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  باارزش هاي تاریخیسایت فرایند طراحی منظر و باززنده سازي  "

 " چشمه علی دامغان مطالعه موردي
 

  2، محسن صائمی1فرشته احمدي
  

  :چکیده
میراث گرانبهایی است که حفظ آن نـه تنهـا بـه     ،ایرانکشور ما، کثرت وجود بافت و بناهاي باارزش تاریخی در 

براي هر کشـوري   علمیبلکه به غرور ملی، فرهنگ و افتخارات که پشتوانه عظیم  ،هاي تاریخی و تمدن بشریت ارزش
هـاي زمـانی    در هـر یـک از دوره    ثیرگذارأبدلیل شرایط متفاوت و تمتأسفانه  اما . بخشدمحسوب می شوند هویت می

 بناهـاي هاي اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی ر ایران، حرکت به سمت حفاظت و استفاده بهینه از قابلیتیک قرن اخیر د
بطوریکـه   ،تاریخی، با تنوع در روشهاي مغایر با اصول ایجاد تمدنها و عدم اتخاذ سیاست هاي پایدار روبرو بوده است

  . اند در معرض تخریب قرار گرفته بناهااینگونه اکثر 
سـازي آن موضـوع    احیـاء و باززنـده  طرح است که  "بناي تاریخی چشمه علی دامغان "یکی از این بناهاي باارزش

در قسمت اول، پس از آشنایی با مفاهیم منظر تاریخی، . در دو قسمت بررسی شده است  مقالهموضوع . باشد مقاله حاضر می
هاي طراحی منظر  ارهاي باززنده سازي بناهاي تاریخی و روشمیراث فرهنگی، حفاظت و گردشگري، به استخراج اصول و معی

در قسمت دوم جهت دستیابی به روشی .  تاریخی پرداخته شده که در این راستا از تجربیات موفق جهانی بهره گرفته شده است 
ردي در نظر گرفته شده روشن در سطح عملی و انجام فرایند طراحی، احیاء بناي تاریخی چشمه علی دامغان به عنوان مطالعه مو

  .است
محیطـی ایـن منـاطق،     حفظ و تقویت کیفیات مطلـوب زیسـت   ،تعیین اصول کلی باز زنده سازي مناظر تاریخی ایران

پتانسیل هاي گردشگري و تاریخی آنها به منظور ایجاد قطب گردشگري، تقویت ارتباط بین منطقه و اثر   کشف و ارتقاي
روش  بـه کلی تحقیق بر مبناي حل مسـئله   فرایند .باشد اهداف اصلی این مقاله میبه منظور توسعه صنعت گردشگري پایدار 

 . استوار استتاریخی  -تحلیلی ـ توصیفی
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"Revitalizing and landscape design process of  Historical Fabrics 

Case study: Cheshmeh Ali Damghan" 
 

BY: ١ Fereshteh Ahmadi , ٢ Mohsen Saemi 
 

   Multiplicity tissues and valuable historical monuments in our country, Iran, is 
keeping its valuable heritage of not only the historical values of humanity and 
civilization, but to national pride, culture and achievements of great academic support 
for each country are considered identity them. But unfortunately due to different 
conditions and effective in each cycle a century in Iran, the move toward conservation 
and optimum use of economic capabilities, social and cultural monuments, with a 
variety of methods contrary to the principles established civilizations and the lack of 
policy has faced persistent, so most of these buildings have been subject to demolition. 
   One of these valuable monuments is "Cheshmeh Ali Damghan" that  its 
revitalization and regeneration plan is main issue in this paper. Subject article is in two 
parts. In part, the concepts of historical landscape, cultural heritage, conservation and 
tourism, to extract the principles and criteria revitalization building monuments and 
historic landscape design techniques discussed in the context of international 
experience have been used successfully. In the second part to achieve the level of clear 
and practical way to do the design process, revitalizing "Cheshmeh Ali Damghan" as 
case study is considered. 
   Resuscitation determine general principles of historical fabrics, maintaining and 
enhancing these areas quite favorable environmental, discover and promote their 
potential for tourism and historical tourism poles to create, strengthen the relationship 
between the region and work to develop sustainable tourism are objectives in this 
article. Overall process of research based on descriptive and analytical problem-
solving method - is based on historical. 
 
Keywords :  
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   : مقدمه  - 1
قه تـاریخی و قـدمت معمـاري آن از معـدود کشـورهایی اسـت کـه داراي سـابقه بـس          بکشور ما به لحاظ سا

اي هسـتیم کـه بـه حـال      مان شاهد آثار تاریخی فرهنگی گرانمایـه  باشد و در گوشه گوشه خاك میهن طوالنی می
ئله نـه  ایـن مسـ  . باشـد  اند و در گذر ایام تنها همدم و مونس آنها عوامل فرساینده و مخرب می خود واگذاشته شده

هنـري مـا را در داخـل     –تنها در مورد بناهاي دورافتـاده جریـان دارد، بلکـه بسـیاري از بناهـاي بـاارزش تـاریخی        
رویـه شـهرها، افـزابش جمعیـت و عـدم       رشـد بـی  . انـد  شهرهاي کوچک و بزرگ نیز از این مسئله در امـان نبـوده  

هـاي نهفتـه در ایـن بناهـا      ناخت و درك ارزشکنندگان و شرایط موجود و عدم شـ  هماهنگی بین نیازهاي استفاده
اي از هویـت معمـاري و    هاي تـاریخی کـه نشـانه    همه و همه دست به دست هم داده تا این بناهاي باارزش و بافت

  . فرهنگ سرزمین ماست را از بین ببرد
م و با ارائه هاي باارزش گام برداری اکنون این رسالت ما خواهد بود که در راه حفظ و نگهداري این مجموعه

شناخت کامل از آنها و متناسب سازي آنها با زندگی امروزي به صورتی صحیح این درك و تصـور غلـط را کـه    
عدم آگاهی و یا بی توجهی به این امر . ها پاك کنیم هاي تاریخی محکوم به نابودي هستند را از ذهن بناها و بافت

همانگونـه  . هویتی آنها را سبب گردد خی وارد کرده و حتی بیناپذیري بر پیکر آثار تاری می تواند صدمات جبران
تواند فضـایی مطلـوب در جهـت رفـع نیازهـاي       بخشد و می که شناخت صحیح آن، هویت فرهنگی را سندیت می

  . گردشگران و جذب توریست بوجود آورد
 -فرهنگی –الي تاریخی هاي با که از پتانسیل "منطقه چشمه علی دامغان "از این رو در راستاي این طرز تفکر

