران غیرمتخصص مانند تصمیم گیرندگان، 
ذينفعان، ش��هروندان که برای آن ها خطوط تراز نقشه ها می تواند 
دسترسی آس��ان به اطالعات و در نتیجه درک کلی از پديده های 
تحلیلی را فراهم کند، باشد. اين امر، قطعاً مربوط به در نظر گرفتن 
اثرات بالق��وه گزينه های طراحی بر خرده اقلی��م، زمانی که اقدام 
بازآفرينی در حال انجام و يا هدف توس��عه س��ايت خاص اس��ت، 

می باشد.
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دیدگاه صاحب نظران

y  علی محمد سعادتی / مديريت بافت و بناهای تاريخی شهرداری تهران

مفهوم بهـره برداری از بناهای تاریخی را چگونه تعریف می کنید؟ \

بهره ب��رداری از بناهای تاريخی، يک بخ��ش از فرآيند احیا آن 
است. احیای اثر در مفهوم نظری به معنی ايجاد زمینه و بسترهای 
الزم برای بازگش��ت اثر به حیات اجتماعی معاصر و جلوگیری از 
انزوای آن است. اما موضوع بحث در اينجا، رويکرد احیا در راستای 
بهره برداری متناسب و سازگار با بنا و با توجه به جايگاه تاريخی و 
فرهنگی اش اس��ت؛ يعنی عملیات هدفمندی که به منظور ارتقای 
س��طح حفاظت و تضمین بقا با اعطای کارکردی متناس��ب برای 
بهره ب��رداری از بناها و اماکن تاريخی و فرهنگی، در هم پیوندی با 

جريان زندگی شهری طراحی و اجرا می شود. 
در فه��م مفهوم احیاء و بهره برداری از بناهای تاريخی ذکر اين 
نکته ضروری اس��ت که احیا بخش��ی از يک فرايند پیوسته است 
که ب��ه نوعی نمايانگر يک ت��داوم تاريخی اس��ت. راز ماندگاری 
س��کونتگاه ها و زيس��تگاه ها، توجه به مفهوم تداوم و دستیابی به 

سنت نگهداری و حفاظت در عین تغییر است. 
فرآين��د حفاظت و احی��ای بناهای تاريخی، به وي��ژه آنجا که با 
کاربردهای عمومی و نه اختصاصی، تعريف می ش��ود، به س��بب 
سروکار داشتن با زمینه ها و عوامل مختلف، بسیار پیچیده است. در 
طرح احیا از يک سو بايد اعتبار و اصالت نهفته در بناهای تاريخی 
در مقام اسناد به جا مانده از گذشته را در نظر گرفت و از سوی ديگر 

بايد به نیازهای زندگی امروزی پاسخ داد.
برای دستیابی به فرآيند پايدار احیا و بهره داری از بناها و اماکن 
تاريخی می بايس��ت به دو موضع توجه داش��ت. نخست توجه به 
س��نت های اصیل و ديرينه زندگی در زمینه تاريخی و فرهنگی و 
ش��رايط سرزمینی موجود و پس از آن سازگاری با تغییراتی که در 

طول زمان رخ خواهد داد. 
اگر جامعه بتواند سبک زندگی در فضايی متفاوت از آپارتمان های 
امروزی را با شاخصه های خاص خود تجربه کند، امکان انتقال اين 
تجربه به ش��کل سازنده تر به زندگی امروزی وجود خواهد داشت. 

