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 چكيده
پرداختن به مرمت شهرهاى تاريخى در دوره هاى مختلف، با توجه به شرايط اقتصادى- اجتماعى و تاريخى و با اهداف گوناگونى 
ــت. ارتقا و تشويق صنعت گردشگرى، حل معضالت و كمبودهاى مناطق تاريخى شهر، بازآفرينى شهرى و حتى  صورت گرفته اس

كمك به قرارگيرى در زمره شهرهاى جهانى، از اهدافى است كه مرمت هاى شهرى بر مبناى آنها انجام شده است. 
ــاندن اين دو رويكرد  ــهرى حاكم بوده و به تعادل رس ــعه همواره در انجام مداخالت ش ــر دو رويكرد حفاظت و توس ــرف ديگ از ط
چشم انداز اصلى مرمت در بافت هاى تاريخى گرديده است. نگاه به مرمت شهرى در كشورهاى در حال توسعه، به علت مشكالت 
ــهرهاى ايران هم از اين قاعده  ــهرها، عمدتًا از زاويه حل معضالت و كمبودهاى مناطق تاريخى صورت  گرفته و ش موجود در آن ش
ــتفاده از مطالعات اسنادى به گردآورى و تدوين مبانى و بيانيه هاى نشست هاى بين المللى  ــتثنى نبوده است. بر اين اساس با اس مس

اقدام و تالش گرديده تا يك دوره بندى تاريخى بر مبناى تأثيرگذارى اهداف توسعه و حفاظت ارائه گردد.

 واژه هاى كليدى:
منشورهاى مرمت، حفاظت و توسعه، برنامه ريزى شهرى، پايدارى 

* اين مقاله برگرفته از رساله دكترى ناصر بنيادى با عنوان "روش هاى مداخله در بافت هاى كهن، ارزيابى تجارب و روش شناسى مداخله: بهسازى، نوسازى 
ــيراز)" به راهنمايى دكتر اسفنديار زبردست و مشاوره دكتر سيد محسن حبيبى و دكتر محمد نقى زاده است كه در دانشگاه آزاد  ــازى؛ (نمونه موردى ش و بازس

اسالمى واحد علوم و تحقيقات ارائه گرديده است.
Email: NB271374@yahoo.com دانش آموخته دكتراى شهرسازى، دانشكده هنر و معمارى، دانشگاه آزاد اسالمى، واحد علوم و تحقيقات تهران، ايران **
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 مقدمه

ــهرى براى پرداختن به تحول در مبانى اين  سير تحول انديشه مرمت ش
حرفه و زمينه تخصصى، بحث اصلى است. سئواالت اصلى عبارت است از: 
ــهرى  ــه مرمت چه تحوالتى موجب پديد آمدن مرمت ش 1. در تاريخچ
ــد؟ آيا پديد آمدن شهرسازى رسمى و برنامه ريزى شهرى و پيوند آن  ش

با مرمت را مى توان عامل شكل گيرى مرمت شهرى دانست؟ 
ــات مرمت در  ــذار بر اقدام ــداف و تأثيرگ ــن كننده اه ــل تعيي 2. عوام
ــهرهاى تاريخى كدامند؟ در تجربيات مرمت شهرى چه سياست هاى  ش
ــورهاى درحال  ــازى مرمت شهرى در كش ــته زمينه فعال س كلى توانس

توسعه را ايجاد كند؟ 
بر اين اساس با استفاده از شواهد موجود و مطالعات اسنادى به تدوين 
مبانى اقدام گرديد و با استدالل و جمع بندى مطالب، تالش شد تا يك 
ــعه و حفاظت  دوره بندى تاريخى بر مبناى تأثيرگذارى رويكردهاى توس

ارائه گردد. 
فرضياتى كه مطرح بوده، عبارت  است از: 

ــتفاده از روش هاى علمى طراحى و  ــد از آنجا كه اس 1. به نظر مى رس
برنامه ريزى شهرى از ملزومات ورود به عرصه مرمت شهرى بوده است. 
در سير تحول مرمت نيز تا زمانى كه برنامه ريزى شهرى به عنوان يك 
ــته علمى شكل نگرفت و به صورت يكپارچه با مرمت استفاده نشد،  رش
مرمت شهرى نتوانست به صورت مستقل مطرح شود و نقشى در تحول 