اجتماعی برخوردار بوده و از دیرباز به عنوان نقطه مکث و استراحتگاه مسافران و گردشگران بـوده، ولـی امـروزه    
ها عملکردهاي سابق خود را از دست داده و در معرض تخریب و نـابودي قـرار    توجهی اي بی متأسفانه به دلیل پاره

مونه بافت موجود در کشور انتخاب و تحقیق مطالعـاتی ایـن مقالـه بـر روي     گرفته است، به عنوان یکی از صدها ن
 . آن آغاز گردید

  تحقیقاساسی سوال  - 2
آیا می توان با طراحی محیط و منظر، تعادل و تعامل بین گردشگري، مرمت محیطی و حفاظت آثار باستانی "

   "برقرار نمود؟
  ضرورت تحقیق - 3

گیري  عناصر، بناها و نحوه شکل. هویت بخش در شهر ها می باشند بافتهاي تاریخی یکی از ارکان ارزشمند و
 .شبکه هاي عبور و مرور در هر بافت تاریخی نشان از نحوه زندگی اجتماعی ساکنین آن شهر دارد

عدم توجه به یک بافت تاریخی با توجه به گذر زمـان و عمـر زیـاد ابنیـه ارزشـمند آن مـی توانـد بـه نـابودي          
با توجه به گسترش روز افزون صنعت توریسم در جهان و اقتصـاد مبتنـی بـر    . امعه بینجامدفرهنگ و هویت یک ج

ایتالیـا، فرانسـه و اسـپانیا اهمیـت      همچـون  توریسم به احیاء و زنده سازي بافتهاي تـاریخی در کشـورهاي اروپـایی   
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آنها و همچنین در آمـدزایی   بهسازي و باز زنده سازي این گونه بافت ها در پویایی و ماندگاري . شایانی داده شد
   .از طریق جذب توریست تاثیر بسزایی دارد

را سرعت  آنهاتخریب تدریجی  ،نبود مطالعات و اصول مربوط به مرمت محیطی آثار باستانیدر کشور ما 
بدیهی است تاکید و تقویت چشم اندازهاي فرهنگی و مرمت محیطی در کنار مرمت آثار و ابنیه . بخشیده است

بنابراین تحقیق و کاوش . در جهت حفظ میراث طبیعی از ضروریات امکان ناپذیر هر فرهنگ، تمدن و ملتی است
دشگري فرهنگی در جهت حفظ محیط و به منظور شناسایی ارزشهاي موجود، اصول حفاظت و تاکید بر گر

  .منظر ضروري است
  تحقیق هدف کلی - 4

هدف کلی این تحقیق طراحی، حفاظت و مرمت محیطی آثار و مناظر فرهنگی به منظور تقویت و تاکید بر 
البته توسعه گردشگري و . هاي موجود آن و توسعه مناظر و چشم اندازهاي فرهنگی و طبیعی می باشد پتانسیل

  .ري پایدار و کاهش آسیب هاي  وارده به منظر نیز مدنظر قرار داردبهره بردا
  روش تحقیق - 5

هـاي   ها و زمینه به منظور جمع آوري اطالعات الزم جهت حصول شناخت و همچنین یافتن پایهدر این تحقیق 
استراتژي کلی تحقیق به منظور یـافتن  . شود اي استفاده می تحقیق از دو روش برداشت میدانی و مطالعات کتابخانه

تحلیـل  روش . راهکارهایی جهت بهبود شرایط محیط و منظر محوطه تاریخی بر مبنـاي حـل مسـئله اسـتوار اسـت     
محیطـی اسـت کـه شـامل بررسـی       ریزي و طراحی براساس فرایند برنامهـ توصیفی تاریخی  روش تحلیلی اطالعات نیز

   .باشد میمیدانی  تطبیقی، آنالیز و مطالعات 
  شناخت مفاهیم منظر تاریخی، میراث فرهنگی، حفاظت - 6

  : سه ویژگی بارز منظر عبارتند از. ، زبان بومی و ملی انسان ها و وسیله شناخت جهان استمنظر
  .تمام نقاط یک منظر تحت تاثیر اقلیمی مشابه است) الف

  .اغلب نقاط در منظر از لحاظ شناخت شکل زمین نشابه اند) ب
  . یک سري رژیم هاي اختاللی مشابه در سراسر منظر یافت می شود) پ

، به عنـوان  )دیدگاه زیباشناختی(تواند به عنوان چشم انداز، به عنوان مکانی ویژه  از دیدگاههاي مختلف منظر می
  . مطرح باشد) دیدگاه اکولوژیک(بیانی از فرهنگ و یا به عنوان موجودیتی جامع 

پذیرفته شده است و حاصل تلفیق کـار   1992منظر فرهنگی مفهومی است که توسط کمیته میراث جهانی در سال 
 . طبیعت و انسان را معرفی می نماید

اند، توسط انجمـن میـراث جهـانی بـه سـه       بسته به اجزاء عملکردي و فرآیندي که طی کرده مناظر فرهنگی
  .می شود بندي دسته زیر تقسیم

  راحی شدهمناظر ط -1
 مناظر باقی مانده یا فسیل ها ) مناظر زنده و پویا      ب) الف:  مناظر با سیر طبیعی تکمیلی -2
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  مناظر اجتماعی -3
  .شود هاي مناظر فرهنگی شامل مناظر تاریخی و مناظر باستانی می زیرمجموعه

نحوي براي شناسایی شامل آثار فرهنگی ـ تاریخی منقول و غیر منقول می شود که به  میراث فرهنگی
هاي  شوند و در قالب زندگی گذشتگان و شناخت سیر تکامل و تشکیل تمدن ها مورد استناد واقع می

   .شوند و داراي ارزشهاي احساسی، فرهنگی و کاربردي هستندها گنجانده می ها و محوطه آثار،مجموعه
خوردارند، لذا بررسی آنها در ارتباط از آنجا که در میراث فرهنگی ارزش هاي فرهنگی از اهمیت بیشتري بر

  .با نمود آنها در منظر پرداخته خواهد شد
  ارزش میراث فرهنگی  -1جدول 

(Draft guidelines for assessing landscapes with cultural heritage significance, 2002)  
 

  کاربردهاي ویژه براي منظر  ارزش هاي فرهنگی
  ارزش زیباشناسی 

  )هاي مربوط به حس مکان تمام ارزش(
شامل دیدهاي باز و بسته و قرارگیري عناصر مختلف در 

