
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

1 
 

 ها های نهفته شهر بافتهای قدیمی؛ سرمایه

 

 دکتر هحوذ تقی رٌّوایی، داًطکذُ جغرافیا، داًطگاُ تْراى

 

 چکیذُ:

ضَد،  یاد هی بافتْای فرسَدُبرخالف آًچِ کِ در ادبیات هربَط بِ ضْر ٍ ضْرسازی، ًاآگاّاًِ از آى بعٌَاى 

ًیستٌذ، بلکِ بیطتر بایذ از آًْا بعٌَاى بافتْای ّا، ًِ تٌْا بافت فرسَدُ  بایذ گفت کِ بافتْای قذیوی ضْر

 قذیوی یاد کرد.

هَجب ًگاُ غیر علوی ها بِ ایي بافتْا ٍ عذم ضٌاخت ها از کیفیت، کاربرد ٍ ارزضْای ٌّری ٍ تاریخی آًْا، 

ي ّا، از آًْا بعٌَاى بافت فرسَدُ یاد ضَد. بکارگیری ای ِ ایي ساخت ٍ سازضذُ کِ در اغلب هٌابع هربَط ب

اصطالح ًاهأًَس بِ ّواى اًذازُ بی ربظ است، کِ فرش دستبافت قذیوی را، کِ تار یا پَد آى دچار سایص 

 بٌاهین. قالی فرسَدُضذُ باضذ، 

ّا ٍ یادهاًْای بر جای هاًذُ از دل تاریخ آًْاست. ٍرٍد هذرًیتِ بِ ایراى کِ از  ّا، ًطاًِ بافتْای قذیوی ضْر

ی کِ داضت، با ضایعات فرٌّگی ٍ هیراحی ّای ارزضوٌذ ز ضذ، در کٌار دستاٍردهیالدی آغا 91ًیوِ دٍم قرى 

ّا، ًقاضیْا، کتابْای خطی، ظرٍف ٍ ابسار قذیوی، فرضْای  ّا، سٌگ ًبطتِ فراٍاًی ّن ّوراُ بَد. هجسوِ

، هَرد کٌِْ ٍ ّرآًچِ کِ غبار زهاى بر آى ًقص بستِ بَد، بِ بْاًِ قذیوی بَدى ٍ یا بِ غلظ فرسَدگی آًْا

ّای  بی هْری قرار گرفتٌذ ٍ چِ بسا کِ بِ بْای ارزاى بِ سَداگراى عتیقِ فرٍختِ ضذًذ ٍ سپس از هَزُ

 ّای غربی سر درآٍردًذ. رٍسیِ ٍ فراًسِ ٍ اًگلیس ٍ دیگر کطَر

ّا ًیس، ضیفتگی ها بِ ابسار ٍ الگَّای ضْرسازی هذرى، باعج ضذ کِ هحلِ  رد بافتْای قذیوی ضْردر هَ

هذیراى ضْری ی ٍ بِ ّوراُ آى بافتْای قذیوی هَجَد در آًْا ًیس، دچار بی هْری از سَی صاحباى ٍ قذیو

ًْضت باز زًذُ سازی بافتْای قذیوی کِ در ارٍپای بعذ از جٌگ دٍم جْاًی،  گیرًذ.ٍ هیراث فرٌّگی قرار

زش ٍ اعتبار اقتصادی، ّای قذیوی ٍ بافتْای هَجَد در آًْا، هجذداً ار رًٍق گرفت، باعج ضذ، کِ هحلِ

 ّا بازیابٌذ. ّای تاریخی ضْر اجتواعی، فرٌّگی ٍ َّیتی خَد را، بعٌَاى بخطی از بذًِ

ٍرٍد ایي ًْضت بِ ایراى، ًِ تٌْا با تأخیر اًجام گرفت، بلکِ در زهاى هٌاسبی ّن صَرت ًگرفت. چرا کِ 

ی ٍ هعواری، آًچٌاى ضیفتِ ّای هعواری ٍ ضْرسازی کطَر، تحت تأحیر ٌّر هذرى ضْرساز داًطکذُ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

2 
 

ّا را کالبذّای ًاٌّجار ٍ ًا هأًَس با زهاًِ خَیص هی پٌذاضتٌذ.  هذرًیسن بَدًذ، کِ بافتْای قذیوی ضْر

 ضًَذ، بایذ آى ّای ٌّذسِ، فیسیک ٍ کالبذ آًْا، بازخَاًی هی ضَد ٍ راز ٍ رهس اگر اهرٍز بِ ایي بافتْا تَجِ هی

یا هٌصَر فالهکی داًست، کِ ضْر را ًِ تٌْا یک را هذیَى داًص ضْرضٌاسی افرادی هاًٌذ فرٍغی، سیحَى ٍ 

 کردًذ. داًستٌذ کِ در آًْا زًذگی هی کالبذ بی جاى، بلکِ تجسن فضایی رٍح ٍ عالیق ٍ سالیق اًساًْایی هی
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