اين در واقع موضوعی است که در فرآيند احیا اتفاق می ا  فتد.
س��رمايه گذاری در اماکن تاريخی و فرهنگی و وارد کردن اين 
اماکن به چرخه بهره برداری زمینه س��از اتفاقات مهمی نظیر ايجاد 
اش��تغال و بهره گیری از ظرفیت های داخلی کشور است. عالوه بر 
بهره گیری از ظرفیت داخلی ما می توانیم با ايجاد بس��ترهای الزم 
برای ورود گردش��گر به کشور و رسیدن به سهم آورده مطلوب در 
اين عرصه، گام های مهمی در راس��تای اقتصاد مقاومتی برداريم، 
بنابراين عم��اًل يکی از محورهای اصلی بح��ث اقتصاد مقاومتی 
می توان��د گردش��گری و احیا و بهره ب��رداری از بناهای تاريخی و 
فرهنگی باش��د، چراکه با توجه به زيرس��اخت های موجود و احیاء 
آن ها می توانیم به نحو شايس��ته از آن اس��تفاده کنیم. با اين حال 
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توجه به موضوع گردشگری می بايست در توازن و تعادل مطلوبی 
در نس��بت با جريان زندگی ش��هری به ويژه سکونت می بايست 

ضرورت پذيرد. 

در دوره مدیری�ت جنابعالی چه سیاست ها، برنامه ها و اقداماتی در  \

راس�تای کاربست مفهوم به�ره برداری از بناهای تاریخی تعیین شده 

است؟

y  تهیه و تدوين پیش نويس سیاس��ت های تش��ويقی )اعم از
معافی��ت از پرداخت عوارض ش��هری، اعطای تس��هیالت بانکی 
جهت مرمت و بهسازی ساختمان های ثبت شده و واجد ارزش( در 
راس��تای کمک به بخش خصوصی جهت ورود به حوزه ی احیا و 

بهره برداری بناهای تاريخی؛
y  طراحی س��ازوکار مرمت، بهس��ازی و بهره برداری بهینه از

ساختمان های واجد ارزش در اختیار شهرداری تهران؛ 
y تدوين ضوابط و مقررات ويژه بهره برداری سازگار؛
y  جلب مش��وق های مالیاتی، بیم��ه ای و بانکی در خصوص

ايج��اد چرخه اقتصادی هم خوان با هويت تاريخی بافت و بناهای 
واجد ارزش؛ 

y  کمک به ايجاد تش��کل های مردم نه��اد با هدف صیانت از
ساختمان های ارزش��مند تاريخی با بهره گیری از چرخه اقتصادی 

پايدار؛
y  برگ��زاری رويداده��ای ملی و ش��هری با ه��دف معرفی

فرصت های سرمايه گذاری در بافت و بناهای تاريخی.

 مهم ترین چالش های موجود در فرآیند تحقق پذیری سیاس�ت ها،  \

برنامه ها و اقدامات مرتبط با بهره برداری از بناهای تاریخی را در حوزه 

سازمانی خود چگونه تعریف و ارزیابی می کنید؟

y  عدم هماهنگی میان دستگاه ها و نهادهای مسئول در زمینه
حفاظت و بهره برداری از ابنیه تاريخی )س��ازمان میراث فرهنگی، 
شهرداری، اصناف و اتحاديه ها، اداره اماکن، نیروی انتظامی  و ....(؛

y  کم انگیزگی سرمايه گذاران بخش خصوصی به منظور ورود
به جريان احیاء و بهره برداری از اماکن تاريخی به علت مشکالت 

و معضالت و موانع؛
y  چالش ه��ای حقوق��ی، مالکیتی و قانونی موج��ود در حوزه

بافت ها و بناهای تاريخی.

چه راه�کاری را برای برطرف نم�ودن چالش های پیش�رو معرفی  \

می نمایید؟

y  تشکیل کارگروه مش��ترک احیاء و بهره برداری متناسب و
سازگار با بناهای تاريخی؛

y  تدوين و تکمیل سیاست های حمايتی و تشويقی به منظور
ايجاد تضمین و کاهش ريس��ک در فرآيند سرمايه گذاری در حوزه 

بافت ها و بناهای تاريخی؛
y  تش��کیل کارگ��روه و کمیته های حقوقی در س��طوح عالی

مديريتی ش��هرهای دارای بافت های ارزش��مند تاريخی به منظور 
رفع مسائل و مشکالت و تسهیل و فرآيند احیا.
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کنفرانس حفاظت تاریخی و فرهنگی، 2018