  مجموعه و  خود عناصر

  ارزش باستان شناسی
شامل مناظري با باقیمانده هاي باستان شناسی و زمینه 

  .مربوط به آنها که ممکن است ارزش میراثی داشته باشند

  ارزش تاریخی
مهم، دوره ها و یا افرادي اشتراك مکان با وقایع تاریخی 

  )برگرفته از دستورالعمل جهانی(

  ارزش معماري
در منظر هنگامی که با ساختارهاي ساختمانی و سبک آنها 
روبرو هستیم اهمیت می یابد ولی همچنان به محیط مربوط به 

  آن و طرز قرارگیري بنا در محیط مربوط می شود

  ارزش علمی

با محیط مانند تکنیک  مربوط به فعالیت هاي در ارتباط
هاي مهندسی یا ساختار  هایی در مورد کشاورزس یا تکنیک

یک مکان ممکن است که تکنیک هایی . معماري می شود
  .در مورد کاشت گیاهی در جواب محیط و اقلیم ارائه دهد

  اجتماعی -ارزش فرهنگی 

حس عمیقی از ارتباط نسبت به مکان که می تواند 
به استفاده جامعه مانند تفریحات  سمبلیک باشد یا مربوط

ارزش . عمومی و یا اینکه به یک واقع خاصی مربوط شود
اجتماعی یک مکان در طول زمان مورد تغییر قرار می گیرد 
زیرا ارزش اجتماعی به معنی تمام ارزش هایی است که 
توسط جامعه و در چهارچوب حرفه اي کنونی تعیین می 

  .شود
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در مورد مقابله با عوامل مخرب در بقاي یک شی یا امر به کار می روند و شامل فرایندهاي  مفهوم حفاظت

  . شود و از ارزشهاي علمی، تاریخی و احساسی برخوردار است مراقبت، مرمت، بازسازي و سازگاري می
دول توان ج براي بررسی تاریخی ـ باستانی که جز میراث فرهنگی و موضوع تحقیق محسوب می شوند می

  .زیر را تقسیم نمود
  ارزش حفاظت  -2جدول 

  ارزش هاي علمی  
  ارزش هاي بوم شناختی، ارش هاي اسنادي   
  ارزش هاي باستان شناسی  

  ارزش هاي تاریخی  
  ارزش هاي تداوم فرهنگی، هویت و قدمت  
  ارزش هاي معمارانه، محیط شهري و طبیعی  

  زیباشناختی، نمادین و روحانیارزش هاي   ارزش هاي احساسی
 

  تحقیقخارجی و داخلی سابقه  - 7
در حالیکه  .باشد واژه مرمت محیطی بحث جدیدي در میان متخصصین امر مرمت و  صاحب نظران می

ها و نظریات  میالدي با ظهور دیدگاه 19تانی در کشورهاي مختلف دنیا از نیمه دوم قرن سمرمت آثار و ابنیه با
توان به لودو، راسگین، بلترامی، سیت و  دیگران  از جمله صاحب نظران در این زمینه می. استمختلف آغاز شده 

ی بین اتتشابهات ورح شده است و گاه تمایزطهاي ایشان پیرامون مرمت معماري م نظریات و تئوري. اشاره کرد
  . این افکار مشاهده می شود

کشورهاي پیشتاز مرمت معماري به اهمیت  پیرو جلب نظر سیاستمداران، دولتمردان و صاحب نظران
شده و اصول و مبانی متنوعی براي آنها ذکر  ارهمنشورهاي بین المللی متعددي نیز اش موضوع، در قطعنامه ها و

و  ایکوموس  1975، آمستردام 1964، ونیز 1931از مهمترین این قطعنامه ها می توان به منشور آتن  .شده است
  . اشاره کرد 1984

طبیعی و (صورت توجه به میراث فرهنگی در قالب کلی منظر و در کنار سایر پدیده هاي محیطی  بدین
امروزه محیط طبیعی و بستر طبیعت که آثار را در درون خود جاي داده است . اهمیت یافته است) مصنوعی

وجه به مرمت اثر و ابنیه همگام با اثر و ابینه باستانی در حال تغییر و تحول مستمر دانسته می شود و بدون شک ت
در این زمینه کشورهاي مختلف جهان به ویژه پیشتازان مرمت معماري، . باستانی الزم و ضروري می باشد

نتایج مربوط به این دیدگاه ها در تجارب مرمت . هاي جدیدي را بر پایه اصول مرمت مطرح کرده اند تئوري
  .محیطی کشورهاي مختلفی به کار گرفته شده است

با هدف حفاظت و  (Fennell, David 1999)ه عنوان مثال مرمت محیطی شهر باشتنی آنتالیا در ترکیه ب 
مرمت . انجام شده است (Hutt & Blanco Varmer, 1999)مرمت محیطی همگام با توسعه گردشگري 
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منطقه و محیطی و طراحی پارك ملی باستانی بوروبودور نیز با هدف مرمت و حفاظت محیط طبیعی باستانی 
منطقه باستانی فاتح پورسیکري در کشور . تامین تسهیالت و نیازهاي رفاهی گردشگران صورت گرفته است

هندوستان با هدف حفاظت از مجموعه تاریخی موجود در آن و جذب گردشگران، مرمت محیطی شده 
  (Leader wio, 1994).است

و با پیروي از اصول و مبانی کشورهاي دیگر انجام  در ایران مرمت تنها در جهت مرمت آثار و وابنیه باستانی
محوطه تاریخی چغازنبیل که در چند سال . مفهوم مرمت محیطی، بیانی تازه و نو به شمار می رود. شده است

اخیر مورد توجه مسئولین قرار گرفته و منطقه تاریخی پاسارگاد که به منظور مرمت محیطی آن اقدام به کشف 
  .بیعی منطقه و مستند سازي آنها و در نهایت ارائه فرضیه شده استهاي تاریخی ط الیه

در زیر به یکی از تجارب جهانی بازپیرائی که در آن ضمن حفظ روح مکان، امکانات ضروري براي 
گردشگران نیز فراهم آمده است پرداخته می شود تا نحوه برخورد با مکان و جانمایی فعالیت ها  در فضا نمایانده 

  .شود
   آرکئولینک: اي از تجارب جهانی بازپیرائی  ونهنم -8

این پـارك  . افتتاح گردید 3توسط تامی رابینسون از موسسه تایم نیم 1997ژوئن  16پارك ماقبل تاریخ که در 
قرار گرفته است و یکی از جاذبه هاي هیجان انگیز منطقـه و   5ترین بخش آبردین شایر واقع در مرکزي 4در اوبین 