مناطق تاريخى به عهده گيرد. 
ــعه"، از  ــه "حفاظت" و "توس ــاى دو گان ــد رويكرده ــالت واج 2. مداخ
ــهرهاى  ــهرى و مديريت ميراث فرهنگى در ش ــاى مديريت  ش چالش ه
تاريخى است. به نظر مى رسد برخى كشورها توانسته اند چالش بين اين 
ــهرها را مرمت و در جهت  ــانده و مناطق تاريخى ش دو را به حداقل رس
پاسخگوئى به اهدافى چون ارتقاى صنعت گردشگرى استفاده نمايند. در 
كشورهاى درحال توسعه بعلت معضالت مناطق تاريخى، مرمت شهرى با 

رويكرد رفع مشكالت مطرح بوده و با دشوارى صورت مى گيرد. 

 سابقه مرمت شهرى
 سابقه مرمت، به صورت تعمير بنا با شكل گيرى خانه و سر پناه و لزوم 
ــت. حضور مرمت در فرهنگ معمارى  ــر و نگهدارى آن عجين اس تعمي
ــنتى ساخت ابنيه و عناصر معمارى آن قابل  ــته ايران از فنآورى س گذش
تشخيص است؛ استفاده گسترده از كاشى و آجر براى مصارف مختلف و 
از جمله پوشش سقف ها، به طوري كه قابل تعويض و جايگزينى باشد؛ 
يا كاهگل نشان از نقش تعمير و نگهدارى يا به عبارتى احياى ابنيه در 
ــهرى، بازسازى ساختار شهر توسط حكومت ها  خود دارد. در مقياس ش

ــابقه مرمت  ــته، به عللى چون زلزله يا جنگ  را مى توان جزو س در گذش
شهرى محسوب نمود.1 

ــتان بازمى گردد كه  ــه مدون مرمت در غرب به تمدن روم باس تاريخچ
عناصرى از فرهنگ يونان و مصر در سرزمين هاى تحت استيال، احيا و 
به كار برده شدند؛ در دوره رنسانس نيز آثار بازمانده از تمدن هاى يونان 
ــكل گيرى مرمت علمى  و روم مورد كاوش و مرمت قرار گرفتند. اما ش
ــت. با اين حال اتفاق نظرى  مربوط به بعد از انقالب صنعتى در اروپا اس

درباره دوره بندى مرمت شهرى وجود ندارد.
ديـدگاه هـاى صاحب نظران در مـورد دوره بنـدى مرمت 

شهرى:
صاحب نظران تقسيم بندى هاى متفاوتى دراين باره انجام داده اند: 

الف. يوكا يوكيلهتو در "سرگذشت حفاظت معمارانه" چهار مكتب اصلى 
ــائى كرده  ــعه نظريه و تجربه عملى حفاظت شناس تأثير گذار را در توس
است:  الف-1: بناهاى تاريخى به عنوان يادمان (از دوران هاى باستان 
تا به امروز)، الف-2: احياى سبك گرا (اواخر قرن 18 تا به امروز)، الف-
ــنتى (قرن 20  3: حفاظت مدرن (قرن 19 تا به امروز)، الف-4: تداوم س
تا به امروز). اين مكاتب، حدوداً با ترتيب زمانى ارائه شده اند، اما هركدام 
ــته اند  ــعه مى يابند و تجارب عملى توانس از آنها به موازات يكديگر توس

ايده هاى خود را از چندين مكتب تأثير گذار أخذ نمايند.
ــه ريزى بريتانيائى  ــته بندى نظري ديگر مربوط به كتاب برنام ب. دس
ــكالت  ــت. وى در اين كتاب يكى از مش تأليف "برى كالينگورس" اس
عمده در تاريخ مرمت شهرى را عدم تطابق و همسوئى متون تخصصى 
ــه مرمت و  ــتم را ك ــد و نيمه قرن بيس ــا برنامه ريزى مى دان ــت ب مرم
برنامه ريزى شهرى به هم نزديك شدند را نقطه عطف تاريخى مى داند. 