1- کنفرانس حفاظت تاریخی و فرهنگی1
حفظ اجتماع توسط استفاده مجدد از طريق انطباق

y Newport. Rhode Island. United States :مکان
y تاريخ : 1۲-1۳ اکتبر
y Ochre Point Ave 100 .Salve Regina University  :آدرس

برنامه حفاظت فرهنگی و تاريخیNoreen Stonor Drexel  پايیز )۲018، 1۲-1۳ اکتبر( در دانش��گاه Salve Regna برگزار خواهد ش��د، 
موضوع اين کنفرانس حفاظت تاريخی و فرهنگی، حفظ اجتماع توسط استفاده مجدد از طريق انطباق است. هدف از اين کنفرانس، کشف 
مجدد اس��تفاده از س��ازگاری )انطباق( به عنوان يک شکل از حفظ اجتماع است. موضوعات بالقوه شامل مقاالت مقدماتی، مفهوم سازی 
استفاده مجدد انطباقی، تجزيه وتحلیل تاريخی و مطالعات موردی است. هدف اين کنفرانس کشف استفاده مجدد انطباقی مقاالت در هر 
زمینه ای از حفظ آکادمیک يا کاربردی را )به عنوان مثال معماری تاريخ معماری باستان شناسی مطالعات موزه و برنامه ريزی و سیاست 
1. Cultural and Historic Preservation Conference 

کنفرانس
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حفاظت( و تاريخ عمومی مورد استقبال قرار دارند ارائه کنندگان مقاالت پذيرفته شده هزينه های ثبت نام کنفرانس را لغو خواهند کرد. ما 
از پیشنهادات برای مقاالت فردی به خوبی جلسات کامل در مورد »حفظ اجتماع توسط استفاده مجدد از طريق انطباق«1 دعوت می کنیم. 

اس��تفاده مجدد از انطباق يک اس��تراتژی اس��ت که معمواًل توس��ط محافظان، معماران و برنامه ريزان به کار می رود تا عمر استفاده 
س��اختمان ها و محله های تاريخی را افزايش دهند. ش��ايد به اين دلیل که به اندازه مزايای مالی قابل اندازه گیری نیست، توانايی استفاده 
مجدد از انطباق برای تقويت روابط و هويت های جامعه اغلب ناديده گرفته می شود. با وجود اين کمبود توجه، استفاده مجدد از انطباق 
پتانسیل اين را دارد که يک شکل قدرتمند مکان باشد که همبستگی اجتماعی را ترويج می دهند. با توجه به اين ديدگاه، ساختمان ها و 
محل های تاريخی بیش��تر به س��بک بافت آن ديده می شوند. آن ها همچنین به عنوان "متون" غنی هستند که روايات فرهنگی مادی و 
غیرمادی را از گذشته، حال و حتی آينده ترکیب می کنند. در بسیاری از موارد، طیف رواياتی که در ارتباط با يک ساختمان خاص يا سايت 

وجود دارد. همان گونه که خود جامعه است و همچنین يک پديده تاريخی مشترک را ايجاد می کند، متنوع است.
در حال حاضر درخواست های مقاالت خارج شده است و ارسال ها بايد در اينجا صورت پذيرد. مقاالتی که در زمینه حراست علمی يا 
کاربردی )به عنوان مثال معماری – تاريخ معماری – باستان شناسی – مطالعات موزه – برنامه ريزی/ سايت حفظ و نگهداری( و تاريخ 

