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بنای تاریخی چیست؟

د؟آیا تمامی بناهایی که در گذشته ساخته شده اند، دارای ارزش هستن

گذشته چیست؟/ تاریخ

میراث فرهنگی چیست؟ شامل چه چیزهایی می شود؟

ارزش چیست؟

چه نوع ارزش هایی در بناها وجود دارند؟

بناهای تاریخی حفاظت کرد؟/ چرا باید از میراث فرهنگی

.در مورد سواالت زیر تفکر و تحقیق کنید



بناهای تاریخی بنگریم؟/ چگونه باید به میراث فرهنگی

مشاهده
Observation

توصیف
Description

درک
Perception

تفسیر
Interpretation

شودطیباالمراحلبایدتاریخیبنایبهصحیحنگرشگونههرداشتنبرای
.ورزیدمبادرتتاریخیبنایجزییاتوکلیاتمشاهدهبهدقتباوجامعطوربهصحیح،ایگونهبهبایدابتدادر-
قرمزبناکلیرنگمثالطوربهکند،تصورراآنبتواندتاکنیدتوصیفدیگریبرایراآنخودمشاهداتبهتوجهبابتوانیدبایدشمابعدمرحلهدر-

...وبودندآجرجنسازدیوارهابود،
بسیاربناازهجانبهمهدرکداشتن.استمتخصصومحلیآگاهافرادبامصاحبهو(نوشتاریمنابع)کتابخانهتحقیقبنا،ازصحیحدرکداشتنالزمه-

وشتخجنسازخشکوگرممناطقدردیوارهااست،داشتهتأثیربناگیریجهتدراقلیمیخصوصیاتکهمسئلهایندرکمثالطوربه.استمهم
وداشتهناسانهشزیباییعلتفقطآیااند؟کردهمیاستفاده(سقفپوششنوعی)کاربندیازچرا.استبودهاقلیمیمسائلدلیلبهاینوهستندگل

...واست؟شدهمیاستفادهآنازنیز(ایسازهمسائل)نیارشیدلیلبهیا
.شدنخواهیمآنواردکارشناسیمقطعدرواستمتخصصانعهدهبرکاراین.استاثرنقدواقعدروتفسیرنهاییمرحله



هاارزش.استپدیدهیکقابلیتوشایستگیبها،معنایبهفارسیلغتنامهدرارزش:هاارزش-

توافقیابآدمیاننزدواستشودمینامیدهاخالقیاتکهآنچهیعنیاست،بسترازبرخاستههاییموجودیت

.باشدمتغیردیگرجامعهبهنسبتتواندمیجامعههردرهاارزش.گیرندمیقرارپذیرشموردضمنی،

ارد آنچه قابل لمس فیزیکی است ارزش ملموس نام د: ارزش های ملموس و ناملموس-

ساسات مانند ویژگی های کالبدی در بناهای تاریخی و آنچه مربوط به آداب و رسوم و تأثیرگذار بر عواطف و ح

.است و دارای بعد غیرفیزیکی است، ارزش ناملموس نام دارد

یادبودی و امروزی-

ارزش-ارزش های تربیتی و فرهنگی-ارزش های هیجانی-

ارزش های کاربردییارزش های فرهنگی و تربیتارزش های هیجانیهای کاربردی

کارکردیاسنادیهویت

اقتصادیتاریخیحیرت انگیزی

اجتماعیابیکمی/ قدمت/ شناختیباستانپیوستگی

آموزشینمادی/ زیبایی شناختینمادین و معنوی

قومیمعماری

سیاسیمنظر/ فضای شهری

تکنولوژی/ علمی



حفاظت
Conservation- preservation

مرمت
Restoration

بازسازی
Reconstruction

احیاء
Revitalization- Rehabilitation

چرایی
یا هدف 

حفاظت و 
مرمت

چگونگی انجام
در اسالیدهای بعد توضیح داده )

(خواهد شد

حفاظت

فرسودگی

نانتقال به آیندگا

افزایش درک 
جامعه

ظاهری
درونی

 مرمتمروری بر تاریخچه ی حفاظت و

 واژگان و اصطالحات حوزه حفاظت و مرمتبر مروری



حفاظت
Conservation- Preservation

:(2003)فیلدنتعریف
رهنگیفمیراثعمرکهاعمالیتمام.کندمیجلوگیریاثرزوالازکهاستاقدامییاکنشِیحفاظت