(كالينگورس، 1387)
ــندركوك"، بر اساس نظريات پيتر  ج. ديدگاه بعدى مربوط به "لئونى س
ــت كه تاريخ شهر در دوران معاصر را در چهار دوره 25 ساله به  هال اس
ــته بندى كرده است: (Sandercock,2003) ج-1: از سال  ترتيب زير دس
ــبينى به توسعه اجتماعى، ج-2: از سال  1898م. تا 1922م. دوران خوش
ــال 1949م. تا  ــا 1948م. دوران ايده هاى خيالى، ج-3: از س 1923م. ت
1972م. دوران نوسازى و توسعه، ج-4: از سال 1973م. تاكنون: دوران 

دگرگونى ارزش ها.
ــته بندى و  د. "رابرتز" نيز در دهه هاى مختلف از 1950 تا كنون به دس
ارائه گرايش هاى مختلف در هريك، با توجه به سمت و سوى بازآفرينى 
(Roberts et all., Peter W. 2003) :شهرى در دهه هاى اخير پرداخته است

ــه 1960 م.: دوران  ــازى2، د-2: ده ــه 1950م. : دوران بازس د-1: ده
ــازى4، د-4: دهه  ــه 1970م. : دوران نوس ــازى3، د-3: ده ــده س باززن
1980م. : دوران توسعه مجدد5، د-5: دهه 1990م. : دوران بازآفرينى6. 

دكتر ناصر بنيادى
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صفحات     5-15
سير تحول در انديشه مرمت شهرى

(نقل از ايزدى وصحى زاده، 1383)
هـ.  از ميان صاحب نظران داخلى، فتانه نراقى در مقاله اى در نشريه هفت 
ــهر، رويكردهاى مختلف را تلفيق نموده و تاريخچه مداخله و مرمت  ش
ــت: هـ-1: از نيمه قرن نوزدهم  ــهرى را چنين دسته بندى نموده اس ش
ــه 1930م. جنبش  ــالب صنعتى، هـ-2: از ده ــالدى، پيامدهاى انق مي
ــازى ويرانى هاى  ــارى مدرن، هـ-3: بعد از جنگ جهانى دوم بازس معم
ــتاد ميالدى، رشد و  جنگ جهانى دوم در اروپا، هـ-4: از نيمه دهه هش
توسعه شهرها و موضوع تماميت شهر تاريخى (نراقى، 1379. 77-84). 
ــهرى دوره بندى  دكتر حبيبى و دكتر مقصودى هم در كتاب مرمت ش

مرمت در برخى كشورها را ارائه نموده اند. (حبيبى و مقصودى، 1381) 
تلفيق نظريات در مورد دوره بندى مرمت شهرى: 

ــف در تاريخچه  ــته بندى هاى مختل ــا توجه به مطالعات فوق و دس ب
مرمت شهرى، دوره هاى تاريخى و رويكردهاى غالب در هر دوره، به صورت 

زير قابل تشخيص است: (بنيادى، 1388) 
ــوزده ميالدى. ب:  ــش از مرمت علمى، تا اواخر قرن ن ــف: دوران پي ال
دوران شكل گيرى مرمت علمى، از اواخر قرن نوزده تا اوائل قرن بيستم 
ميالدى. ج: دوران مرمت شهرى به عنوان ابزارى جهت پاسخگوئى به 

مشكالت شهرى. 
اما در دوره معاصر تفكيك هاى جزئى تر هم قابل تشخيص است:

ــكل گيرى حفاظت  ــا نيمه دهه 40 م. (ش ــتم ت ج-1- اوائل قرن بيس
ــه 60 م. (تحول تدريجى  ــه دهه 40 تا اواخر ده ــن)، ج- 2- از نيم نوي
ــهرى)، ج-3- اواخر دهه 60 تا اواخر  نظريه حفاظت+ توسعه مجدد ش
ــازى  ــازى وباززنده س ــكل گيرى حفاظت يكپارچه+  نوس دهه 70 م. (ش
ــكل گيرى  ــدن و ش ــتاد م. (آغاز جهانى ش ــهرى7)، ج- 4- دهه هش ش
ــهرى با  ــه 90 م. (تلفيق بازآفرينى ش ــهرى)، ج- 5- ده بازآفرينى ش
ــهرى و  ــت و يك م. (نوزائى ش ــعه پايدار)، ج- 6- اوائل قرن بيس توس

مديريت حفاظت يكپارچه پايدار شهرى).
الـف: دوران پيـش از مرمت علمـى، تا اواخر قـرن نوزده 

ميالدى
ــوده تمايل به  ــت معمارى عنوان نم ــاب تاريخ حفاظ ــو در كت  يوكيلهت
ــتان شكل گرفته و  ــياء و ابنيه، پس از يونان باس مراقبت و نگهدارى اش
ــت. اولين قانونى كه براى حفاظت از  ــته اس تا انقالب صنعتى ادامه داش
ــد، در 457 ميالدى توسط امپراطور روم وضع  بناهاى تاريخى تنظيم ش
شد. در اواخر قرون وسطى مرمت و نگهدارى كليساهاى جامع گوتيك 
ــتين جنبش و حركت در  ــانس نخس مد نظر قرار گرفت و در زمان رنس
ــياء و بناهاى باستانى  باب محافظت ميراثى، در ارتباط با تنديس ها، اش

تمدن هاى يونان و روم بود.  