عمومی خوشايند بوده اند. داوران برای مقاالت پذيرفته شده هزينه های ثبت نام کنفرانس را لغو خواهند کرد. 
برنامه حفاظت تاريخی و فرهنگیNoreen stonor Drevel ۲، دانشجويان را آماده می کند برای حرفه ای که کشف و حفاظت از مکان ها، 
اش��یا و داس��تان هايی که تاريخمان را می سازند. از آنجايی که يکی از تنها 9 برنامه ی دانشجويان دوره لیسانس، توسط انجمن ملی۳ به 
رسمیت شناخته شد برای حفاظت آموزش4، برنامه آموزش ما بنیادهای مختلفی را در نظم عمده رشته، که دربرگیرنده تاريخ معماری – 
باستان شناسی – مطالعات موزه ها و برنامه ريزی شهری، فراهم می کند. برنامه ما تأکید بر ارتباط فرهنگی بین مردم، اشیا و بناها دارد و 

به دانشجويان حفاظت از گزارش هايی که به اين موارد کلی معنا می بخشند را آموزش می دهد.
زيرا ما عقیده داريم که تجربه بهترين آموزش دهنده اس��ت، دانش��جويان ما حفاظت و نگه داری را از انجام دادن آن می آموزند، و ما از 
مزيت های کامل معماری را در سطح جهانی و آزمايشگاه زنده ای که مجاور ما است، برخورداريم. ما بناها و اشیا را در فضای بازمان و در 

شهر Newport به کار می گیريم تا به دانشجويان کمک کنیم تا مجموعه مهارت های ارزشمند را توسعه دهند. 

1. Community Preservation through Adaptive Reuse
2. Cultural and Historic Preservation Program
3. the National Council
4. Preservation Education
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در طی دوره کار و نیاز داش��تن به دوره آموزش��ی، دانشجويان عکاسی کرده و معماری های ترسیم شده تاريخی را اندازه گیری کرده و 
پژوهش هايی بايگانی را اداره می کنند و در حفاری باستان شناسی شرکت می کنند، و در پیشرفت و توسعه ی برگزاری موزه ها با يکديگر 
همدستی و همکاری می کنند. همچنین دانشجويان را در تکنولوژی پیشرفته حفاظت آموزش می دهیم که شامل، سیستم های اطالعات 
جغرافیايی )GIS(1، اندازه گیری هايی به وس��یله عکس های هوايی، مدل س��ازی های ديجیتال ۳ بعدی، عکس های ترسیم شده هوايی و 

ژئوفیزيک باستان شناسی۲ )رادارهای نافذ درون زمینی – شیب سنجی مغناطیسی و مقاومت خاک( می باشد.
کنفرانس در دانشگاه Save Regina100 Ochre Point Ave., Newport, RI  02840 برگزار می شود.

برای اطالعات بیشتر لطفاً به ايمیل chpconference@salve.edu مراجعه کنید.

موسسه معماری بريتیش کلمبیا۳ از عالقمندان به سخنرانی، شرکت در بحث های گروهی يا ورکشاپ های تهسیلگری در کنفرانس 
ساالنه AIBC ۲018 که از روز دوشنبه هفتم می تا چهارشنبه نهم می در مرکز کنفرانس ونکور4 برگزار می شود، دعوت می نمايد.

1. geographic information systems (GIS)
2. archaeological geophysics
3. The Architectural Institute of British Columbia (AIBC)
4. the Vancouver Conference Centre
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2- کنفرانس سالیانه 2018؛ مرکز انجمن غرب ونکور، ونکور، ایالت بریتیش کلمبیا، کانادا، 
9-7 ماه می 2018

موضوع کنفرانس 2018: فضاهای میانی
 معماران1 فضا را می پذيرند و تغییر ش��کل می دهند. آموزش ديده اند تا لبه ها، نس��بت ها و روابط را ببینند، آن ها يک ديدگاه معماری 
منحصربه خود دارند که به آن ها امکان مشاهده فضا، تصور يک طرح و ايجاد چیزی جديد را می دهد. با توانايی ديدن فضا، توانايی ديدن 
میان فضاها را می يابند. اين امکان اغلب ناديده گرفته شده، معماران اين بینش را کسب می کنند و آن ها را به الهام و مکان های زيبايی 