Feilden)میگنجدحفاظتیمقولهدرکندطوالنیوببخشددوامراماطبیعیو 2003: 3).
بهجزءنگهداریفرسایش،ازپیشگیری:داردشرحاینبهمراتبیوحدوداقداماتاینفیلدن،نظراز

زادهاهللآیت)بازسازیبازتولید،،(احیا)سازیباززندهمرمت،،بخشیاستحکاماثر،موجودیتجزء
.(1382:1382شیرازی،

:(1994)ناراسندتعریف
وآنمادیوجهتضمینآن،معنایوتاریخفرهنگی،میراثدرکبرایکهاستتالشیهرحفاظت

ICOMOS)گیردمیصورتآنبهبودومرمتمعرفی،وارائهنیازصورتدر 2016).

:(1388)مقصودیوحبیبیتعریف
نیازهایبهبتوانداثرکهکهایگونهبهاست،خوداولیهوطبیعیشکلدراثرنگهداریمعناییه

تحفاظ.دهدحیاتادامهخودطبیعیشکلدرچندتغییراتیباکهآنیاوبدهدپاسخامروزین
بهرااظتحفتعریفاین.گیردمیصورتساختانسانیاطبیعیفرسایشازجلوگیریبرایمعموالً
.(1388:20مقصودی،حبیبی،)کندمینزدیکدائمیشدننومعنی

:(1996)بورامنشورتعریف
.نمایدحفظرافرهنگی اشمنزلتتاخواندهمکانیکازمواظبتفرایندهایکلیه

نرفتبینازوشدنتلفدیدن،خسارتساختارزدایی،ازجلوگیری:آکسفورددرلغویتعریف
اثریکازمحفاظتومراقبت:بریتانیکاالمعارفدایرهدرلغویتعریف
مراقبتوداشتننگهنگهداری،:ایرانهایفرهنگنامهاکثردرلغویتعریف

بقایودوامکردن،پایدارجهتدراقدامیهرشاملحفاظت
.می کندجلوگیریآنزوالوفرسایشازکهاستاثر

ورتصبنامفیدعمرطولافزایشمنظوربهکهاقداماتیتمامی
راثهایپیامشفاف سازیبرسعیامکانصورتدرپذیرد،می

هبهاپیاماینسازیشفافدارد،تاریخیوهنریهایپیامشامل
تجهرامناسبشرایطکهاستاثرمناسبدرکافزایشمنظور
.می سازدمهیاآیندگانبهاثرانتقال

ر پیوستگی با بست
(جامعه)

درک

مداخلهانتقال به آیندگان

اءاحیمرمت،حفاظت،واژگانتعاریفبهمربوطهایاسالیددر
وچینخطچپسمتدرشدهنوشتهتعاریففقطبازسازی،و

ایبرصفحهراستسمتتعاریفوشودحفظباکساینزیر
.استبهتردرک

مداخله در هر اثر تاریخی در ارتباط با جامعه بستر اثر همراه با 
داشتن درک صحیح مداخله گر از تمام جوانب جهت انتقال اثر به 

آیندگان صحیح خواهد بود



مرمت
Restoration

:(1986)واردتعریف
صدقبهآثار،ازنگهداریدیگر،سویاز؛شودمیاضافهاثربهچیزیآنطیکهاستروندیمرمت
هاندرماگذشتهدرکههمانطورکهمیسازدمتبادرذهنبهرانکتهاین،هاآنکردنجاودانهوابدی

.شدخواهدانجامهاآنرویبرهاییدرماننیزآیندهدرگرفته،صورتآثاررویهاییمرمتو
وند،شکمامکانحدتامداخالتوهادرمانمیزانکهکندمیحکماخالقیوظیفهاینجادربنابراین،

,ward)سازدمیدورترآنواقعیواصلیموقعیتازراآناثر،دردخالتهرگونهچراکه 1986).

:هانگارخانهوهاموزهکمیسیونتعریف
حالتیکدادننشانبرایفرهنگیاموالمتشکلهمواداصالحبرایشدهانجامکارهایتمام

,MGC)پیشینیشدهشناخته(وضعیت) 1994).