در دوره انقالب كبير فرانسه، با تالشِى اشرافيت فئودال، لزوم حفظ آثار 
به جا مانده از آن دوره و مرمت ابنيه متعلق به آنان نيز مطرح شد. روشى 
ــد، تعمير و  ــياء و ابنيه به كار برده مى ش كه در انجام مرمت و احياى اش
ــياء  ــتفاده مجدد از اش احياى اوليه و غير علمى بود. از آنجا كه هدف اس
و ابنيه بود و مستندسازى آثار تاريخى مدنظر قرار نمى گرفت، مرمت گر 
ــياء و ابنيه تاريخى مى پرداخت و در  با حدس و گمان خود به تعمير اش
ــيارى از تنديس ها،  ــاراتى در اين رابطه به وجود مى آمد. بس نتيجه خس
ــرات صدمه جدى ديد. (نقل به معنى  ــه و آثار تاريخى بر اثر اين تعمي ابني

از يوكيلهتو، 1386)
ب: دوران شكل گيرى مرمت علمى، از اواخر قرن نوزده تا 

اوائل قرن بيستم ميالدى
پس از انقالب صنعتى موضوع نحوه مرمت و تعمير اشياء و ابنيه مورد توجه 
قرار گرفت. بازگرداندن اثر به شرايط اوليه هدف كلى تعمير و مرمت در اين 
ــيد مى تواند اين  ــى بود كه به نظر مى رس ــبكى روش دوره بود. احياى س
هدف را محقق سازد. باور اين بود كه احيا بايد آشكار كننده يكپارچگى 
سبك از دست رفته باشد. عناصر جديد به منظور ايجاد انسجام و براى 
ــير  ــط احياكننده تفس كامل كردن ايده اصلى معمار، به صورتي كه توس
ــوى و از  ــد، اضافه گرديدند. "اوژن امانوئل ويوله لودوك"، فرانس مى ش
پيشگامان مرمت، اين فلسفه را به شكل مجموعه اى نظام مند از قوانين 
ــت.  ــت: احيا و ماهيت آن مدرن اس درآورد. تعريف وى از احيا چنين اس
احياى يك ساختمان به معناى نگهدارى و تثبيت وضعيت موجود، تعمير 
ــازى آن نيست, بلكه به معناى دوباره برگرداندن به شأن و  يا دوباره س
ــابق خود به صورت تام و تمام است؛ كه ممكن است حتى در  منزلت س

(Jokilehto, 2002) .هيچ زمانى به اين شكل موجود نبوده باشد
ــهر پاريس و ايجاد  ــمان در نيمه قرن نوزدهم در ش اقدامات بارون اوس
بلوارهاى عريض و بازسازى بدنه هاى شهرى آنها، پايه گذارى و تكميل 
شبكه تأسيسات شهرى گسترده اقدامى در جهت حفاظت ميراث گذشته 
نبود، اما به عنوان مداخله اى غير كارشناسى و با نگاه توسعه كّمى جهت 

پاسخگوئى به مشكالت بافت هاى تاريخى، قابل بررسى است. 
ــى و لزوم ارائه اسناد تاريخ  ــال هاى بعد با كشفيات باستان شناس در س
ــته و تدوين و مستند سازى تاريخ تمدن در جهان، مقوله مرمت از  گذش
احياى سبكى كه بستگى بيشترى به سليقه مرمت گران داشت، به سمت 
احياى علمى گرايش يافت. در اين سال ها كسانى چون جان راسكين و 
ــبكى و روش هاى مرمت  ويليام موريس به نقد احياى اوليه و احياى س
گران گذشته پرداختند و احياى سبكى را بزرگترين لطمه به آثار و ابنيه 