تبديل می کنند.
کنفرانس سالیانه AIBC ۲018  تفسیرهای بسیاری از "میان فضاها" -جايی که ايده های ظاهراً مخالف متصل می گردند، جايی که 
فضاهای منفی طراحی متفکرانه را تشويق می کند و جايی که نوآوری و تکنولوژی و مشخصه ها با يکديگر روبه رو می شوند-را کشف 
خواهد کرد -. با بیان مفهومی، فیزيکی يا تکنیکی، از شما دعوت می کنیم تا ديدگاه خود را برای بررسی از میان فضاها  بیاوريد و يافتن 

جايی که می توانید هم به چالش کشیده و هم برانگیخته شويد.

برنامه کنفرانس
اين گردهمايی به منظور ارتقا سطح گفتمان و استاندارد حرفه ای برای اعضای جامعه طراحی در تمام مراحل حرفه ای شان می باشد. 
تنوعی از فرمتهای ارائه شده مورد نظر می باشد، شامل سخنرانی، کارگاه های تسهیلگری و پانل مناظره و بحث می باشد. برگزارکنندگان 
به دنبال ارائه کننده های کارش��ناس در رش��ته شان هستند و آشنا با ارائه تخصص شان به گروه های ۳0 تا 1۲0 هستند. اعلب  جلسات 

1.5 ساعت خواهد بود شامل بازه زمانی برای پرسش و پاسخ است.
کمیته توسعه حرفه ای کنفرانس ساالنه۲ به ويژه به ارائه های مرتبط با موضوع کنفرانس سال ۲018 عالقه مند است. عبارتند از:

y  استفاده مجدد همساز – استفاده محدد از ساختمان های قديمی تر به منظور های خاص، تکمیل سیستم های ساختمان؛
y  پر کردن فضای منفی)خالی( در بین ساختمان ها، مسیر خانه ها، منظر؛
y تأسیسات موقت - هنر تعاملی عمومی، ساختار موقت، مسکن اضطراری؛
y فضای احیا شده - جامعه محور / معماری درخور؛
y فضاهای قابل تبديل – سیستم های مدوالر / پیش ساخته، سوئیت های کوچک؛
y احتماع ساختمان ، لفاف ساختمان، "فضای بین ديوارها" با توجه به محیط زيست، انرژی و پايداری؛
y طراحی انرژی غیرفعال؛
y سیاستگذاری و طرح ريزی برنامه ريزی شهری – تغییر منطقه بندی برای تراکم، استطاعت مالی؛
y حرفه، تجارت )سبک و کار( و مديريت ريسک؛
y .مطالعات موردی معماری در رابطه با موضوع کنفرانس

معیارهای زير هنگام بررسی مقاالت قبت نام شده و انتخاب برنامه ها مورد سنحش قرار خواهند گرفت:
y  محتوای خالقانه که ماهیتا واضح، مختصر و آموزشی است؛
y مرتبط با حرفه معماری؛
y  ،شامل جنبه هايی مانند سالمت، ايمنی، رفاه، نوآوری طراحی، عمل حرفه ای، محیط زيست AIBC مرتبط با طرح های آموزشی

تنوع، تکنولوژی، و تجارت و اجتماع است؛

1. Spaces Between Architects
2. The Annual Conference Professional Development (PD) Committee
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y ؛وAIBC رعايت استانداردهای الزم برای واحدهای يادگیری
y .واجد شرايط و تجربه ارائه در کنفرانس های منطقه ای يا ملی مشابه است

در مورد سیستم آموزشی دائمی AIBC بیشتر بدانید.
محور زمانی ثیت نام

ارسال مقاالت: ۲5 سپتامبر ۲017.
مهلت تمديد شده: 1 نوامبر ۲017 ، زمامی نهايی برای مقاالت تکمیل شده است.

دسترسی به فرم ارسال:
پیش بینی می شود که کمیته ساالنه کنفرانس PD مقاالت برگزيده شده را از طريق اطالع رسمی تا پايان ماه ژانويه ۲018 شناسايی می کند.