این پارك حـدود  . مرکز اطالعات و توصیف بی نظیرترین مجموعه هاي بقایاي باستانی در اروپا به شمار می رود
  . میلیون پوند را به خود اختصاص داد 4سال برنامه ریزي و طراحی متمرکز و همچنین سرمایه اي معدل  7

در مورد امکان ایجاد جاذبه هاي جهانگردي  6پارك مذکور ریشه در گفتگوي مستمر شوراي منطقه گوردون
که بیانگر میراث فرهنگی غنی منطقه باشد و به اقتصاد 

نمایندگانی از شوراي منطقه . محلی کمک نماید دارد
مشاوري را براي توصیف منظر و گنجینه بقایاي 

نی داخل سایت به خدمت گرفتن تا به این سوال باستا
آیا محوطه باستانی به تعداد کافی : پاسخ داده شود

وجود دارد و چگونه می توان آنها را در یک مرکز 
محوطه باستانی  7000توصیف نمود؟ پاسخ وجود 

این مجموعه شامل دایره . پیش از تاریخ ثبت شده بود

                                                
٣ - Arquoling  
٤ - Tom tim  

٥ - Obin  
٦ - Gordon district council  

  دایره سنگی: 1تصویر



 
 

٨ 

 دایره زمان: 3تصویر

سنگ هاي ، 8، قلعه هاي تپه اي عصر آهن7سنگی
چیزي وراي نیاز بود و اگر به سنگ  9سمبل پیکتیش

ها به چشم انداز عناصر ارتباط دهنده ما با مردمان 
گذشته و نحوه زندگی آنها نگریسته شود، حقیقتا 

  .آرکئولینک داستان هاي زیادي براي گفتن دارد
گروه متخصصین در زمینه طراحی نمایشگاه ها، 

برنده  1991در سال  10به نام ایونت کامیونیکیشن
مناقصه مطالعه امکان سنجی براي ساخت مرکز اطالع 

پروژه توسط شرکت . رسانی و توصیف باستانی گردید و و جستجو براي یافتن سرمایه و مکان مناسب آغاز شد
به  11تحقیقات و هماهنگی شوراي آبردین شایر و همکاري موسسه گرامپیان اینتر پرایرآرکئولیک تراست و با 

، به دستور شکرت 12معماران ادوارد کولینان. باروري رسید
آرکئوتراست ساختمانی را طراحی نمود که از هر لحاظ با مناظر 

نمایشگاه در داخل تپه اي قرار . اطراف خود تناسب داشته  بادشد
با . دیواره اي خارجی آن از شیشه ساخته شده اندگرفته است و 

استفاده از تجاربیات و مهرات هاي موسسه ایونت در زمینه 
ساخت مراکز بزرگ میراث فرهنگی، شرکت تصمیم به استفاده 
از شش عنصر در نمایشگاه هاي سرپوشیده گرفت که به کمک 

فن آوري : موضوعات اصلی عبارتند از. پارکی تکمیل شده اند
اقبل تاریخ، کشاورزي اولیه، تغییرات محیطی، باورها و آیین م

  .هاي نیایشی اولیه
نمایش فیلمی مهیج که : شش عنصر فوق عبارتند از

بازدیدکنندگان را به سفري به یادماندنی در اعماق زمان 
سالن افسانه ها و . و مالقات با اجداد باستانی شان ببرد

. گذارد ایش میاسطوره ها که باورهاي کهن را به نم
فرصت ملبس شدن به لباس هاي کهن  13اتاق آرکتیوبتیز

                                                
٧ - Ston circles  

٨ - Ices age hill forts  
٩ - Pictish symbol stones 

١٠ - Event commonication 
١١ - Grampian enterprise  

١٢ - Edward cullinan architects  
١٣ - Archtivities room  

 آرکئولینکمجموعه : 2تصویر

 آرکئوکوئست: 4تصویر
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و وهمچنین ساخت اشیاء به شیوه باستانی براي کودکان فراهم 
یکی از ویژگی هاي منحصر به فرد مجموعه . می آورد

اي کامپیوتري که مسیرهایی  برنامه. می باشد 14آرکئوکوئست
پیش از تاریخ  فردي را براي مجموعه اي از بهترین مکان هاي

در بیرون، مجموعه اي از . آبردین شایر فراهم می آورد
بازسازي ها که همگی بر پایه شواهد باستانی به دست آمده از 
شمال شرقی اسکاتاند صورت گرفته اند، مسیري از دل تاریخ 

در داخل پارك، دهکده اي واقعی و . را ایجاد می نماید
پیش از تاریخ ایجاد شده  همچنین مسیري در داخل جنگل به شیوه

بازدیدکنندگان خردسال می توانند از محوطه بازي مجموعه که . است
آرکئولینک درك . نیز می شود لذت ببرند 15شامل محوطه ماسه اي 

تازه اي را نسبت به مهارت هاي اجداد و نیز اثري که بر منظر اطراف 
  .دهد خود گذاشته به دست می

ز جمله دیدنی هاي موجود در مجموعه می توان به دایره زمان ا
سفر تاریخ از اینجا آغاز می گردد، گردونه اي از تصاویر، . اشاره کرد
  . سال قبل باز می گرداند 7000فرد را به 

آرکئودم بخشی دیگر از جذابیت هاي مجموعه است که اجداد 
باستانی را نمایش داده و و مراسم و آیین دایره سنگی، نبرد گروپیوس در 

میالدي و چیزهاي تازه تري در باره طلوع مسیحیت را به نمایش  83سال 
  . تمامی اینها در سالن فیلم به اجرا در  می آید. می گذارد

داستان هاي مهیج و زنده از قرون : و  اسطوره هاسالن افسانه ها  -
گذشته سرچشمه سنت هاي باستانی و افسانه هاي محلی مورد کاوش و 

  .بررسی قرار می گیرند
چگونگی تغییر مناظر طبیعی از دل اعصار و قرون تا حال و پیش بینی وضعیت آینده به کمک : مناظر متغییر -

  .آیند کامپیوتري به نمایش در میفن آوري پیشرفته شبیه سازي 
ویژگی کامال منحصر به فرد، امکان طراحی فردي نور و مسیر بازدید مجموعه از بهترین : آرکئوکوئست -

  . محوطه هاي پیش از تاریخ آبردین شایر را ایجاد می کند

                                                
١٤ - Achacoquest  
١٥ - Sanding dig  

 محوطه بازي ماسه:  6 تصویر

 مزرعه عصر آهن: 7تصویر

 و واسطوره ها سالن افسانه ها: 5تصویر
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که به همین منظور طراحی شده است امکان جستجو براي بقایاي باستانی در زمین بازي : محوطه بازي -
  . حین بازي را براي کودکان فراهم می آورد یادگیري

