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هاي هاي نگرش استمرار و گسست تاریخی در پهنهابعاد و مؤلفه
  زیست اجتماعی ایران

  
 
  

 *** غالمحسین معماریان، ** اصغر محمدمرادي، * غالمرضا جاپلقی
 

  31/01/1397                                        تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                          
  19/09/1397                                                                                                                      تاریخ پذیرش مقاله:                            

  چکیده  
گیرند مساحت کمتري را اشغال کرده و براساس ارتباطات ل قرن حاضر شکل مییهاي شهري که از اوابافت تاریخی در مقایسه با بافت

با نیازهاي ساکنین آن  ،ها و خدماتطور نسبی احداث زیرساخت یاده شکل گرفته بود. بافت تاریخی از رشد تدریجی برخوردار بوده و بهپ
ی بافت ی، نیازهاي جدید بر سازمان فضاشده ها تعادل برقرارهاي مسکونی و دیگر کاربريهماهنگ بوده و بر همین اساس بین کاربري

به بعد به دالیل بسیار مانند  1340است اما از حدود مطرح بوده تفکر مسکن و تعویض به جاي فکر خانه و تعمیر شده و تتحمیل نمی
ورود بیش از پیش فرهنگ بیگانه، استفاده سکونتیِ صرف از محل اقامت و وابستگی بیش از حد به امکانات شهر جدید، بافت تاریخی در 

ها هر روز با  هاي تاریخی ایران و ساکنان آنبافت بیشترر گرفت. این روند همچنان ادامه دارد و هاي شهري قرانامتعادل ترین بافت هزمر
هاي اخیر به مثابه انقطاع نظران روند قبلی یک روند مستمر و تحوالت دههمشکالت جدید و عوامل ناپایدار مواجه هستند. از دید صاحب

هاي استمرار و در طرف مقابل انقطاع له حاضر به این شرح است: ابعاد و مؤلفهتاریخی بوده است. بر این اساس سواالت اصلی مقا
هاي تاریخی کدامند؟ از نظر خبرگان کدامیک از عوامل و بسترهاي مسببِ دو نگرش تاریخی در یک پهنه زیست اجتماعی مانند بافت

 فوق، از اهمیت بیشتري برخوردار است؟
تاریخی است. براي رسیدن به پاسخ  هايهاي استمرار و گسست در بافتنجی ابعاد و مؤلفهساین نوشتار در پی گردآوري و اهمیت

هاي مطروحه روش تحقیق ترکیبی مورد نظر است. به این صورت که در پس مرور منابع موجود و دستیابی به عوامل دو نگرش پرسش
اعتبار  اگرچهدهد. دهی قرار میامه خبرگان مورد سنجش و وزنها را به روش تعداد ارجاعات و سپس پرسشن استمرار و گسست، ابتدا آن

تواند  ها و گسترگی منابع)، اما همسویی این دو روش میسازي مؤلفهدلیل اهمیت بومی دهی خبرگان بیش از تعداد ارجاعات است (بهوزن
  ها باشد. بخشی به ابعاد و مؤلفهمالك مورد اعتمادي براي اهمیت

  
  

  .سنجیاهمیتتاریخی،  وامل استمرار تاریخی، عوامل گسست تاریخی، پهنه زیست اجتماعی، بافتع کلمات کلیدي:

   .ي معماري، دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ایرانادانشجوي دکتر* 
  m_moradi@iust.ac.ir. استاد و مدیر گروه مرمت، دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ایران** 

  .استاد دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ایران*** 

تاثیر نگرش گسست به جاي نگرش استمرار در تغییرات شش "مقاله حاضر برگرفته از مبانی نظري رساله دکتراي غالمرضا جاپلقی با عنوان 
 باشد. به راهنمایی آقایان دکتر اصغر محمدمرادي و دکتر غالمحسین معماریان در دانشگاه علم و صنعت ایران می "یراناخیر معماري ا دهه
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  مقدمه   
ثر از عوامـل بیرونـی و درونـی    أمحصول معمـاري متـ  

بینی، فطـرت،  توان به جهان است که از عوامل درونی می
ذات و انسان و از عوامل بیرونی به اقلیم و مصالح اشاره 

هاي تاریخی ایران تمـام  کرد. در چند دهه اخیر در بافت
هاي گذشته به فراموشی سپرده شـده  تجربیات و فرهنگ

 .هاي غربی وارد فرهنگ ایرانیـان شـده اسـت   فراورده و
نسان در یک خط سیر تاریخی اسـت و بـدون گذشـته    ا

اي ندارد. تمام این جمالت حکایت از یـک کلمـه   آینده
 رهاي اخیـ تداومی که در دهه ،و آن هم تداوم است دارد

زدگی در جامعه و معماري ایـران مبـدل    نوعی هیجان  به
داشـتن   شد. در ابتدا معماران بسیاري در پـی زنـده نگـه   

هاي تاریخی بودند و در آثارشـان در کنـار روح و    ارزش
الگوهاي تاریخی مواد و مصالح و ابزارهاي نـوین را بـه   
کــار گرفتنــد. اغلــب ایــن معمــاران بناهــاي عمــومی و  

کردنـد کـه البتـه تـأثیر     و اجـرا مـی   شاخص را طراحـی 
مناسبی بر ابنیه عمومی و افکار عامه مردم داشـت. پـس   

هـاي   بـه فـرم   از گذشت دو یا سه دهـه معمـاران صـرفاً   
زمـان و روح معمـاري   تاریخی بها دادند و الگوهاي بـی 

دست فراموشی سپرده شد. این نـوع تفکـر در   گذشته به
هـاي  سـرعت معماري همه شهرهاي ایـران (بـا صـور و    

  مختلف) تسري یافت.
از سوي دیگر با ایـن میـزان از پیشـرفت فنـی، طراحـی      

 ،تحـول کیفیـت زنـدگی    .معماري رو به عقب رفتـه اسـت  
براي نگه داشـتن   قطعاًکند.  هاي تاریخی را تهدید میبافت

حیات در بافت قدیم نیـاز بـه بررسـی آن عنصـر کیفـی از      
ــاس   ــدگی احس ــود مــیزن ــول شــده و آن   ش  کــه متح

خصوصیاتی از زنـدگی را کـه ارزشـمند اسـت و بایـد بـا       
همان ترتیب در بافـت قـدیم کماکـان تـداوم پیـدا کنـد و       

هایی که نباید و باید برداشته شود. در مجمـوع ایـن   قسمت
ها را داشته و آن چه که ضـبط   معماري قدرت ضبط ارزش

که در گذشـته  ست ا کرده ارزشمند است. زیرا اعتقاد بر آن
انـد کـه قـدرت    کـرده این سرزمین زنـدگی مـی  کسانی در 

دریافتشان از جان بسیار زیاد بوده و دچار انقطاع فرهنگـی  
 عنـوان  بـه چنـد آنچـه    یا شک فرهنگی نشـده بودنـد. هـر   

تکنولوژي در معمـاري گذشـته مـا بـوده بسـیار ارزشـمند       
جانِ جسـم  "چه که در معماري گذشته نهفته، است ولی آن

  ).59 :1368است (حجت،  "یافته
  

  1مختصري در باب نگرش استمرار
عنوان کالبد اندیشه، همـواره ابـزاري بـراي    معماري به

تفکر، نگرش و اندیشه هاي هر قوم و ملیتـی بـوده    بروز
بینی حاکم بر فرهنـگ ایـن   است. رد پاي اصول و جهان

به بهترین وجه در معماري سنتی ایران زمین به  سرزمین
 ).Safian & Mahmoudi, 2007: 30(خـورد   می چشم

زاده استمرار معماري سنتی ایران را اینگونه تعریـف  نقی
هایی  معماري که متکی بر اصول و ارزشآن کرده است: 

بوده که ریشه در اعتقادات معنوي ایرانیان داشته و بدون 
ــر ممارســت، حقیقیــت  ــاریخی در اث جــویی و انقطــاع ت

پایـه   هـا بـر  نوگرایی ایرانیان در تمـاس بـا سـایر تمـدن    
ایرانی، در بستر فرهنگ و با پویایی،  -بینی اسالمیجهان

ــایی    ــده و راهنم ــدایت کنن ــی ه ــل دائم تصــفیه و تکام
آورندگان آثار برجسته معماري و شهري بوده است  پدید

) ایـــن معمـــاري داراي صـــفاتی 80: 1379زاده، (نقــی 
هـا بـا    زمان و مکان بوده و تنهـا چگـونگی تجلـی آن    بی

ــ ــه امکان ات در دســترس و شــرایط محیطــی و توجــه ب
  .)1377زاده،  فرهنگی، متفاوت بوده است (نقی

معمـاري  " :تعریف استمرار از دید علی اکبـر صـارمی  
سـال قبـل    50یـا  40هاي طـوالنی و تـا   گذشته طی قرن

همواره و در حـال تغییـر و تحـول، زایـش و پـویش و      
سازي بود. با ورود معماري پیش از مـدرن غـرب   دوباره

یران، باز هم آنچه کـه سـاخته شـد در دوران قبـل و     به ا
نوعی همخوانی و همسویی بـا  بعد از مشروطیت غالباً به
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معماري گذشته داشت و تضاد چشـمگیري بـا معمـاري    
وجود نیاورد و ارتباطی طبیعـی بـین ایـن    اطراف خود به