AIBC درباره ی
موسسه معماری بريتیش کلمبیا )AIBC(  يک نهاد مستقل است که به منافع عمومی معماری اختصاص يافته است. کنفرانس ساالنه 
AIBC در توسعه حرفه ای، گفت وگو و ايجاد شبکه ی فرصت ها غنی است، انتظار می رود 400-450 نماينده حضور داشته باشند. برای 

کسب اطالعات بیشتر در مورد AIBC لطفاً به aibc.ca مراجعه نمايید.

y آيدا کیانفر، دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس
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تغییر کاربری انطباق پذیر: تمدید حیات بناها 1

مؤلفان کتاب: لیلیان ونگ۲

سال انتشار: ۲1 نوامبر ۲016

Birkhauser Architecture :انتشارات

ساخت و ساز در بافت موجود بیش از نیمی از کمیسیون های طراحی را در سراسر جهان تولید می کنند. اين کتاب توضیحاتی بخش 
خالقانه ای را به دانش��جويان ارشد و مش��ارکت کننده های جوان ارائه می دهد: تغییر کاربری انطباق پذير، انطباق ساختار موجود، برای 
همسازی با عملکردها، کاربران و زمینه های جديد. متشکل از فرهنگ، طراحی، برنامه ريزی برای مراحل مختلف ساخت استفاده مجدد 

همساز، بسط و تمديد معماری به طراحی داخلی.

1. Adaptive Reuse: Extending the Lives of Buildings
2. liliane Wong

معرفی کتاب
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درباره ی ایاالت متحده آمریکا: 20 گزارش آمریکایی از استفاده 
مجدد همساز: مجموعه ای برای شهرهای پسا صنعتی1

مؤلفان کتاب: متیو رابیگلیو، دونالد، کی. کارتر۲

سال انتشار: ۲4 اکتبر ۲017

JOUIS :انتشارات

مطالعات موردی در فیالدلفیا۳، واشنگتن دی سی، پیتسبورگ، شیکاگو، ديترويت و نیويورک، درباره ی اياالت متحده، الهام و راهنمايی 
برای چگونگی استفاده شهرها از میراث صنعتی شان در توسعه نوآوری است.

همزمان با تغییرات اقتصاد جهانی در طی دهه های گذشته، میراث معماری کارخانه های متروکه، انبار کاالها و لنگرگاه ها در رها شدند. 
البته اين فضاها نبايد تهی باش��ند، تاريخ جامعه پس��اصنعتی هنوز در حال نوشته شدن اس��ت. در سراسر جهان، زيرساخت های صنعتی 
رها شده به صورت خالقانه ای برای مقاصد مختلف بکارگرفته می شوند. در زمینه فرهنگ، فراغت، ورزش، تحقیقات، آموزش، طراحی، 
1. RE–USA: 20 American Stories of Adaptive Reuse: A Toolkit for Post-Industrial Cities
2. Matteo Robiglio، Donald K.Carter
3. Philadelphia
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خدمات، تولیدات، مسکن و حتی کشاورزی، فضاهای جديدی را يافته اند، و در اين فرايند، زندگی دوباره به صنايع متروکه و اجتماع اطراف 
آن ها بازگشته است. اين فرايند به مثابه استفاده مجدد همساز شناخته شده، می تواند در اجتماع محلی و سطوح رسمی اينچنین رخ دهد، 
افرادی - چه، متخصصان، فعاالن، تصمیم گیرنده ها، مؤسسان يا هیئت شهروندان - که قدرت انقالب صنعتی را احساس می کند، جرات 

می کنند که آينده ای را برای میراث آن انقالب تصور کنند.
درباره اياالت متحده آمريکا، مجموعه ای برای استفاده مجدد همساز مبتنی بر نمونه های عملی، فراهم می آورد. شهرها و نمونه هايی 
انتخاب شدند که علی رغم شرايط دشوار، از کاهش جعیت تا ارزش پايین امالک و سرمايه گذاری های اندک، قدرت پروژه ها و فرايندهای 