چپر و دیوار گل . ساخته شده است 16مزرعه عصر آهن براساس پالن مزرعه مانی ماسک: مزرعه عصر آهن -
ده به صورت همزمان این محوطه براي اسکان سه نسل یک خانوا. متر را در بر می گیرد 10اندود، فضایی به قطر 

خانه زیباي مدور با . این مزرعه توجه بسیاري از گردشگران را به خود جلب نموده است. مناسب بوده است
بازدید کنندگان از آرکئولینک این امکان را دارند تا نحوه زندگی . سقف کاه پوش آن تکمیل شده است

همچنین توله حیوانات، ابزارآالت و . هده نمایندکشاورزان قرن اول میالدي را براي اولین با از نزدیک مشا
  . کشاورزان در لباس هاي باستانی را نیز می توان دید

این دهکده چگونگی زندگی شکارچیان گردآورنده غذا را که اولین ساکنان شمال : دهکده عصر سنگ -
ه غذاي خود را طبخ می چطور مردمان شکار می کردند و چگون. شرقی اسکاتلند بوده اند، بازسازي می نماید

داخل خانه هاي آنها که قاپ هایی از شاخه درختان ساخته شده با پوست آهو پوشیده شده بود، را . نموده اند
  .نشان می دهد

با قدم زدن در امتداد پیاده روهایی که در دل طبیعت طراحی شده اند می توان نقاط دید بسیار : نقاط دید -
در سمت غربی مجموعه اي از استحکامات واقع بر تپه هاي مجاور هم مربوط . نمودعالی و بی نشیري را مشاهده 

بازسازي برخی از خانه ها و . این مجموعه برنامه هایی براي توسعه دارد.به اواخر دوران قبل از تاریخ وجود دارد
  .بناهایی که ساکنان اسکاتلند در طی اعصار پیش از تاریخ بنا نموده اند
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معیارهاي زیر براي طراحی در مناظر و مرور تجارب جهانی،  با توجه به مبانی نظري و مفاهیم ذکر شده 
  :فرهنگی تاریخی استنتاج می شود

طراحی بر مبناي فهم معناي فرهنگی و شرایط فیزیکی  -
  .مکان باشد

طراحی باید به صورتی باشد تا هم اصالت و صحت  -
آثار تاریخی و میراث حفظ شود و هم کیفیت تجربه 

  .گردشگران بهبود یابد
در نظر گرفتن ساختار منظر و طراحی براساس حفظ و  -

  .ارتقاء آن پویایی و پایداري در محیط را در برخواهد داشت
 فرهنگی،، اجتماعی در طراحی به ابعاد زیباشناختی، -
 .شودکلی مکان توجه   زیستی و بافت تنوع

                                                
١٦ - Manymusk 

 اردوگاه نظامی پیش از تاریخ: 8تصویر



 
 

١١ 
 

  .باید اثرات منفی گردشگري به میراث و سبک زندگی مردم بومی را به حداقل رسانید -    
طراحی باید به گونه اي باشد که محدوده تاریخی و محیط اطراف آن به طور فعاالنه در مقابل آسیبهاي ناشی از  -

  .زند حفظ شود الحاقات غیرضروري و تغییراتی که به صحت و واصالت آنها آسیب میبهره گیري نامتناسب، 
  .طراحی باید به گونه اي باشد تا گردشگران اهمیت و معناي میراث را درك کنند -  

  .خسارات وارد آمده بر مناظر جبران شود و وتا جایی که ممکن است به شرایط اولیه بازگردانده شوند -
  .ري هاي هماهنگ و ناهماهنگ در ارتباط با حفاظت منظر تاریخی موارد ناهماهنگ با حذف شودبا تعیین کارب -
  .موقعیت بصري متناسب مانند فرم، مقیاس، رنگ، بافت و مصالح حفظ شود -    

از هر نوع ساخت و ساز که منجر به تخریب یا تبدیل موارد فوق شود  و به درك لذت از یک مکان  -
  .گیري شود تاثیرگذارد، پیش

  .مسیرهاي منتهی به بناهاي تاریخی و یادبود به طور خاص طراحی شوند و تحت حفاظت قرار گیرند -
مسیرهاي گردشگري داراي تنوع باشند و به گردشگران این فرصت داده شود تا نحوه گردش در مکان هاي  -

  .میراث را به دلخواه تنظیم کنند
  .ی براي راحتی، امنیت و رفاه بازدید کنندگان فراهم آوردتسهیالت مناسب با حداقل اثرات منف -
براي مناظر با ارزشی که از سوي عملیات ساختمانی و زمین خواران در معرض خطر هستند تمهیداتی فراهم  -

  .شود تا حفاظت شوند
  

  روش هاي برخورد با منظر تاریخی - 11
  روش هاي برخورد با منظر تاریخی - 3جدول

  مفهوم  تعریف  روش

  17حفاظت

نگهداري اصولی سابت آنگونه 
که هست نه به منظور باال بردن سطح 

  آن و نه باعث زوال می شود

مداخله کم، حفاظت از ساختار تاریخی بدون  - 
  تغییر ساختار

فقط در صورت امکان بخشهایی از سایت با  - 
  مداخله کم

  18نگهداري
مداخله فعال به منظور جلوگیري 

  فعال آن از زوال سایت یا عناصر
  ارزیابی گزارشات مشابه - 
حفاظت از ساختار تاریخی در مواقعی دخالت  - 

  در تغییر ساختار و جابه جایی

  19مرمت 
رساندن به سطح استانداردهاي 

روز در طی تشخیص و وقوف به 
تحقیق تاریخی محدوده به منظور شناخت  - 

  عناصر شاخص محیط

                                                
١٧ - Preservatione 
١٨ - Conservation  
١٩ - Rehabilitation 



 
 

١٢ 
 

مداخله و یافتن حضور با درجه باالیی از  -   خصوصیات تاریخی
  ساختارهاي گمشده تاریخی

تعیین صحت تاریخی با حساسیت باال در مورد  - 
  عناصر تاریخی و ومدرن

اصالح و 
  20بازگردادن

برگرداندن آنچه که بود به طور 
  دقیق تا حد امکان

  ضرورت تحقیقات گسترده تاریخی و صحیح - 
  نیاز به تشخیص باستانشناسی - 
مداخله باال به عنوان مثال جابه معموال احتیاج به  - 