  ).89: 1368(صارمی،  "دو معماري بوجود آمده است
  حرکت جوهري مالصدرااشتراك مفهوم استمرار با 

 واسـطه  بـه  تنهـا  شـیء  هر اصالت صدرالحکما نزد در
 تحقّـق  هسـتی  مراتـب  در شـیء  آن حرکـت  و پویـایی 

بـه   فرهنگـی  میـراث  ). تلقـی از 1386(خـاتمی،   یابد می
 هـاي مرتبـه  بـه  آن تقلیـل  از مانع زاینده و پویا حضوري

شـد:   خواهـد  آن وجـودي  واقعیـت  تـر از منزلـه پـایین  
 بـر  مبتنی حفاظت هايروش گیرلباً گریبانغا که مشکلی
 حرکـت،  ایـن  شـود.  مـی  وضـع موجـود   در اثـر  تثبیت
تـوان   مـی  کـه  اسـت  غایت، واقعیتی داراي و یافته جهت

 همچون حیات نامید. شیوه نیز حیات شیوه یا سبک را آن
 فرد و یک حیات مختلف وجوه تبیین امکان تسبیحی نخ

 به .آوردمی فراهم گوناگون لحظات در را وي رفتارهاي
 تغییرات و مثابه به شیء یک تاریخی حرکت ترتیب این

چـه   آن، در پیوسـته  وقـوع  بـه  عقالنی و مادي تحوالت
 کـه  هـا آن چـه  و بـوده  انسانی مداخله از ناشی ها که آن

 حرکـت  ایـن  ذیـل  اسـت،  ماده طبیعی تغییرات ناشی از
 و ارزش داراي قالـب  ایـن  در و گرفتـه  جـوهري قـرار  

 هـر  موجودیـت  کـه  اسـت  خواهد بـود. بـدیهی   اصالت
 حیات شیوه از ثرأمت خود روند حیات در فرهنگی ثروت

 گرفتـه  قـرار  آن بسـتر  در که خواهد بود بومی اجتماعی
 ضـعف  و شـدت  مختلـف فرهنگـی   شـرایط  در و است

بـا ایـن تفاسـیر     .)9: 1390(پـدرام و همکـاران،    یابد می
همـان   مفهوم حرکت جـوهري مالصـدرا در ایـن بـاب،    

حرکت و تغییرات مستمر در گذر زمان اسـت. حرکتـی   
افتـد و الزمـه آن ارتقـاء و تکامـل     که در طول اتفاق می

ــاي      ــر ارتق ــد ب ــز تأکی ــتمرار نی ــرش اس ــت. در نگ اس
  دور بـاطلی ، یر این صورت تاریخغهاست که در  کیفیت

  

هـاي  از اتفاقات تکراري خواهـد بـود، معمـاري دوره   
نه از ادوار قبلی بود و خالقیت مختلف به تقلید کورکورا

  گرفت.و ارتقایی صورت نمی
  

   2مختصري در باب نگرش گسست
رجبی معتقد است مطالعه در سـیر تـاریخی معمـاري    
ایران، دشواري در هم آمیختن مداوم طبقات اجتماعی و 

بــر دارد (رجبــی،  هــاي گونــاگون را درمرزهــاي ســبک
ــانی   121: 1355 ــاري از زم ــتگی در معم ــاز ). گسس آغ

گردید که بخش دیگر ذهن، یعنـی ضـمیر خودآگـاه در    
طراحی دخالت داده شد که تحت تـأثیر عوامـل بیرونـی    

گیرد. پس راه حل بحران فعلی خواندن معماري  قرار می
 گذشته و درك و فهم آن براي طراحی در آینده است.

ها بحرانِ هویت معاصر در فردگرایی  از نظر موراتوري
قـرن اخیـر در اروپـا اسـت، ماننـد      گرایـی دو  و مصرف

هـاي غیـر   بحران در زمان ورود زبـان التـین و معمـاري   
بومی به ایتالیا و دانشجویان معماري آموزش فردگرایـی  

هـا را   اند چون اسـاتیدي کـه دیـد مـدرن دارنـد آن     دیده
معمـاري   از مـدارس  و اصالح هم بایـد  اند دادهآموزش 

مبـانی فکـري    شناسی یکی از مهمتـرین  آغاز شود. گونه
شناسـانه  هـاي گونـه   ست، چـرا کـه ارزش  ا ها موراتوري

هــایی وابســته بــه فرهنــگ جمعــی هســتند و نــه   ارزش
میراث فرهنگ  .فردگرایی و سلیقه شخصی و در گذشته

معماري در زمان و مکان هر معمار، نسـل بـه نسـل و از    
استاد به شاگرد و در ضـمیر ناخودآگـاه هـر فـرد نقـش      

وستگی معماري را در هر طرح جدید بسته است و پی می
ــی    ــمین م ــته تض ــات گذش ــتري از تجربی ــرده در بس ک

. این نقطه تقابل معماري معاصـر  )1(نمودار شماره است
هویـت و معمـاري ارزشـمند     هـا، بـی   از نظر موراتـوري 

  .)8: 1390(پورمحمدي و همکاران،  گذشته است
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هـاي   بخـش در بافـت  هاي تـداوم ها و مؤلفهاخصش
  اریخیت

بسیاري اوقـات وضـعیت خـاص موجـود، شـرایط و      
خواسـت      دهـد. الشعاع قرار مـی کلیات استمرار را تحت

هـا و  شـان، عرصـه  ساکنین با توجه بـه شـرایط زنـدگی   
  ي حکومتیها طرحهاي تخصصی، شرایط پیرامونی، نگاه

بافـت از ایـن قبیـل     يفرد اجزا به هاي منحصر ویژگی و
  عوامل هستند.
یـابی   اي بـا عنـوان ریشـه   مکـاران در مقالـه  آصفی و ه

ساز معماري گذشته ایران در گذر زمـان،  عوامل دگرگون
اتفاقات چند دهه اخیر را دوران تحول خوانده و عوامل 

و  "اقتصـــادي  -سیاســـی "اصـــلی را در دو دســـته  
عنــوان کــرده اســت (آصــفی و  "فرهنگــی -اجتمــاعی"

هـا   ر دوران). عامل مذهب نیز در بیشت63: 1392ایمانی، 
ــل مهــم و اساســی و  و در بیشــتر ســرزمین ــا از عوام ه

کننـده قطعـی در زمینـه اسـتمرار معمـاري اسـت        تعیین
) زندگی اقتصـادي، نحـوه معیشـت    4: 1355(ورجاوند، 

وضـوح در فـرم   مردم و اوضاع اقتصادي هـر منطقـه بـه   
دهنده یک شهر و  بخشیدن به مجموعه واحدهاي تشکیل

عنوان مثـال   نقشی مؤثر است. بهداراي شکل معماري آن 
ـ  سازي پس از زلزلـه بـو  موضوع دهکده ن زهـرا آورده  یی

. در ایـن منطقـه تعـدادي روسـتا بـا واحـدهاي       شود می
مختلف مسکونی و دیگر واحدهاي مورد نیاز بنا شد. اما 

  دهاـاري از این واحـ ـداد بسیـاه تعـار کوتـدر مدت بسی
  

  
  
  
  
  

  
  

اي هــا در فاصــله آن توســط روســتاییان رهــا شــده و 
هـاي خشـت و گلـی بـا      به برپـا سـاختن خانـه    ،نزدیک

هاي زنـدگی، معیشـت و کـار     طرحی متناسب با ویژگی
هـاي   شان اقدام کردند. معدودي نیز کـه در خانـه   تولیدي

ساخته شده باقی ماندند، دست به تغییرات کلی زدند تـا  
ها را براي زندگی خـویش مناسـب سـازند. دلیـل آن      آن

  .ها است ها با نوع معیشت و نیاز آن انطباق این خانهعدم 
  عوامل فرهنگی و اجتماعی

 فـردي  خُلـق  و (جامعه) جمعی شخصیت بر تمرکز با
 ایرانـی،  فرهنگ و جامعه از تريروشن شناخت ایرانیان،

 هاي ایرانی پیوندحلقه با آید. فرهنگ ایرانیمی دست به
 میـراث  کی به تعلق احساس و مشترك وبیشکم دهنده

 در را هـاي ایرانـی  فرهنـگ خـرده  مشـترك،  فرهنگـی 
 پیونـد  هـم بـه  ایرانـی  فراگیر همیشه و مشترك مجموعه

 هافرهنگخرده این در همه کلی، فرهنگ این است. داده
 در و شـناور  پیوسـته  متفـاوت،  اقلیمـی  هـاي موقعیت و

 هـا را  همبسـتگی آن  و هـاي اتصـال  حلقه و بوده جریان
). فـرد بـا   69: 1384(صنیع اجـالل،  است  ساخته فراهم

حضور و رشد یـافتن در جمـع عـالوه بـر آنکـه داراي      
هویت شخصی یعنـی نـام، منزلـت اجتمـاعی و روابـط      