(The Royal Town Planning Inrtitute, 2000) .قلمداد كردند
ــت فانوس معمارى برگرفته  ــكين از "احيا" كه از اثر او هف  تعريف راس
شده، در تضاد قابل توجهى با تعريف "ويوله لودوك" قرار دارد. راسكين 
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ــت: اين به معناى ويرانى كامل ساختمان  در مورد احيا عنوان نموده اس
ــى را نمى توان گردآورى  ــت. ويرانى اى كه از درون آن هيچ بقايائ اس
ــده است.  ــيئ ويران ش نمود؛ ويرانى اى كه توأم با توصيف دروغين ش

(Jokilehto, 2002)

ــيارى ديگر از استادان هنر  ــيتكت و هنرمند) و بس ويليام موريس (آرش
ــناس، جمعيتى را براى محافظت از ساختمان هاى  و نظريه پردازان سرش
ــان نهادند. اين جمعيت  ــال 1877 ميالدى بني قديمى (SPAB) به س
ــر كرد كه در آن احيا، نسخه بردارى و تغيير مكان  بيانيه مهمى را منتش

دادن سازه هاى ميراثى را به عنوان امورى فاقد اعتبار، محكوم كرد. 
ــن مدافعان مرمت  ــى از بزرگتري ــا 1933م.)"8 يك ــى (1854 ت ــوكا بلترام "ل
ــى تاريخى پس از  ــت بناهاى يادمان ــود. او از لزوم مرم ــار تاريخى ب آث
مستندسازى تاريخى آنها حمايت نمود. وى معتقد به بازسازي اصيل بنا 
به شكل اوليه بوده، نظريات وي تلفيقي از نظريه هاي "ويوله لودوك" 
ــت: تعلق بنا  ــكين" بود. وى داراي دو نظريه عمده بوده اس و "جان راس
ــازي مو به مو، حق مداخله در  ــهري، و روش مرمت (بازس به محيط ش
ــدارك الزم در مورد  ــروط بر وجود م ــهري مش بنا، مجموعه و بافت ش
موجوديت اوليه آن). هدف او از مداخله در بناها يا مجموعه ها و بافت ها، 
ــروط بر وجود اسناد و شواهد تاريخي الزم  بهبود محتاطانه در كالبد مش

و كافي است. 
از اسنادى كه در اين رابطه از آن دوران موجود است بايد به موارد زير 

اشاره كرد: 
ج: پيدايـش مرمـت شـهرى بـه عنـوان ابـزارى جهـت 
پاسـخگوئى به مشـكالت شـهرى، از اوائل قرن بيستم تا 

كنون
ــهرى از آغاز قرن بيستم به تدريج شكل گرفته و به كار برده   مرمت ش
ــر قرن نوزدهم  ــا انگيزه ملى گرائى از اواخ ــد. جريان فرهنگى كه ب ش

ــكل گرفته بود، در اوائل قرن بيستم نتايج خود را در امر مرمت آشكار  ش
ــتين انديشمندى بود كه بر ضرورت مرمت  نمود. "كاميليو بوئى تو"9 نخس
شهرى بر اساس معاصر سازى توجه كرد. اگر چه انديشه هاى او از اواخر 
ــهري را در  ــد، اما تفكر جديد مرمت ش قرن نوزدهم ميالدى مطرح ش
ــهري جديد مي دانند.  ــتم پايه گذاري كرد و او را پدر مرمت ش قرن بيس
وى تالش كرد تا ديدگاه هاى معاصرانش را در زمينه مرمت معمارى به 
ويژه "اوژن ويوله لودوك" و "جان راسكين"، تلفيق كند. نظريات عمده 
ــبكي و   ــكلي و س او: جايگزيني مفاهيم معماري به جاي ويژگي هاي ش
فراتر از زمان بودن بناها و مجموعه هاي تاريخي، ايجاد عملكرد جديد 
ــر دوره، تدوين مباني اقدام و  ــد قديم، تعيين دوره مداخله در ه در كالب
ــبك هاي معماري گذشته بود. (حبيبى و مقصودى، 1381)  عدم تقليد از س
ــود و به دنبال آن از  ــبك ملى" را مطرح نم ــوع "س وى در 1880 موض

ديگر ملت هاى اروپا كه به دنبال سبك براى خود بودند حمايت كرد. 