  جایی دارد

تجدید ساختار و 
  21بازسازي

ایجاد آنچه که در گذشته بوده 
  ولی چندان دوام نداشته

ضرورت گسترش تحقیقات تاریخی و باستان  - 
  شناسی صحیح

  الزام طراحی مجدد، المان ها و مصنوعات - 
  اي لحاظ کردن سایت هاي موزه - 

  22نوسازي 
که مناسب از نظر  قراردادن آنچه

به . دوره، مقیاس، استفاده و غیره
  .عنوان باشد

تحقیقات تاریخی وسیع مورد نیاز است به منظور  - 
  ثبت خصوصیات و الگوهاي دوباره ساخته شده
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در این مرحله، . یکی از مهمترین فازها به شمار می رود تدوین طرحدر یک پروژه نگهداري و مرمت، 
نتایج تحقیق، فلسفه نگهداري و نیازهاي محل هایی براي استفاده امروزي همه با هم تلفیق شده تا یک برنامه اجرا 

ر مهارتی که این عناصر به وسیله آن تلفیق شده اند تاثیر زیادي بر موفقیت نهایی ترمیم منظ. را تولید نمایند
.  شرایط موجود محل نقش بسیار مهمی در آنچه که باید انجام پذیرد ایفا می کنند. تاریخی خواهد داشت

در . حفاظت در مکان هاي تاریخی مستلزم حداقل تغییرات است و اهمیت زیادي به مصالح تاریخی می دهد
نظرهاي فرهنگی شامل طیف برنامه ریزي حفاظت براي م. حفاظت به هویت منظر و تثبیت آن اهمیت می دهیم 

هاي مدیریتی و  برنامه ترمیم جامع و سازگار با یک استراتژي نگهداري حفاظتی و مستلزم  ریزي وسیعی از  برنامه
ریزي فضایی سایت  برنامه. ترمیم ارتباط درونی هر تغییر طبیعی منظر فرهنگی، مدیریت و نگهداري آن است

در سایت،  شیب زمین،  ویژگیهاي توپوگرافی، ویژگی هاي آب، مواد عناصر پیشنهادي و نحوه جانمایی آنها 
  .گیرد را در بر می... گیاهی و 

 

                                                
٢٠ - Restoration  

٢١ - Reconstruction  
٢٢ - Reconstituton  

٢٣ - Design Development 
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  مطالعه موردي - 13

  )رودخانه چشمه علی(موقعیت سایت انتخابی  1- 13
. اي نسبتاً کوهستانی قرار گرفته است کیلومتري شمال غربی دامغان در منطقه 35مجموعه چشمه علی در 

اکنون یکی از مراکز تفریحی براي شهروندان دامغانی محسوب می شود و از قدیم االیام به دلیل  چشمه علی هم
هم اکنون نیز با وجود کمبود . آب گوارا و هواي دلپذیر، این منطقه از ییالقات دامغان محسوب می شده است

ها خانوار هستیم که  ضور دهشدید امکانات رفاهی و وتفریحی در این منطقه در ایام تابستان هر روزه شاهد ح
  . براي ساعاتی در آغوش باز طبیعت از هواي خنک و آب زالل چشمه علی لذت می برند

این . در حال حاضر مراحل احداث جاده اي با همکاري وزارت راه و جهاد سازندگی در حال اتمام می باشد
این راه . را به صورت جاده شوسه مشاهده نمودراه قبال محل عبور کاروان ها بوده و اکنون نیز می توان آثار آن 

دامغان را از طریق چشمه علی به ساري و شمال 
  .کشور متصل می نماید

  
  
  تصویري از مجموعه چشمه علی :  9تصویر 

  
  به ترتیب از سمت راست بناي فتحعلی شاهی، اردوگاه ناصر الدین شاه، قراولخانه – 10تصویر     
  
  
  
  
  

  

در صورت تکمیل و بهره برداري از این راه سفر از مناطق جنوبی کشور به استان مازندران و خراسان از طریق 
آن امکانپذیر خواهد بود و دیگر ضرورتی نخواهد داشت که کویر را دور زده و ساعات هاي متمادي در راه 

افت زیادي در جنگل و کوهستان همچنین مسافرینی که از شمال عازم جنوب می باشند پس از طی مس. باشند
براي استراحت و اینکه خود را آماده رویارویی با گرماي طاقت فرسا و بی آبی کویر نمایند، الزم است در 

  . آخرین دقایق درنگ نموده و سپس مسیر خود را ادامه دهند
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ي و نیز محل با توجه به توضیحات فوق مشخص می گردد چشمه علی نقطه مکث مناسبی براي مسافرین عبور
گردش و تفریح ساکنان دامغان خواهد بود و می توان با اجراي طرح تفرجگاه فرهنگی و تفریحی از این پتانسیل 

  .بهره برداري نمود و آن را به عنوان یکی از جاذبه توریستی منطقه مطرح کرد
دوسوي یک استخر آب مجموعه فوق شامل یک باغ مصفا و زیبا است که در آن دو بنا از زمان قاجاریه در 

چشمه . استخر توسط آب چشمه علی پر می شود که سرچشمه آن در بخش شمالی باغ قرار دارد. دیده می شود
ترین رود سطحی دامغان است که از ارتفاعات مرکزي البرز شامل کوه هاي ابوالقاسم  علی پر آب ترین و طوالنی

    . و سیاه خان سرچشمه می گیرد
  قلعه مخروبه ردیف اول:  وضع موجود سایتاز تصاویري  -11تصویر

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  

  :  امکانات 2- 13
  هاي تفرجگاهی برخورداري منطقه از پتانسیلهاي باالي فرهنگی، تاریخی، اکولوژیکی و جاذبه .1
  برخورداري از الگوهاي غنی فرهنگی با پشتوانه مذهبی .2
 واقع شدن در مسیر عبوري گردشگران و پتانسیل تبدیل به نقطه مکث مسافرین  .3

  : وجود  نقاط شاخص زیر در سایت .4
  کوشک اصلی چشمه علی  -
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  رود چشمه علی به عنوان پرآب ترین و طوالنی ترین رود سطحی دامغان  -
  قراولخانه  -
  .اي که در سمت جنوبی مجموعه قرار دارد قلعه مخروبه -
  .رختان کهن سال که خود می توانند به عنوان یک میرات فرهنگی ـ طبیعی به ثبت برسندوجود د .5

  : ها محدودیت 3- 13
  تخریب آثار موجود و کاهش ارزش هاي بصري و کیفیات تاریخی موجود در منطقه  - 1
 باال بودن تراکم جمعیت منطقه  - 2