گـردد، بلکـه بـا گـرفتن عناصـر      مشخص با دیگران مـی 
شـوند هویـت جمعـی    مشترکی که فرهنگ خوانـده مـی  

و با مجموعه این مسـائل داراي تـاریخ مشـترك     یابد می
  ).102: 1375(پاکزاد،  شود می
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توان بیان کرد کـه روابـط موجـود در بافـت قـدیم       می
. یکـی از دالیـل اصـلی    شـود  میموجب تداوم فرهنگی 

ــابی     ــان بازی ــت. امک ــین اس ــداري هم ــت و نگه حفاظ
هـاي  هاي پنهـان را فـراهم و در مقابـل دگرگـونی     ارزش
نگهداري بافت قـدیم ایـن    .کند ایجاد می 3تعادل ،یکباره

هاي فرهنگی دهد که در مقابل شکاجازه را می امکان و
تر ایستادگی شود. با تکیه بر و در مقابل تحوالت متعادل

در نتیجـه  ، شـود  مـی ها، سنگینی و وجاهت حفـظ  سنت
  ).64: 1368افتند. (حجت، تر اتفاق میتحوالت هم آرام

 عوامل کالبدي استمرار و تداوم فرهنگ ساخت
رویکـرد حفـظ    مثبـت  هايجنبه داشتن نظر در ضمن

و  تنها که داشت توجه بایستی گیري فرمی از تاریخ،بهره
ـ  مـی ن تـاریخی  هـاي فـرم  از صـرف  اسـتفاده  تنهـا   دتوان
 زیـرا  باشد، شهر در هویتی مختلف هاي جنبه کننده بازگو
 در هویـت  تداوم از راهکارهاي یکی مورفولوژیک اقدام
  است. شهر

مصـالح   و مـواد  نـوع  واسـطه  بـه  ایرانی آثار از بسیاري
 نگهـداري و  نیازمنـد  آفرینش بدو همان از استفاده مورد
 ) ایـن فراینـد  24: 1374هستند (فالمکـی،   پیوسته تعمیر

 شـدت و  دچـار  اجتمـاعی  حرکت سیر اساس بر پیوسته
 فنـون و  پایـداري  به توجه اساس این بر .شود می ضعف
 از منزله یکی به را ساخت فن چنانکه ساخت هايسنت
 نظر ثابت در ماهیتی صورت به تاریخی اثر وجودي ابعاد

 بـومی ایـران   معماري تجارب تاریخی واقعیت با ،بگیرد
 در رونـد  فنی ثبات وجود عدم .گیردنمی قرار انطباق در

یـد عـدم   ؤم، تاریخی آثار هاي بیشمار ازنمونه نگهداري
پیوسـتگی   نـوعی  مقابـل  در و ماهیتی ثبات چنین وجود

 و هـاي هنـر  شاخصـه  از کـه  باشد یم معرفتی و فرهنگی
 ).1380شـود، (پرتـوي،    مـی  ایـران محسـوب   معمـاري 
توانبخشـی   مـورد  در ویـژه  به اصالت زدن محک بنابراین

 نیازمند برخوردارند، پویا حیاتی از تاریخی که هايبافت

 تـاریخی  کالبـد  در مداخلـه  که است هاي جدیديسنجه
  ونوشـت ر نـه  و موجـود  وضـع  در تثبیـت آن  نه را، اثر

نوعی شـناخت و آمـوختن از آن    بلکه گذشته، گیري از
بـه نقـل از ابراهیمـی و     1390بداند (پدرام و همکـاران،  

    .)148: 1369همکاران، 
  

هـاي   هاي اجتماعی عمر معمـاري خانـه  در برخی پهنه
قدیمی چندان طوالنی نبوده و وابستگی مستقیم به طلوع 

ته اساسی در ایـن  ها داشته است. ولی نکو افول خانواده
ساخت و سازي، بهسازي و تکمیل  وسازها مشابهساخت

. بنابراین گاهی اوقـات در معمـاري   ه استبودساز قبلی 
ــا،    ــک بن مســکن در شــهرهاي گذشــته بجــاي حفــظ ی

هـاي   شد که خود بـا حفـظ ارزش  سازي انجام می دوباره
پذیرفته است، مگـر بناهـاي   معماري گذشته صورت می

شـد و  بایسـتی اصـل آن حفـظ مـی    یاصیل مذهبی که م
هر "اینکه گرفت. با توجه به الحاقاتی در آن صورت می
هـاي   در معماري خانهی گاه"که آمد عمارتی نو ساخت 

ي الحاظ این طرز تفکر، خانه دار  گذشته جاري بوده و به
آنچنان استحکامی نبـوده کـه سـالیان دراز دوام آورده و    

رفت و "دهد. لیکن  هاي گوناگون را در خود جاينسل
ادامــه چنــدانی نداشــته و  "منــزل بــه دیگــري پرداخــت

رســید خــود عمــارتی نــو دیگــري اگــر بــه مکنــت مــی
ساخت و ماجراي ساختن و پـرداختن از نـو شـروع     می
). اما به دیگري سـپردن و از  90: 1368شد (صارمی،  می

نو ساختن به معناي فراموشی اصالت نبود. الگو و پیمون 
شد. فقط ممکن بود بـر  ها حفظ مینند قبلیساخت به ما

تر، کالبد و اثر تغییر تعداد ساکنان یا یافتن مصالح مناسب
  تر یابد.ظاهري مستحکم

ارزیـابی   بـراي  رفته کار به گوناگون معیارهاي بررسی
از  یـک  هـر  تمرکـز  نشـانگر  تـاریخی،  مندي آثاراصالت

ز اي ااسـت. پـاره   اثـر  از محـدودي  ها بر خصوصیات آن
 کـنش  استمرار و مادي نخوردگی معیار دست ها نظیر آن
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 گیري تعریفاندازه قابل هاي ویژگی براي کنترل محیطی
 یـا  و سـاخت  فنـون  بقاي همچون دیگر ايپاره .اند شده
 بـر  عـالوه  کـه  دارند تأکید هایی ویژگی صورت بر بقاي

 نیـز  انسـان  تفسـیر  و ذهنـی  به دریافت اثر مادي ساختار
 وجـود  و آیینـی  تداوم معیارهایی همچون .وابسته است

 جمعی خاطره در اثر جایگاه کالبد بر از بیش اثر، نمادین
  ).7: 1390دارد (پدرام و همکاران،  تأکید

 عوامل طبیعی استمرار
 زنـدگی  جـامع  محـیط  بـا  انسان ستدهاي و داد اعتبار به
 انـدازه  آن تـا  محیط این به وابستگی و تعلق احساس ،خود
 جبـران  کمبـودي  شـکل  بـه  آن جدایی از که دشومی قوي

 مداخلـه  اثـر  هـایی کـه در  پدیـده  کند.می پیدا نمود ناپذیر
 آینـد، مـی  وجـود  به شخص آشناي در محیط عناصر جدید

 وجـود آمـده  بـه  آنچـه  برابـر  در کـه  انگیزنـد برمـی  را وي
 در را بـه محـیط   وابسـتگی  انگیزه، آن و دهد نشان واکنشی
 در .گیـرد  خود به متفاوت شکلی و کند مطرح تازه تعادلی

 هـایی بـراي   انگیزه حاوي انسان زندگی محیط امر، حقیقت
شـوند   مـی  رهـا  یـا  زاده زمـان  طـول  در کـه  اسـت  تحرك

). در عین حفـظ و تسـري اشـتراکات    16: 1367(فالمکی، 
در رفتـار و   هـا  انسـان فرهنگی در فضاي زنـدگی، تفـاوت   

ان بـوده اسـت.   معماران و طراح معیشت همواره مورد نظر
ــیب  ــی از آس ــی  یک ــگ واردات ــر و فرهن ــاي دوران اخی  ،ه

  است. ها انسانسازي محیط زندگی یکسان
 شـهرهاي  همانگونه که از نگاه والتر بور، شباهت زیاد

 شـهري  فضـاهاي  براي جدي تهدیدي یکدیگر، به مدرن
 کهـن  شهرهاي اشتراك وجه ترینمهم وي نظر از است،

 ). در30: 1376است (مولـوي،  ها  بودن آن فرد به منحصر
 واجـد  گذشـته  در شـهرها  گویـد این زمینه مامفورد مـی 

 تـدریج  بـه  کـه  هـایی فـرم  بـا  و بودنـد  بصـري  وحدت
 زنـدگی اجتمـاعی   شـیرازه  یافتنـد، می بیشتري پیچیدگی

 معاصر، شهرسازي در ولی آوردند.می وجودبه را جوامع

 را گذشـته  اجتمـاعی  تنـوع  جـاي  مقیدي و خشک نظمِ
 و شخصـیت  خـود  از زمـانی  شـهرها . اسـت  فتـه گر

 و شخصـیت  ایـن  امـروزه  لـیکن  انـد. داشـته  موجودیتی
 هـاي  ها به تـوده  همه آن و است رفته میان از موجودیت

  ).63: 1383اند (دانشپور،  گشته بدل یکنواختی مشابه
  محلی) -برداري از طبیعت (معماري بومیبهره

 یـک  نـات حیوا سـایر  بر خالف طبیعت به انسان نگاه
 و پیرامـون  محـیط  از انسـان  است. شـناخت  ثانوي نگاه