نوآورانه ی مبتنی بر مشارکت عمومی و خصوصی1، ابتکار از پايین به باال، شمولیت اجتماع و طراحی هوشمند، را شرح دهند.
با توجه به ش��یوه های مختلف ش��هرهای پس��اصنعتی در اياالت متحده که اين چالش ها را به عهده گرفته اند، متیو رابیگلیو )معمار( 
 the High line, Brooklyn( پروس��ه ای با هش��ت گام را برای استفاده مجدد همس��از توس��عه داد. مطالعات موردی در نیويورک
 )DC )Union Market ،واشنگتن )Urban Outfitters at Navy Yard. Onion Flats( فیالدلفیا ،)Bridge Park
و پیتس��بورگ )ohiopyle. Monogahela. Bakery Square. Penn Street. Keystone Commons(. ش��یکاگو 
 Shinola headquarters. Slow BBQ. Eastern( ديتروي��ت  و   )Rebuilding Exchange  .6.6 .the Plant(
Market. Russell. Packard. Charlie O Green(، درب��اره آمريکا، الهام و راهنمايی برای چگونگی اس��تفاده ش��هرها از 

میراث صنعتی شان در توسعه نوآوری شان است.

1. private-public partnerships
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تحلیل ساختاری ساختمان های تاریخی: مرمت، حفاظت و 
برنامه  های استفاده مجدد همساز برای معماران و مهندسین1

مؤلفان کتاب: جی. استنلی رابون۲

سال انتشار: ۲1 فوريه ۲000

انتشارات: ويلی )چاپ اول(

تحلیل س��اختاری بناهای تاريخی۳ کامل ترين، دقیق ترين و معتبرترين اطالعات دردس��ترس در زمینه مصالح، روش های محاسبه و 
روش های طراحی مورد اس��تفاده ی معماران و مهندس��ین قرن نوزدهم و اوايل قرن بیس��تم را ارائه می دهد. اين امر، برای متخصصان 
ساخت وساز امروزه اطالعاتی را برای تحلیل، تغییر و تائید بناهای تاريخی برای استفاده مدرن فراهم می آورد. بسیاری از ويژگی های مهم 

1. Structural Analysis of Historic Buildings: Restoration, Preservation, and Adaptive Reuse Applications for 
Architects and Engineers
2. J.Stanley Rabun
3. Structural Analysis of Historic Buildings
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اين کتاب در هیچ نسخه ديگری موجود نیست:
y  )Pocket Companin(  Carnegie Steeleبیش از ۳50 نقشه ی طرح و نمودار به طور مستقیم از منابع اصلی مانند شرکت

)189۳( و )The Architect›s and Builder›s Pocketbook( فرنک کیدر1. )190۲( اخذ شدند؛
y  يافتن اطالعات ناياب درباره ی اجزای س��ازنده پیش��ین مانند س��تون ها و تیرهای چدنی، س��تون ها و تیرهای چدنی فوالدی و

قوس های سفالی مقاوم در برابر آتش؛
y  شیوه هايی برای تعیین نوع اجزای ساختاری ديوارهای باربری که از آغاز برای تحمل بار طراحی شده اند و شیوه های تعیین اينکه

آيا آن ها هنوز قادر به انجام همان مقصود هستند؛
y .پوشش وسیع سیستم های پی ريزی تاريخی و شیوه  های تجربی ساختمان های بنايی ديوارهای باربر

تحلیل س��اختاری بنا های تاريخی، برای هر متخصص در زمینه ساخت وس��از فعال در عرصه های به س��رعت در حال رشد، مرمتی، 
حفاظتی و همسازی بنا های تاريخی فعالیت می کند، يک کتابچه راهنمای ساختاری ارزشمند است.

y آيدا کیانفر، دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس

1. Frank Kidder
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