  شرایط نامطئن بارش در منطقه و امکان بروز خشکسالی  - 3
  عدم استفاده صحیح و منطقی از منطقه و در نتیجه روند سریع تخریب    - 4
  عدم وجود راهکارهاي مناسب به منظور ساماندهی و مرمت محیطی اثر  - 5
  عدم توجه کافی به ارزشهاي تفرجگاهی و توریستی منطقه  - 6
  عدم توجه کافی به مشارکت مردمی و استفاده از پتانسیلهاي مردم بومی   - 7
  :اتیاهداف عملی 4- 13
  تعیین اصول کلی باز زنده سازي مناظر تاریخی ایران  - 1
  شناخت الیه هاي تاریخی چشمه علی دامغان  - 2
  توسعه امکانات گردشگري، اقامتی و رفاهی  - 3
  مرمت محیطی چشمه علی دامغان   - 4

هاي گیاهی با  حفظ و  تقویت کیفیات مطلوب محیط زیستی منطقه از جمله حفاظت از درختان و گونه   - 5
  بسیار زیاد در منطقهقدمت 

  تقویت ارتباط بین  منطقه و اثر به منظور افزایش پایداري آن   - 6
 کشف و ارتقاء پتانسیل هاي گردشگري و تاریخی منطقه به منظور ایجاد قطب گردشگري در منطقه و استان - 7

  : تشریح ایده طراحی 13-5 
تفریحگاهی و تاریخی مد نظر قـرار   –یستی در طراحی مجموعه توریستی چشمه علی دامغان ، دو دیدگاه تور     

گرفته است ، با توجه به اینکه در حال حاضر فضاي گردشگري محلی کامال با فضاي تاریخی مجموعـه مخلـوط   
 –ابتـدا سـایت بـه دو بخـش داراي ارزش توریسـتی       شده و رنگ و بوي کهن این سایت را از آن زدوده اسـت ، 

سپس با توجه به شیب هاي تند و کند موجـود بـه پـراکنش     .تفریحی و داراي ارزش تاریخی تقسیم بندي گردید 
  . می باشد پرداخته شد مقالهکاربریها در بخش تاریخی که موضوع اصلی این 

  : در این قسمت از سایت وجود سه المان تاریخی جلب نظر می کند 



 
 

١٦ 
 

قلعه مخروبه اي که در سمت جنوبی مجموعه قـرار دارد و تـا    -3قراولخانه و  -2کوشک اصلی چشمه علی ،  -1
با هدف قرار دادن این سه نقطـه ، جاگـذاري سـایر عناصـر اهمیـت      . حدود زیادي مورد تخریب قرار گرفته است

  .اي پیدا می کرد ویژه
در بخـش مرکـزي سـایت دیـده      سمنان و سپس ایران، مـوزه اي  ابتدا جهت آشنائی مراجعین با منطقه دامغان ،    

فرهنگـی و سیاسـی     شده است که در این موزه امکان بهره برداري به منظور آشنائی بـا تـاریخ طبیعـی، اجتمـاعی،    
سـپس در جـوار کاربریهـاي بـاال دو مجموعـه جهـت       . منطقه و همینطور دیگر نقاط ایران زمین موجود مـی باشـد  

کافی شـاپ و    شامل رستوران روباز و سر پوشیده ،( ستورانی استراحت مقطعی و کوتاه مدت به شکل مجموعه ر
محصـوالت فرهنگـی و     و مجموعه فروشگاهی که بتـوان در آن محصـوالتی همچـون صـنایع دسـتی،     ) فهوه خانه

  .را به مخاطبین عرضه کرد ، دیده شده است... کشاورزي منطقه و 
احی و احداث خواهد گردید تا از ورود خودرو قسمت ورودي مجموعه نیز به صورت پارکینگ مشجر طر        

  .به مجموعه جلوگیري شده باشد
سایر نقاط و راههاي دسترسی نیز با استفاده از متریال هاي بـومی و همینطـور گیاهـان بـومی منطقـه و حتـی                

قـدم    ،یـاده روي فضـائی مفـرح را بـراي پ     گیاهان داروئی می تواند به عنوان یک باغ گیاهشناسی منطقـه دامغـان،  
در خصـوص  . گذشته ، حـال و آینـده اش فـراهم آورد    تمدد اعصاب و اندیشیدن در خصوص ایران زمین ،  ،زدن

گردد و با استفاده  نقاط اصلی سایت که در باال ذکر شدند ، در شعاع مناسبی اطراف سازه هاي تاریخی تخلیه می
درجلب توجه به المان هـاي تـاریخی مجموعـه خواهـد      از سنگفرش و فضاي سبز پوشیده از گیاهان رونده  سعی

همینطور از فضاي موجود در قلعه مخروبه می توان به عنـوان فضـائی جهـت برگـزاري نمایشـگاههاي هنـري       . شد
  .اندیشید... روباز ، برپائی کنفرانس ها و مجالس فرهنگی ، هنري ، ادبی و 

خود نیز به دو قسمت شـمالی و غربـی    عه خواهد بود ،بخش دوم سایت که بخش توریستی و تفریحی مجمو       
در قسمت شـمالی زمـین داراي شـیب مالیـم مـی باشـد و قابلیـت هـاي بسـیاري جهـت طراحـی            . تقسیم می شود

ولیکن در قسمت غربی با توجه به شـیب کوهسـتانی کـه مشـاهده مـی شـود دسـت طـراح در انتخـاب            ،داراست
  :مت شمالی مجموعه کاربریهائی که دیده شده است شامل در قس. کاربریها کمی بسته خواهد بود

  رستوران ، سالن کنفرانس چند منظوره و غیره  مجموعه اي که داراي هتل ، - 1
 محلی براي استقرار گردشگران یک یا چند روزه جهت احداث چادر و یا استفاده از سکوي موجود - 2

 زرگساالنمحل بازي براي اطفال  و زمینهاي ورزش مختلف جهت استفاده ب - 3

 سینماي روباز که در مواقع ضروري قابلیت سر بسته شدن را نیز دارا باشد - 4

 فروشگاه جهت تامین موارد مورد نیاز ساکنین با توجه به سکونت بلند مدت آنها در مجموعه - 5

 پارکینگ مشجر در حاشیه شرقی ، جنب جاده اصلی  به منظور جلوگیري از ورود خودرو به مجموعه - 6

طراحی شده با استفاده از درختان ، درختچـه هـا ، گلهـاي دائـم و فصـلی ، چمنهـا و گیاهـان        فضاي سبز  - 7
. شـود  رونده مناسب جهت استقرار در شرایط محیطی منطقه ، ما بقی فضاهاي موجود در این قسمت را شـامل مـی  
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دسترسیهاي بـن   در طراحی دسترسی ها باید دقت شود که امکان لوپ شدن مسیرها وجو داشته باشد و از طراحی
 .بست تا حد امکان جلوگیري شود