 کـه  ايصفحه گویی بر که است تصویري اساس بر جهان
 اسـت.  گرفتـه  شـکل  دارد وجـود  طبیعـت  و او مـابین 

توانـد   مـی  انسـان  کـه  اسـت  سازي  ثانویه همین اساس بر
 برداشـت  ایـن  ببخشـد.  معنـا  چیزي هر به و کند مقایسه
،  است طبیعت و انسان بین مستقیم ارتباط مانع که ثانوي

 هـا  انسـان  بـین  در مختلف العملعکس بروز دو موجب
 دسـته  است. نموده تقسیم دسته دو به ها را و آن گردیده

 خـود  زنـدگی  و راضی هستند  جدایی این از گویی اول
 جـدایی  ایـن  از دوم دسته .اند داده قرار آن با راستا هم را

 انسـان  دسته دو براي لیک نامگذاري یک ناخرسندند. در
 دسـته  و "غربـی  انسـان "را  اول دسته توان می شده ذکر
 رسـد  می نظر به روهمین از نامید. "شرقی انسان"را  دوم

 يهـا  انسـان  هسـتند و  غربـی  نـو  هاياندیشه تمامً تقریبا
 ایجـاد  و طبیعـت  از خـود  بیشـتر  تفکیـک  دنبال به غربی
 است که حالی در این و  هستند اندیشه و تفکر در تحول
اسـت   گریـزان شـده   ،تحـول  و خالقیت از شرقی انسان

هـاي انسـان   این نوع نگاه بسته به کـنش  .)1393(حقیر، 
اسـت کـه    "با طبیعت"یا  "بر طبیعت"غربی و شرقی با 

  دهد.میزان پایبندي در ساخت محیط زندگی را نشان می
اي است زنده و همگن کـه  هر واحد جغرافیایی پدیده

و نیروهـاي   عوامل سـازنده و فـراهم آوردنـده     يبه اتکا
، امکانات و اسـتعدادهاي بـالقوه و   خودجاري در داخل 

بــالفعلی دارد کــه عوامــل اصــلی بــه وجــود آورده ایــن 
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استعدادها، چیزي نیست جـز حاصـل فعـل و انفعـاالت     
کمی یا کیفی عوامل طبیعی یا سازنده آن محـیط، ماننـد   

می و جغرافیایی، خـاك  کیفیت آب، شرایط اقلی کمیت یا
موجودات زنده و تمامی تکنولوژي کاربردي انسان، کـه  

هـا تمامـاً محـدودیتی را بـه آن     ها و کیفیتهمین کمیت
ـ  می تحمیل واحد جغرافیایی  گاه اکولـوژي و  دکند. از دی

ها قابل شناخت و بررسی زیست محیطی این محدودیت
ــر  ــه انســان ب ــداماتی ک روي واحــد  اســت و تمــامی اق

دهــد، اگــر خــارج از مــرز    رافیــایی انجــام مــی  جغ
، شـود  مـی   تحمیلهایی باشد که طبیعتاً بر آن  محدودیت

به زوال خواهد رفت، بنابراین اقداماتی کـه   آن محیط رو
هـا  دهـد حتمـاً بایـد از ایـن محـدودیت     انسان انجام می

  ).  156: 1368تبعیت کند (واحدي، 
  

 سـنت  تناداسـ  به فرهنگی و زبان هر در بومی معماري
 .شـود  مـی  معنا دور هايگذشته در معماري هايبه ریشه

 مشترك زبان منزله به را سرزمین یک سنت معماري اگر
 فـرض  مصـنوع  محـیط  سـاخت  سرزمین در آن مردمان

 مختلـف  هايتوان لهجه می را بومی معماري آنگاه کنیم،
بـه نقـل از    100: 1392نژاد، آورد (میري شمار به زبان آن

 خـود  وسیله هب که معماري ) نوعی28: 1384ولو، آلپاگوم
 نیازهایشـان  براي تـأمین  و محلی فرهنگ براساس مردم

بـومی   معمـاري  بهتـر،  عبـارت  بـه  اسـت.  آمـده  بوجـود 
 توجـه  بـا  را تاریخی معماري در موجود اصلی الگوهاي

 کار به محلی شکلی در و آوردبوم منطقه، مصالح اقلیم به
مفهـوم   بـه  ). توجـه 100: 1392نـژاد،  گیـرد (میـري  مـی 

 بـراي  تمهیـدي  عنـوان  به "بومی آفرینش فرهنگ تداوم"
 آن مـورد  در ویـژه  اصـالتمندي بـه   ارزیابی فرایند تکمیل
 در پویا اجتماعی از حیات هنوز که تاریخی آثار از دسته
 توجـه  .شـد  معرفی برخوردارند، شهري هاي بافت بستر

 بخش میان ابلمتق رابطه در مفهوم عینی این نمودهاي به
تعمیرات)  و الحاقات ها،(بازسازي جدید و قدیمی هاي

 غنـاي  و بومی هاي ارزش بر حفاظت روند انطباق بیشتر
المللـی را در پـی خواهـد    بـین  سطح در اصالت از تلقی

  ).1: 1390داشت (پدرام، اولیاء و وحیدزاده، 
  ها و عوامل تأثیرگذار بر گسست و انقطاع  شاخص  

استمرار و سیر مداوم معماري و ی مفهوم بررس پس از 
عوامل آن اکنون به بازه زمانی مورد نظر مقاله و تغییرات 

. معماري ایران در شود میرخ داده در این روند پرداخته 
گاه به وضع نامناسـب خـود در پنجـاه     طول تاریخ هیچ

سال اخیر در زمینه استفاده غیراصولی و ناموفق از فنون، 
). آصفی 4، 1355بوده است (ورجاوند، تجارب و غیره ن

جـاي پاسـخگویی   و همکاران معماري معاصر ایران را به
ــده در     ــرق ش ــر، غ ــاري معاص ــر معم ــرایط متغی ــه ش ب

د کـه  نـ دانهاي جهـانی مـی  گستردگی امکانات و نگرش
اندیشـی و پراکنـدگی   حاصل چیـزي جـز تقلیـد، سـاده    

محض در معماري بومی ایران نیست. جهت دستیابی به 
روند مستمر و مانا باید دانش، توانایی و سطح فرهنگـی  
تک تک عناصر جامعه معاصر نیز افزایش یابد (آصفی و 

 ).  63: 1392ایمانی، 
 نداشـتن  دانـش بـومی،   کـه نبـود   عقیده دارنـد  برخی
بازشناسـی   و هـا اصـالت  بـه  توجهیبی اي،حرفه اخالق
 در دسـت،  ایـن  از مسائل دیگر بسیاري فرهنگ و ناقص

ـ  موجـب   را نابسـامانی  و بحـران  ایـن  یکـدیگر  ارکن
 موجـود  وضـعیت  نظـران، صاحب از گروهی .اند گردیده

  فرهنگــی تشــتت دهنــده نشــان را کشــور معمــاري
 یکدیگر با هاساختمان تشابه عدم ایشان دانند. جامعه می

فرهنگـی   انسـجام  عـدم  و گسـیختگی  دهنـده  نشـان  را،
ادي یکـی از  ). اصـغر محمـدمر  4: 1378دانند (دیبـا،   می

خودداري از تطبیق و پیونـد بـین    علل اصلی گسست را 
دو پدیده (جدید و قدیم) از نقطه نظـر کالبـدي، تولیـد،    

 دانـد  مـی اقتصاد شهر و ارتباطـات بـین ایـن دو قطـب     
  ).1395(محمدمرادي،  
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  مسائل اجتماعی و فرهنگی 
هـاي  دلیل مداخالت بـدون برنامـه در کالبـد بافـت     به

خانواده قدیمی بهم خـورده و فضـاهاي   تاریخی ترکیب 
هـاي قـدیمی امـروز متناسـب بـا نیازهـاي        زندگی خانه

پـذیري یـک واحـد     هاي امروزي نیست. انعطافخانواده
مسکونی در گذشته تحت تأثیر زندگی ساکنانش بـود و  

یافـت.  به فراخـور شـرایط و تعـداد آنـان گسـترش مـی      
دنـد.  عملکرد و حرایم مختلف بو  دارايفضاهاي زیست 

-آن زمان که فضاي تولیـد جمعـی در محـالت و خانـه    
ها از بین رفت متعاقب آن تولید و اقتصاد بومی نیز محله

کنار این علت رها شدن بافـت قـدیمی،    کمرنگ شد. در
هـاي اجرایـی، دانشـگاهیان و    گیرندگان دسـتگاه تصمیم

طراحان خود نیز با مشکل تأخیر در پرداختن بـه مسـئله   
جنبه دومی که موجب رهـا شـدن بافـت    مواجه هستند. 