بهدادن،رواجدوباره،کردنبابنوازبه،بازگرداندندادن،پس:Restoreفعللغویمعنیبررسی
رایطشبهکهصورتیبهکردنتعمیرکردن،خوبدادن،شفاکردن،برقراردوبارهبرگرداندن،اول

.بازگردد(Original)اصلی
واصالحتعمیر،بهبود،،اعادهتجدید،بازگشت،،استردادمعنایبهRestorationپس

.استبازساخته

شدههشناختوضعیتبهاثربازگرداندنواعادهمرمت،لغویتعریف
.استپیشین

:ایتالیاالمعارفدایره-شهرسازیومعماریالمللیبینلغتنامه
شودمیگفتهاثرزمانیتداومجهتعملی-فنیمداخالتواقداماتبهمرمت

دخوانفنیمداخالتواقداماترامرمتتوانمیصحیحتعریفدر
تاًنتیجکه.گیردمیصورتاثرعمرطولافزایشراستایدرکه

.گیردمیقرارحفاظتیمجموعهزیر

و(Repair)تعمیرشاملمرمت،درعملیوفنیاقدامات
.است(Maintenance)نگهداری



احیاء
Revitalization- Rehabilitation

:(1388)حبیبیو(1390)اردبیلیرضازاده
بهمجددزندگییامجددحیاتبازگرداندنبرایکهاستتکمیلیومتنوعاقداماتمجموعهشامل

سازماندراستممکناقداماتاین.پذیردمیصورتنظرموردشهریفضاییاومجموعهبنا،
فضایی-کالبدیسازمانازهاییبخشکردناضافهیاحذفسببوپذیردصورتفضایی-کالبدی

رضازاده؛1388:20مقصودی،وحبیبی)شودواردایخدشهآنکلیهیئتبهکهآنبیشود،
(1390:13اردبیلی،

:احیاءلغویتعریف
یتفعالتزریقوبخشیدندوبارهکارکردبخشیدن،دوبارهحیات
.استجدید

هبپیشینشدهشناختهوعادیوضعبهرسیدناحیاء،درهدف
هایپتانسیلشناختازپسکهمعنابدیناست،کارکردیلحاظ

فعلیتوضعیوپیشینکاربریباشدهتعریفجدیدکاربریبنا،
.استسازگار

(1391)پورسراجیانوحناچی
سعی.دمی باشتوانمندوپویافرایندیخود،درستشکلدرجامع،وهمه جانبه نگرمسئله ایعنوانبه
سهدرهدفاینبهرسیدنبرایوداردمحالتبهمجددحیاتوسرزندگیوفعالیتبازگرداندندر

[لعمبه]صحیحاجتماعیتعامالتومردمحضوربخشیرونقواقتصادیبهسازیکالبدی،بعد
(1391:6،سراجیانپوروحناچی)می پردازد

(1388)پرهیزکار
وقاءبتضمینحفاظت،سطحارتقاءمنظوربهکهاستهدفمندی(اقداماتوعملیات)فراینداحیاء،
واصالتحفظبافرهنگی،-تاریخیاماکنوبناهاازبرداریبهرهبرایمتناسبکاربریاعطای

.(1388:15پرهیزکار،)شودمیاجراوطراحیریزی،برنامههاآنیکپارچگی

چیزیازدوبارهاستفادهمعنیبه،(Reuse)بناازمجدداستفاده
تفادهاسرویکرد،ایندر.استشده،ساختهدیگریهدفبااغلبکه
.شودمیخواندهآننابودیازبهتربنا،ازدوبارهی



بازسازی
Reconstruction

ورتصمجددبرپاییوبازیابیمنظوربهتخریبازبعدبازسازی
.گیردمی :(1388)مقصودیوحبیبیتعریف

ضایفیاومجموعهبنا،درکهگیردمیصورتزمانیبازسازی.استساختننوازمعنایبهبازسازی
برعموالً مکاملفرسودگی.باشدشدهایجاد(فعالیتوکالبددرفرسودگی)کاملفرسودگیشهری،

ایجادرایبمعموالًامراین.پذیردمیصورتتوأمانکالبدوفعالیت(کاملیانسبی)فرسودگیاثر
گذشتهنبیخالقگویوگفتبتواندکهاستموزونیوجدیدفضاییسازمانیامعاصرشهریفضای

.(1388:21مقصودی،حبیبی،)دهدنشانراآیندهو

:(1996)بورامنشورتعریف
.پیشینشدهشناختهوضعیتبهمکانبازگرداندن

:دلیلبهاستمنسوخامریامروزه
اصالتمفهومواصالت-

هستیم؟بازسازیبهمجازصورتیچهدر

چیست؟کنیم،طیبازسازیدربایدکهروندی