در قسمت دوم که سایت داراي اختالف ارتفاع و شیب هاي تند در برخی از نواحی می باشـد ، کاربریهـائی          
  .در نظر گرفته شده است که امکان آداپته شدن با توپو گرافی منطقه موجود باشد

در نظر گرفته شـده  ) کلبه هاي چوبی (قرار بنگالوها بزرگترین مساحت شامل منطقه ایست که جهت است - 1
  است که با استفاده از اختالف ارتفاع می توان منظره زیبائی را ایجاد کرد

 مجددا سکوهائی جهت استقرار یک یا چند روزه  - 2
 محل ورزش و بازي براي ساکنین این قسمت - 3
توانـد   روز و چه در شب مـی کافی شاپ و رستوران در مرتفع ترین قسمت سایت که بدون شک چه در  - 4

 یک چشم انداز فوق العاده در اختیار تماشاگر قرار دهد
آمفی تئاتر رو باز که در منطقه اي قرار دارد که پشت زمینـه اي از سـایت تـاریخی چشـمه علـی حـال و        - 5

 هواي دیگري به این بخش می بخشد
  ٪15در حدود فضاهاي پیاده روي و تپه نوردي از ال به الي گیاهان جنگلی با شیب  - 6
  .فروشگاه سایت بنحوي قرار گرفته است که امکان دسترسی براي هر دو بخش شمالی و غربی میسر باشد *
سرویس هاي بهداشتی و دفاتر خدماتی به شکلی مستقر شده اند که اوال دسترسی به آنها از هر نقطه سـایت بـه    *

ثانیا از نظر مساحت و تعداد چشمه هاي طراحی شـده جوابگـوي جمعیـت در     آسانی و به سرعت صورت پذیرد ،
طی قرار بگیرند که از دید تا حد امکـان  اوج حضور مردم باشد و احیانا دچار ازدحام جمعیت نگردد و ثالثا در نقا

  .مخفی باشد و به ارزش هاي بصري سایت ضربه نزند
در قرار گیري کاربریهاي همجوار هدف عدم تداخل در کاربریهاي غیر مرتبط ، همسایگی کاربریهاي مرتبط ، *

  .وجود فضاي سیرکوالسیون مناسب و خدمات رسانی بهینه به مراجعین بوده است
دن آب در سرتا سر سایت به جهت تلطیف هواي مجموعه و همینطور ایجـاد آرامـش روانـی بـا صـداي      قرار دا *

  .آب با توجه به شیبهاي موجود و امکان استفاده از آبشارها و برکه ها ضروري به نظر می رسد
  .مسیر هاي اصلی مجموعه تا جاي ممکن در جوار آبراهها و برکه ها قرار گرفته اند *
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 سایت پیشنهادي براي احیاء و طراحی منظرطرح  -1نقشه

  
  نتیجه گیري  -14

هـاي   هاي تاریخی فرایندهاي چند بعدي است که متأسـفانه در بیشـتر طـرح هـا و پـژوهش      باززنده سازي بافت
و تجارب جهـانی در ایـن    هاها و محیط پیرامون آن هاي اجتماعی و پیوستگی بافت ارائه شده توجه کافی به جریان

هایی با راهکارهاي کالبدي مبتنی بر حفظ بناهاي باارزش معماري حاصـل چنـین نگرشـی     طرح. زمینه نشده است
هـاي تـاریخی را فراینـدي بـراي نزدیکتـر شـدن بـه         توان بازنده سـازي بافـت   تر می اما در نگرش جامع. بوده است

وري اقتصـادي آنهـا را در     دانست که سرزندگی فضاها و بهـره  پایداري اجتماعی در کنار پایداري زیست محیطی
بـدین صـورت بافـت    . در یک بافت عالوه بر حفظ کالبد باید به دنبال حفظ روح آن نیـز بـود  . پی خواهد داشت

بهسـازي و باززنـده   . مستقل به حیات خود ادامه خواهد داد بعد از مداخله به صورت کامالً ،پویایی به وجود آمده
ثیر أدر پویایی و مانـدگاري آنهـا و همچنـین در آمـدزایی از طریـق جـذب توریسـت تـ         ي تاریخیها بافتسازي 

بلکه به غرور ملـی، فرهنـگ و افتخـارات کـه      ،هاي تاریخی و تمدن بشریت نه تنها به ارزشاین امر  .بسزایی دارد
  . بخشد هویت مینیز  شوند براي کشور محسوب می علمیپشتوانه عظیم 
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به راهنمایی آقاي دکتر  "احیاء و طراحی محیط و منظر بناي تاریخی چشمه علی دامغان ": با عنوان  این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط .1

 .مجتبی انصاري و مشاور آقاي دکتر حسنعلی لقایی و آقاي دکتر محسن کافی می باشد

  .ترجمه احمدرضا آي، انتشارات سروش، تهران ، بوطیقاي معماري،1381آنتونی،آنتونیادس،  .2
 .مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازي و معماري ایران. ترجمه فرزانه طاهري .طراحی شهرها. 1376. بیکن، ادموند .3

  .دانشگاه شهید بهشتی، تهران، انتشارات  16، مجله صفه، شماره ، میراث فرهنگی طبیعی و گردشگري1379تقوایی، سید حسن،   .4
،مجموعه مقاالت کنگره تاریخ معماري و شهرسازي ایران، ارگ بم، جلد مقاله زبان طراحی شهري در شهرهاي کهن، 1374حبیبی، سید محسن و زهرا اهري،  .5

  .اول، کرمان
  .تهرانپژوهشهاي فرهنگی،  ، دفترفضاهاي شهري در بافتهاي تاریخی ایران، 1372زاده،حسین، سلطان .6



 
 

١٩ 
 

  .نژاد، مجله رایانه، معماري و ساختمان، شماره سوم، تهران ترجمه مجتبی عبداهللا شهر همچون پالیمسستی از الیه هاي خاطره،، 1383شایگان، داریوش،  .7
 ، انتشارات دانشگاه تهران، تهرانسازي بناها و شهرهاي تاریخی ایران باززنده ،1374فالمکی، محمد منصور،  .8

 .انتشارات دانشگاه تهران. باززنده سازي فضاهاي تاریخی. 1380. فالمکی، منصور .9

 .انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور. میراث فرهنگی در ایران، سیاست براي یک کشور اسالمی. 1380. حجت، مهدي .10
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