قدیم شده، انهدام سـاختار اقتصـادي گذشـته آن اسـت.     
تولیدات دستی در بافت قدیم یا بکلـی از بـین رفتـه یـا     

هـا و شـهرهاي    بشدت رو به ضعف نهاده است. روسـتا 
واسطه تولیدات خود پویـا و سـرزنده بودنـد.    کوچک به

ی از بـین  حال آنکه فرهنگ وارداتی (جهانی شدن) در پ
هایی است که معنادار شدن روابط و زندگی بردن تفاوت

  شد.جمعی را موجب می
برخی فضاهاي بافت تاریخی تحرك گذشـته خـود را   

سیر به سمت تعالی و   . تکاپو، سرزندگیاند دادهاز دست 
هاي گذشته کمرنگ شده است. برخی مراسم و دلخوشی

ه سـطحی  و آیینی که زمان و عمق بیشتري داشت امروز
اند. روابط و مسائل به گونـه دیگـري    و کوتاه مدت شده

شـد. نمادهـاي شـهري و مـذهبی معـانی      پاسخ داده می
تـري در ذهــن مخاطبـان خـود داشــتند. نـه تنهــا      عمیـق 

فضاهاي شهري و معماري گذشته بلکه متون قدیمی نیز 
حــال و هــواي دیگــري دارد و نخبگــان عصــر گذشــته 

ن را درسـت تصـحیح کننـد و    توانند این متو حداکثر می

توضیح دهند. هنرمندان، مفسران و نویسندگان خـالق و  
ــین     ــده از چن ــار مان ــه یادگ ــته ب ــه از گذش ــان ک آثارش

). امـا  9: 1368اند (حـائري،  خصوصیاتی برخوردار بوده
هاي جدید سرعت دگرگونی و تحوالت امروزه در بافت

 و رؤیاهـا  ذهنیـات،  بـا  عینیـات  میـان  فرهنگـی، فاصـله  
 رؤیـاي  و خواست بین بیشتر کرده و جامعه را انتظارات

 و شـده  ایجـاد  زیـادي  فاصـله  مطلوب، از محیط جامعه
 گوناگون ذهنی پاسخگوي انتظارات دیگر کالبدي محیط
  بود. نخواهد جامعه

 بحران عدم تعادل 
حفظ و تمدید حیات بافت تـاریخی در شـهر ایرانـی    

یت عـدم  وضـع «میسر نخواهد بـود مگـر آنکـه بتـوانیم     
حاکم بر این شهرها را به سمت وضعیتی متعادل » تعادل

وضـعیت  «هدایت کنیم. در نظر حائري مراد از وضعیت 
عـدم توزیـع متعـادل عملکردهـا در سـطح      » عدم تعادل

شهر، عدم هماهنگی بـین رشـد واحـدهاي مسـکونی و     
رشد تأسیسات و تجهیـزات و خـدمات شـهري، بـرهم     

ی با توجه به تمرکـز  محیطخوردن شرایط معقول زیست
ها بـر محـیط    جمعیت، صنایع و وسائط نقلیه و اثرات آن

پیرامون، برهم خـوردن نظـام سلسـله مراتـب فضـاهاي      
دنبـال آن شـبکه معاصـر اسـت. محمدرضـا       هشهري و ب

اي با عنوان طرحی از کالبد شهر ایرانـی،  حائري در مقاله
هاي شهري در قرن چهـاردهم  شناسانه بافتبررسی گونه

ـ  هاي تاریخی را جزشمسی دالیل گسست بافت تـر و   یی
  اند:به شرح زیر بیان کرده

هـاي شـهري کـه از    بافت تاریخی در مقایسه با بافـت 
سـطح انـدکی را     گرفـت ل قرن حاضر به بعد شـکل  ی اوا

اشغال کرده و براسـاس ارتباطـات غیرموتـوري و پیـاده     
 بود. بافت تاریخی از رشد تـدریجی برخـوردار بـوده و   

طور نسبی احـداث تأسیسـات و خـدمات شـهري بـا       به
نیازهاي ساکنین آن هماهنگ بوده و بر همـین اسـاس و   
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هاي مسـکونی  طور نسبی در این بافت بین کاربري باز به
و غیرمسکونی (معـابر، فضـاهاي عمـومی، تأسیسـات و     
تجهیزات شهري و غیره) تـوازن برقـرار بـوده، نیازهـاي     

ز بیرون جامعـه شـهري بـر    ی و ساختمانی جدید ای فضا
خانـه و  تفکـر   شـده و ی شهر تحمیل نمـی ی سازمان فضا

 داشته اسـت  تفکر مسکن و تعویض قرار  به جايتعمیر 
علـت   بـه بعـد بـه    1340. امـا از دهـه   )1(جدول شماره 

استفاده سـکونتی صـرف از محـل اقامـت و اسـتفاده از      
 ه امکانـــات شـــهر اصـــلی بافـــت ناپیوســـته در زمـــر 

 ههـاي شـهري از نقطـه نظـر عرضـ      رین بافـت ت نامتعادل
  تأسیسات، تجهیزات و خدمات شهري است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نتیجه
بندي شده در متن مقاله، مربوط به عوامل مرور و دسته

هر دو نگرش استمرار و گسسـت در قالـب دو جـدول    
دهـی)  سنجی (وزنشوند. به این نحو که اهمیتارائه می

دهی ثانویـه  اس تعداد ارجاعات و وزناس ها بر ابتدایی آن
ــر ــداد   ب اســاس پرسشــنامه از خبرگــان اســت. روش تع

دلیل گستردگی منـابع   ارجاعات در مطالب مرور شده، به
تـوان ادعـاي مـرور همـه منـابع موجـود را        و اینکه نمی

داشت از اعتبار کمتري برخوردار است و از طرف دیگر 
طـه آنـان بـر    علت احا روش دوم (پرسشنامه خبرگان) به

موضوع و بـه نـوعی تخصصـی شـدن اهمیـت ابعـاد و       
هــا قابــل اعتنــاتر اســت. همســو شــدن دو روش مؤلفــه

هـا، مـالك قابـل اعتمـادي     دهی در هر یک از مؤلفه وزن
براي پذیرش میزان تأثیر آن عامل در زمینه استمرار و یـا  

  است. گسست تاریخی
  

دهـی بـه ایـن    روش وزناختالف بـه وجـود آمـده در دو    
واسطه پرسـش   هایی از ابعاد گوناگون بهدلیل است که مؤلفه

هــاي معمــاري ایــن ابعــاد از خبرگــان (معمــاران) بــه جنبــه
هـاي   مؤلفـه "  2شـماره  اساس جـدول   نزدیک شده است. بر

داراي بیشـترین تعـداد و تـأثیر در رونـد مسـتمر       "اجتماعی
هـا  میـان ایـن مؤلفـه    انـد. کـه در  تاریخی معماري ایران بوده

 "ساختارهاي محـیط اجتمـاعی، معیارهـا و فرهنـگ بـومی     "
ــاد     ــه ابع ــد. در ادام ــهم را دارن ــترین س ــادي و "بیش اقتص

داراي اهمیت بیشتري هستند اما نکته قابـل توجـه    "تاریخی
مؤلفـه بـیش    4هاي طبیعی است (هـر  نمره باالي همه مؤلفه

یعـی بـومی،   ) و متخصصان معماري توجه به عوامـل طب 8از 
را در اسـتمرار تـاریخی    رابطه با طبیعت و الهام گرفتن از آن
  اند.معماري ایران بسیار مهم تلقی کرده

  
  
  

  توضیحات  نوع رابطه
طبیعی و  پیوندهاي

  تاریخی
طبیعـی   توان جداي از بستر بناهاي تاریخی را نمی

  ن مورد بررسی قرار داد.آ و منظر فرهنگی
استمرار کلیات و 

  هااصالت
ها (فضاها، نماهـا  از دست دادن قسمتی از دارایی

  ینات) بررسی ایجاد دوام در اصالت اثرییا تز

هاي تعامل بخش
  جدید و قدیم

 در تفاوت داشتن ضمن جدید و قدیمی بخش دو
 گونـه طـرح، هیچ  و سـاخت  فـن  مادي، ساختار
 ارزش بـه  بلکـه  ندارنـد  یکـدیگر  بـراي  تزاحمی
 اتفـاق  حـالتی  تنها در امر افزایند. این می یکدیگر

 بتوانـد  تاریخی مداخله و مرمت طراح که افتد می
 و قـدیمی  هـاي  بخـش  اثر، فرهنگ خلق درك با

 یابنـده  رشـد  وجـودي  اتحـاد  یـک  در را جدیـد 
 نـوع  هـر  صـورت  ایـن  غیـر  در مالحظـه کنـد.  

 یـا  زمـانی  تطـابق  فاقـد  عنصـر  دو از چیـدمانی 
  انجامید. خواهد تزاحم به جنسیتی ناگزیر

هاي توجه به جنبه
  فرهنگی

منظور از تداوم کالبدي و فرهنگ ساخت، ایجـاد  
ــردن  ــایگزین ک ــد و ج ــا  آن فضــاهاي جدی ــا ه ب

وجود آوردن مصـالح  هاي تاریخی نیست. به بخش
صحیح و بررسی شـده، بخشـیدن جـان تـازه بـه      

قـدیمی و بـاال بـردن ارزش قسـمت     هاي قسمت
  واسطه همسایگی با اصالت تاریخی.جدید به

 بـه  احتـرام  بـا  رفتـه  دسـت  از هـاي بخش ترمیم  ارتباط کالبدي
   تناسبات) و هاساختاري (پیمون هاي ارزش

 میـان  شـده  ایجـاد  رابطه موضوعات مهم در. 1ج   
 نمـود  عنـوان  به جدید تغییرات و قدیمی هاي بخش

  .)11: 1390رار (پدرام و همکاران، متکالبدي اس
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هـاي نگـرش گسسـت، ماننـد جـدول      در باب مؤلفـه 
تأثیرپـذیري و  "هـا   ابعاد اجتماعی و در میان آن 2شماره 

فقـدان   -مـه مهـاجرت بـدون برنا  "و  "تقلید بدون منطق
هـا در گسسـت   عنوان مؤثرترین مؤلفـه  به "ساکنان اصلی

ــاري ایــران اســت. حــدود نیمــی از      رخ داده در معم
 8هاي اجتماعی از نظر خبرگان بـا نمـره بـاالتر از     مؤلفه

 کـه در روش تعـداد ارجاعـات نیـز     بخشی شـده  اهمیت
 هـاي بعـدي ابعـاد   خذ هسـتند. در رده أداراي بیشترین م

  هـا مؤلفـه   ادي قرار گرفته که مهمترین آنسیاسی و اقتص
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اسـت. ایـن    "ي یکسـان شـهري و روسـتایی   ها طرح"

با اتخاذ تصمیمات کلی و جزیـی از مرکـز و بـا     ها طرح
هـاي  هـاي پهنـه   حـداقل مراجعـه و شـناخت از ویژگـی    

ها ارائه شده  هاي آنها و تفاوتزیستی مختلف، پتانسیل
هــاي  کمرنــگ شــدن و تضــعیف ویژگــیکــه موجبــات 

فرد هر یک از شهرها و روستاها را فراهم کرده منحصربه
 هـاي مـذهبی در اسـتمرار نقـش    است. در نهایت مؤلفـه 

اند. به ایـن معنـا کـه بـه     تري نسبت به گسست داشتهپررنگ
  کمتـرین  عوامل مذهبی (با اختالفی معنادار) ،عقیده خبرگان

  

 .هاي تاریخی به تفکیکریخی در بافتهاي نگرش استمرار تادهی ابعاد و مؤلفهبندي و وزن جمع. 2ج 

  استمرار تاریخی (انباشت تجربه تاریخی)
  میزان اهمیت  هاي استمرارمؤلفه  میزان اهمیت  بعادا

عوامل 
  9  اجتماعی

 ) (نامـه 1395) (محمـدمرادي،  1387) (معماریـان،  7: 1389) (ابراهیمی و اسالمی، 8: 1390معماري تابع ساختارهاي محیطی (پورمحمدي، 
  6/8  )68: 1393) (آصفی و ایمانی، 68: 1358) (پارك، 1854سرخپوستان، 

) (پرتـوي،  76: 1386دوسـت،  ) (دانـش 51: 1392ثـانی،  ) (ثبـات 100: 1392نـژاد،  ) (میري68: 1358معماري براساس فرهنگ بومی (پارك،
  4/8  )28: 1384) (آلپاگومولو، 13: 1390) (پدرام و همکاران، 1380

  4/8  )86: 1379) (قیاسوند، 1386یارها و بینش فرهنگی در فضاي زندگی (الکساندر، تأثیر مع
  8/7  )12: 1379) (بیات، 64: 1368) (حجت، 1391(حناچی،  مشارکت ساکنین در امور ساختن

  6/7  )86: 1379) (قیاسوند، 1389) (کرباسی، 1395(محمدمرادي،  الگوها ثابت
) (ابراهیمـی و اسـالمی،   54: 1385) (حبیبـی،  9: 1390زنـدگی جمعـی در فضـاهاي زیسـتی(پدرام و همکـاران،      گرا و تأکید بـر  نگاه جمع

  7  )69: 1384) (صنیع اجالل، 1389

  7  انتقال سینه به سینه تجارب -هاي نانوشته ارزش
  8/6  )150: 1368ارتباط طراح (معمار) و مالک  (محمدمرادي، 

  3/6  )86: 1379) (قیاسوند، 1377زاده، نقیممارست و تجسس در گذشته (
  2/6  )1380وفاق اجتماعی در امور (گلکار، 

  6  )1380) (گلکار، 61: 1389فضاهایی مختص حضور انسان در دل جامعه (نگارستان، 
  5/4  )1380) (پرتوي، 47: 1390) (خدیر، 1377زاده، جویی انسان در مفاهیم (نقیحقیقیت

عوامل 
  8/7  )1396جاه، الگوي کسب و کار در مقیاس متناسب (رفعت  2/8  اقتصادي

  7  )82: 1368) (شیعه، 1368توجه به اقتصاد کشاورزي (حائري، 

عوامل 
  8  تاریخی

  4/8  )1391به نقل از کانیگا) (حناچی،  8: 1390العمل محیط (پورمحمدي و همکاران،  رابطه فعال میان عمل انسان و عکس
  8/7  )89: 1368) (صارمی، 61: 1392ا زمان قبل و بعد (مروج تربتی و پورنادري، رابطه منطقی ب

) 1387) (حجـت و آقـالطیفی،   1387) (معماریان، 1377زاده، ) (نقی1381) (شولتز، 1381الگوهاي معماري فرامکانی و فرازمانی (احمدي، 
  7  )1389(نگارستان و همکاران، 

عوامل 
  3/7  طبیعی

) 1380) (پرتـوي،  76: 1386دوسـت،  ) (دانـش 51: 1392ثـانی،  ) (ثبـات 100: 1392نـژاد،  ) (میـري 68: 1358ومی(پـارك، براساس فرهنگ ب
  8/8  )28: 1384) (آلپاگومولو، 13: 1390(پدرام و همکاران، 

ــدي،   ــاختارهاي محیطی(پورمحم ــابع س ــالمی،  8: 1390ت ــی و اس ــان، 7: 1389) (ابراهیم ــدمرادي، 1387) (معماری ــه 1395) (محم ) (نام
  5/8  )68: 1393) (آصفی و ایمانی، 68: 1358) (پارك، 1854سرخپوستان، 

  4/8  )1391به نقل از کانیگا) (حناچی،  8: 1390العمل محیط (پورمحمدي و همکاران،  رابطه فعال میان عمل انسان و عکس
  8  )68: 1358) (پارك، 1854امه سرخپوستان، ) (ن1395ها (محمدمرادي، با طبیعت بودن انسان -طبیعت معلم اصلی انسان

عوامل 
  6  کالبدي

  6/8  )90: 1368) (صارمی، 150: 1368) (محمدمرادي، 11: 1390شیوه تولید و تکثیر ابنیه(پدرام و همکاران، 
  2/8  )1389توجه توامان به کیفیت و کالبد (نگارستان و همکاران، 

  Freser & others, 2017(  5/7ایط زندگی ساکنین (گسترش فضاها متاثر از شر -فضاهاي منعطف
  5/6  )1389فضاهاي غیرقطبی (نگارستان و همکاران، 

عوامل 
  8/5  مذهبی

  2/8  )68: 1393) (آصفی و ایمانی، 103: 1388) (فیلدن و یوکیلهتو، 68، 1358تأکید بر آیین سنتی (پارك، 
  8  )49: 1368) (جعفري، 59: 1368) (حجت، 8: 1390(پورمحمدي و همکاران،  ذات انسان (موراتوري) -پیوند با روح و جان انسان

  8/7  )1396تأکید بر ارتباطات فطري (محمدمرادي، 
  5/7  )90: 1368) (صارمی، 86: 1379) (قیاسوند، 68، 1358تأکید بر آیین مذهبی(پارك، 
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واســطه ایجــاد  انــد. بــهداشــتهتــأثیر را در تغییــرات اخیــر 
بســترهایی فرهنگــی و اجتمــاعی بــراي پــذیرش صــحیح و 

هـاي زمینـه    الگوبرداري همراه با نوآوري و توجه به ویژگـی 
توان تقلید کورکورانه را بـه الگـوبرداري خالقانـه مبـدل      می

مـدت،  هـاي سـنجیده کوتـاه    واسـطه ارائـه طـرح    ساخت. به
ــان ــاد جــ    می ــان ایج ــدت امک ــدت و بلندم ــرايم  ذابیت ب
   بخشـی بـه حضـور سـاکنان و یـا بازگشـت صـاحبان        تداوم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

طـور حـتم رونـد مسـتمر     و به  دارد منطقه وجود اصلی هر
شـود کـه وارثـان     متصل می تاریخی قطع شده از آنجا مجدداً

اصلی به کالبد بازگشته و دلسوزانه براي حفـظ و ارتقـاي آن   
جاد تعـادل جمعیـت نوبـت بـه ایجـاد      تالش کنند. پس از ای

کـه در گـرو     ها خواهد رسـید  تعادل در دیگر ابعاد و کیفیت
هـا در  هاي دقیق (زیرمجموعـه مؤلفـه   یافتن و آزمودن سنجه

  باشد.) می 3تا  1جداول 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نگرش گسست از گذشته یا انقطاع تاریخی
  میزان اهمیت  هاي نگرش گسستمؤلفه  میزان اهمیت  ابعاد

  7/8  عوامل اجتماعی

  9  )63: 1392) (آصفی و ایمانی، 7: 1389) (ابراهیمی و اسالمی، 1387تأثیرپذیري و تقلید بدون منطق (حجت و آقالطیفی، 
) 76: 1386دوسـت،  ) (دانـش 12: 1379) (بیـات،  6: 1368) (توسـلی،  Topcu, 1996فقـدان سـاکنان اصـلی (    -جرت بـدون برنامـه  مهـا 

  5/8  )106: 1392) (معظمی، 1391(حناچی، 

) 109: 1392) (معظمـی،  68: 1393) (آصـفی و ایمـانی،   51: 1392ثـانی،  ورود لجام گسیخته تکنولـوژي و اسـتفاده ناصـحیح از آن (ثبـات    
  4/8  )1396(رئیس شقاقی،  )1368) (حائري، 4: 1389(ابراهیمی و اسالمی، 

  4/8  )109: 1392) (معظمی، 68: 1393) (آصفی و ایمانی، 51: 1392ثانی، سرعت و شدت تحوالت (ثبات
  4/8  )8: 1368(توسلی،  .)61: 1392تمایالت گوناگون و متضاد (مروج تربتی و پورنادري،  -پاسخ به نیازهاي مقطعی

  3/8  )1396) (رفعت جاه، 102: 1387بشر خود بنیاد (معماریان،  -فردگرایی
  3/8  )8: 1368برهم خوردن ترکیب خانواده (توسلی، 

  9/7  )14: 1392) (معظمی، 1368:59) (حجت، 35: 1391بین، (راست فرهنگی –دوگانگی و شک هنري 
  9/7  )1396) (مختاري طالقانی، 491: 1383) (فکوهی، 2: 1391ه ایرانی(حجت، رویاپردازي جامع -هیجان و بی قراري

  8/7  )12: 1379) (بیات، 8: 1390سلیقه هاي شخصی (پورمحمدي و همکاران، 
  6/7  )107: 1392هاي هویتی و مراجع فکري(معظمی، تغییر گروه

  2/7  )1387، جایگزین شدن معماران غربی با معماران بومی (حجت و آقالطیفی
  7  )1381) (شولتز، 69: 1393) (آصفی و ایمانی، 1386نداشتن زبان (الگو) مشترك (الکساندر، 

  7  )1396جاه، ) (رفعت1396عدم وجود خودباوري (غدیري نیا، 
  8/6  ) (موراتوري)59: 1368توجه بیشتر به کالبد انسان (حجت، 

  8/6  )104: 1392هاي متعدد جهانی (معظمی،  گرایش
  8/6  )47: 1390اکتفا به سنت شفاهی (خدیر، 

  7.5  عوامل سیاسی

  5/8  )106: 1392هاي یکسان شهري و روستایی (معظمی، طرح
  7/7  )53: 1390جایگرین شدن مفهوم مرمت و بهسازي با بازسازي (فاضلی، 

  5/7  )63: 1392) (آصفی و ایمانی، 7: 1389اسالمی،  ) (ابراهیمی و1387تأثیرپذیري و تقلید بدون منطق  (حجت و آقالطیفی، 
  5/7  ها و تصمیمات نسنجیده مانند اصالح اراضی طرح

  3/7  گیري از مرکزتصمیم
  4/6  جایگزین شدن معماران غربی با معماران بومی

  2/6  )104: 1392گرایش هاي متعدد جهانی (معظمی، 
  2/6  هاي معقولحلناتوانی در یافتن راه

  2/8  )8: 1368نگاه صرف اقتصادي (توسلی،   7.2  عوامل اقتصادي
  8/7  )8: 1368) (توسلی، 1368تکیه بیش از حد به اقتصاد صنعتی (شیعه، 

  7  عوامل کالبدي
  5/7  )148: 1368خودداري از پیوند جدید و قدیم  (محمدمرادي، 

  8/4  )33: 1368) (حائري، 16: 1367ها (فالمکی،  عدم تعادل در کاربري
  2/4  )30: 1376) (مولوي، 7: 1389) (ابراهیمی و اسالمی، 68: 1393واختی و عدم تنوع  (آصفی و ایمانی، یکن

  6.8  عوامل تاریخی

) (دیبـا،  69: 1384اجـالل،  ) (صـنیع 1391) (حنـاچی،  4: 1389انگاري در برداشت و درك ارزش هاي تاریخی (ابراهیمی و اسـالمی،  سهل
  4/8  )1396) (علیپور، 4: 1378

) ( میـري نـژاد،   1393) (آصـفی و ایمـانی،   59: 1368) (حجـت،  28: 1384) (آلپـاگوکو،  1379:86ها و آثار گذشـته (قیاسـوند،    نفی ارزش
  2/8  )61: 1392تربتی و پورنادري، ) (مروج54: 1390) (فاضلی، 1387) (معماریان، 7: 1389) (ابراهیمی و اسالمی، 97: 1392

  8/7  )1387طع ارتباط با اصالت گذشته (معماریان، ق

  8  )1393) (حقیر، 68: 1393) (آصفی و ایمانی، 1395ها (محمدمرادي، بر طبیعت بودن انسان -ارتباط کمرنگ با طبیعت  6.3  عوامل طبیعی
  6/6  )7: 1389ی و اسالمی، ) (ابراهیم68: 1393) (آصفی و ایمانی، 1387سطحی نگري در ارتباط با بوم و بستر (معماریان، 

  5  )1396کمرنگ شدن خداوند در ذهن انسان (رفعت جاه،   4.5  عوامل مذهبی

 
 .هاي تاریخیهاي نگرش گسست از گذشته یا انقطاع تاریخی در بافتدهی ابعاد و مؤلفهبندي و وزن جمع. 3ج 
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  نوشت پی   
به  )1395. استمرار یک واژه نیست، یک مشی است (محمدمرادي، 1

، همیشه بودن، همیشگی کردن، روان شدن، بر یک روش رفتنمعناي 
: 1375، بیهقـی بـه نقـل از    1377دهخـدا،  پیوستگی ( و توالی ،اتصال

316.(  
شکسـته   ،پاره شـدن  ،منقطع گشتن ،جدا کردن ،بریدنن، قطع کرد .2

 ،رها شدن و رجوع به گسلیدن شود. (از حاشـیه برهـان قـاطع   ، شدن
  ).1387، معین

پس در اینجا مـراد از تعـادل آن نـوعی دگرگـونی اسـت کـه عناصـر         .3
دهنده کالبد شهر را به سمت برطرف کردن وضعیت عـدم تعـادل    تشکیل

در تـوان  مـی دهـد و در شـرایط معاصـر شهرنشـینی در ایـران       سوق مـی 
  ).38: 1368در انتظار برقراري چنین وضعیتی بود (حائري،  ،مدت دراز

  

  منابع فهرست  
)، معمـاري و  1389( .اسالمی، سیدغالمرضا ؛اهیمی، سمیهابر -

، 4گذار، نشـریه هویـت شـهر، سـال      شهرسازي ایران در دوران
  .3 -14، بهار و تابستان، 6شماره 

)، ساختار و هرمنوتیک، نشر گـام نـو،   1381( .احمدي، بابک -
 چاپ دوم، بهار، تهران، ایران.

امعـه بلندمـدت،   )، در جسـتجوي ج 1391( .پور، کریمارغنده -
  گفتوگو با همایون کاتوزیان، محمدرضا، نشر نی، تهران، ایران.

یابی و شـناخت  )، ریشه1392( .آصفی، مازیار و ایمانی، الناز -
ساز روح معماري گذشته ایران در گـذر زمـان،   عوامل دگرگون

، 19اصالت گذشته، تازگی اکنون، مجله هویـت شـهر، شـماره    
 .63 -76صص سال هشتم، پاییز،

)، نوشیدن از چاه خویش، ترجمه 1384( .آلپاگومولو، آدریانو -
سسه علمـی و فرهنگـی فضـا،    ؤمحمد افسرس، نسر مسید علی

  تهران، ایران.
)، معماري و راز جـاودانگی راه  1381( .الکساندر، کریستوفر -

زمان ساختن، ترجمـه مهـرداد قیـومی بیدهنـدي، انتشـارات       بی
 ان، ایران.دانشگاه شهید بهشتی، تهر

)، هویت و این همانی با فضا، شماره 1375( .پاکزاد، جهانشاه -
  .100 -107صص، 22و  21
) از 2ها در شهرسازي ()، سیر اندیشه1386( .پاکزاد، جهانشاه -

  کمیت تا کیفیت، شرکت عمران شهرهاي جدید، تهران، ایران.

  ،)1390( .وحیـدزاده، رضـا  ؛ اولیـاء، محمدرضـا   ؛پدرام، بهنام -
ینــد حفاظــت از آثــار تــاریخی ایــران: اارزیــابی اصــالت در فر

ــري،    ــومی آفــرینش هن ــداوم فرهنــگ ب ضــرورت توجــه بــه ت
هاي تاریخی، پژوهشی مرمت، آثار و بافت –دوفصلنامه علمی 
  .1-16صص ، پاییز و زمستان، 2فرهنگی، شماره 

ــروین  - ــوي، پ ــاري و  1380( .پرت ــاریخی در معم ــداوم ت )، ت
اصول و مفاهیم، محموعـه مقـاالت دومـین     – شهرسازي ایران

، سازمان میراث 4کنگره تاریخ معماري و شهرسازي ایران، جلد 
 .165 -186صص فرهنگی کشور، 

اي بـر مسـئله،   )، بافت قدیم، مقدمـه 1368( .توسلی، محمود -
سمینار تداوم حیات در بافت قدیمی شهرهاي ایران، دانشـکده  

  م و صنعت ایران.معماري و شهرسازي، دانشگاه عل
اي بر برخی عوامل تأثیرگذار )، مقدمه1392( .ثانی، ناصرثبات -

 1357تـا   1320هـاي  بر معماري معاصر ایران در فاصـله سـال  
، 11ه.ش.، دوفصلنامه معماري و شهرسازي آرمانشـهر، شـماره   

  .49 -60 صص پاییز و زمستان،
نـی،  )، طرحـی از کالبـد شـهر ایرا   1368( .حائري، محمدرضا -

شمسـی،   14هـاي شـهري در قـرن    شناسانه بافـت بررسی گونه
سمینار تداوم حیات در بافت قدیمی شهرهاي ایران، دانشـکده  

  معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ایران.
هاي هاي موجود در بافت )، ارزش1368( .حجت، سید مهدي -

قدیمی، سمینار تداوم حیات در بافت قدیمی شـهرهاي ایـران،   
  دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ایران.

  

ها براي یک )، میراث فرهنگی، سیاست1380( .حجت، مهدي -
 کشور اسالمی، سازمان میراث فرهنگی کشور.

)، تـأثیر اصـالحات ارضـی بـر شـکل      1385( .حجت، عیسی -
پژوهشی هنرهاي زیبا، شـماره   -روستاهاي ایران، نشریه علمی

  .75 -84صص ، 26
هاي تـاریخی   )، مرمت شهري در بافت1391(.حناچی، پیروز -

  ایران، نشر دانشگاه تهران، ایران.
؛ چرا شود میهایی که حافظه ن )، خاطره1390(.خدیر، مهرداد -

هـاي  از تاریخی نگـاري و ثبـت خـاطرات بـه انباشـت تجربـه      
فرهنگـی نسـیم بیـداري،     -رسیم؟، ماهنامه سیاسیتاریخی نمی

  شهریور و مهر. ،20شماره 
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)، درآمـدي بــر مفهــوم و  1383( .دانشـپور، ســید عبــدالهادي  -
محیط انسان ساخت، مجله باغ نشـر، سـال اول،    کارکرد هویت

  .59 -71صص ، بهار، 1شماره 
)، طرحی براي تداوم حیـات و  1368( .دوست، یعقوبدانش -

حفظ بافت قدیمی شهرها، سمینار تداوم حیات در بافت قدیمی 
ایران، دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه علـم و   شهرهاي

  صنعت ایران.
)، لغتنامـه، زیـر نظـر دکتـر محمـد      1376( .دهخدا، علی اکبر -

 معین، سازمان لغت نامه دانشگاه تهران، ایران.
ــادي  1378( .دیبــا، داراب - )، الهــام و برداشــت از مفــاهیم بنی

، 1شـماره   معماري ایران، مجله فرهنگ و معمـاري، سـال اول،  
  .97 -106صص تابستان، 

معـززي   ؛دارم، یاسـمن  ؛جعفـري، یاسـر   ؛بین، سـاجد راست -
هاي  )، رابطه همبستگی بین کیفیت1391( .مهرطهران، امیرمحمد

هـاي عمـومی (نمونـه    محیطی و تداوم حیاط شهري در عرصه
، تابسـتان،  9، سال 21موردي جلفاي اصفهان)، باغ نظر، شماره 

  .35 -46صص 
پهلــوي،  )، معمــاري ایــران در عصــر1355( .جبــی، پرویــزر -

 دانشگاه ملی ایران، تهران.
ــوربرگ  - )، روح مکــان، ترجمــه 1388( .شــولتز، کریســتین ن

 محمودرضا شیرازي، نشر رخ داد نو.
  )، معمـاري، حضـور، زمـان    1381( .شولتز، کریستین نوربرگ -

   و مکان، ترجمه علیرضـا سـید احمـدیان، مؤسسـه نشـرمعمار،     
 چاپ اول.

ریزي تأسیسات شهري )، روند برنامه1368( .شیعه، اسماعیل -
در بافت سنتی شهرهاي ایران، سمینار تـداوم حیـات در بافـت    
قدیمی شهرهاي ایران، دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه 

 علم و صنعت ایران.
)، نوسـاختن معمـاري گذشـته و    1368( .اکبـر صارمی، علـی  -

ام از گذشتگان، سمینار تداوم حیـات در بافـت   بازساختن با اله
قدیمی شهرهاي ایران، دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه 

  علم و صنعت ایران.
)، درآمـدي بـر فرهنـگ و هویـت     1384( .اجالل، مریمصنیع -

 سسه مطالعات ملی، نشر تمدن ایرانی، تهران.ؤایرانی، م
بـا عنـوان    اکتـر )، رسـاله د 1394( .اهللاعبدي اردکانی، حجـت  -

با تمرکـز بـر    -تحلیل انتقادي تاریخ حفاظت معماري در ایران

بناهاي تاریخی گنبد سلطانیه، مسجد جـامع اصـفهان و سـاوه،    
اساتید راهنما: محمدمرادي، اصغر و مهـدیزاده سـراج، فاطمـه،    
دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صـنعت ایـران،   

  تهران، ایران.
ــه  1390(.ا... فاضــلی، نعمــت - ــا تجرب )، از جامعــه کلنگــی ت

هـاي مختلـف دربـاره پیوسـتگی     چندهزار ساله، بررسی دیدگاه
فرهنگـی نسـیم    -هاي تاریخی در ایران، ماهنامه سیاسـی تجربه

  .53 -55صص، شهریور و مهر، 20بیداري، شماره 
هـاي تـاریخی   )، آینـده بافـت  1368( .فالمکی، محمدمنصور -

ها، سمینار تداوم حیات در بافت قـدیمی  بدیلها و ایران: پدیده
شهرهاي ایران، دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه علـم و  

  صنعت ایران.
)، راهنماي مدیریت براي 1388( .یوکیلتو، یوکا ؛فیلدن، برنارد -

هاي میـراث جهـانی، متـرجم پیـروز جنـاچی، مؤسسـه        محوطه
  یران.انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، ا

)، زبان تـداوم در معمـاري، ماهنامـه    1379(.قیاسوند، حجت -
 .85 -89 صص المللی راه و ساختمان، بین

هاي سازنده کیفیت طراحـی  )، مؤلفه1380( .گلکار، کوروش -
  .38 – 61 صص ،32شهري، دوفصلنامه صفه شماره 

)، مصـاحبه حضـوري، دانشـکده    1395( .محمدمرادي، اصغر -
، دانشــگاه علــم و صــنعت ایــران،    معمــاري و شهرســازي 

05/10/1395. 
)، بررسـی  1392( .پورنـادري، حسـین   ؛مروج تربتی، خـاطره  -

گیري پل خواجو براساس مطالعه هاي مؤثر در شکلتداوم سنت
، سال 27هاي تاریخی شهر اصفهان، باغ نظر، شماره تطبیقی پل

 .61 -70 صص ، زمستان،10
ــان، غالمحســین - ــانی نظــري )، ســی1387( .معماری ري در مب

 معماري، نشر سروش دانش، چاپ سوم، تهران، ایران.
)، مبنــاي طراحــی معمــاري، 1393( .معماریــان، غالمحســین -

 انتشارات نغمه نواندیش، تهران، ایران.
)، فرهنگ فارسی معـین، نشـر فرهنـگ    1387( .معین، محمد -

 نما، تهران، ایران.
ر معماري معاصر ایران )، رمانتیسم د1392( .نژاد، سهیلمیري -

 1332(بـا تأکیـد بـر معمـاري دوره پهلـوي دوم پـس از سـال        
، 18شمسی)، نشریه معماري و شهرسازي هنرهاي زیبـا، دوره  

 .91 -102 صص ، بهار،1شماره 
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)، صـفات شـهر اسـالمی در متـــون   1377( .زاده، محمـد نقـی  -
 .47 -61صص،5و 4اسالمی، فصلنامه هنرهاي زیبا، شماره 

 .بـــار، محمـــدآتشـــین ؛تیمـــوري، محمـــود ؛رســـتان، فـــرزیننگا -
)، تئوري منظر، رویکـردي بـر تـداوم هویـت در رونـد   1389(

صـص، تابستان،7، سـال   14نوسازي شهري، باغ نظـر، شـماره   
68- 59. 
1368( .واحدي، محمد -

 

 
)، تهران و مسـائل زیسـت محیطـی،   
سمینار تداوم حیات در بافت قدیمی شهرهاي ایران، دانشـکده

معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ایران.
)، استمرار هنر معماري و شهرسازي 1355( .ورجاوند، پرویز -

ایران پیش از اسالم در دوران اسالمی (استخراج از فایل صوتی 
 .180سخنرانی) نشریه هنر و مردم، شماره 
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