ج-1- اوائـل قرن بيسـتم تـا نيمه دهه 40 (شـكل گيرى 
حفاظت نوين): 

ــى از جنگ هاى  ــترده ناش ــتم، با صدمات گس ــه اول قرن بيس  در نيم
ــين و تلفيق مراقبت  و احيا ،  جهانى، مرمت ابنيه با نقد روش هاى پيش

(Rodwell, 2007) .در قالب حفاظت نوين پديد آمد
ــبكى بود؛  ــى از احياى س ــت، رويكرد جديدى با نقد صدمات ناش حفاظ
ــى از فرآيند  اما در عين حال مراقبت و احياء آثار و ابنيه به عنوان بخش
ــتاوردهاى مختلف  ــب روش هاى گوناگون و توجه به دس مرمت در قال
ــط پيدا كرد و ادامه يافت.  ــهرى بس ــعه، برنامه ريزى و طراحى ش توس
ــوان يكى از  ــت نوين، مرمت به عن ــكل گيرى روش حفاظ ــس از ش پ
حرف تخصصى در جهان مطرح و روش هاى علمى بسيارى در رابطه با 
ــياء و ابنيه ابداع گرديد. استفاده از اين روش ها تأثير خود را  حفاظت اش

جدول 1. جدول اسناد جهانى مرمت، مربوط به دوران شكل گيرى مرمت علمى، از اواخر قرن نوزده تا اوائل قرن بيستم ميالدى

توضيحاتعنوان سند تاريخ
مانيفست انجمن حفاظت بناهاى تاريخى1877 م.

(SPAB Manifesto) 
مانيفست انجمن مراقبت از ساختمان هاى تاريخى (SPAB) موضوع مراقبت از بناها را به تمام سبك ها و زمان ها 

توسعه مى دهد و تا امروز مبنائى فلسفى براى فعاليت انجمن بوده است.  

توصيه نامه ششمين كنفرانس بين 1904 م.
المللى معماران. 

اين توصيه نامه اولين تالش هاى حفاظت معمارى را ثبت كرده است. توصيه نامه بر اهميت مداخله حداقل در 
ساختارهاى تخريب شده و يافتن استفاده كاركردى براى ساختمان هاى تاريخى تأكيد مى كند. اين سند اصول وحدت 
سبكى را، براى احيا بر اساس بيان سبكى واحد، (طبق نظر ويوله لودوك) ترويج مى نمايد. تفكيك يادمان ها به يادمان 

هاى مرده و زنده در اين كنفرانس مطرح مى گردد.

دكتر ناصر بنيادى
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صفحات     5-15

در جبرانِ بخشى از خسارات جنگ هاى جهانى و تداوم فرهنگ و علوم 
در دوران معاصر برجاى گذاشت. 

ــدرن در 1931 ميالدى هم بر  ــور آتن به عنوان بيانيه معماران م منش
ــت از نمونه هائى از بناهاى باارزش تاريخى تأكيد كرد اما  لزوم محافظ
تخريب مابقى را مجاز شمرد. تأكيد اين منشور بر لزوم توجه به شرايط 
زيستى مردم ساكن و اجتناب از نگاه صرفًا زيبائى شناسانه به بافت هاى 
تاريخى است. اما در مورد تأثير توسعه كالبدى بر بافت، راه حل هاى كم 
ــنهاد مى كند. از جمله به جاى حذف بنائى كه بر سر  صدمه ترى را پيش
ــده، تغيير جهت معبر يا گذرگاه زيرزمينى را توصيه  راه ترافيك مانع ش
مى كند؛ يا در مواردى تخريب ابنيه نابسامان اطراف يادمان هاى شهرى 
را مجاز مى شمارد. اين بيانيه با ديدگاه معمارى مدرن نسبت به استفاده 
از سبك هاى گذشته در بازسازى بناهاى جديد در منطقه تاريخى موضع 
گيرى كرده و آن را تقليد عاجزانه و دروغ مى شمارد. در اين بيانيه آمده: 
"تقليد عاجزانه گذشته همان تن در دادن به دروغ، و به معناي باال بردن 
ارزش  “بدل”  تا حد  “اصل”  است، چرا كه هيچ گاه نمي توان شرايط 
ــري فنون جديد براي تحقق آرماني  ــته را تجديد نمود و با بكارگي گذش
ــته به چيزي جز تقليدي عاري از هرگونه زندگي و تحرك،  تاريخ گذش
نمي توان رسيد. با مخلوط كردن “بدل”  با  “اصل”  كه با ديدگاه حس 
يكپارچگي و وحدت فاصله زيادي دارد، و با سعي در ايجاد حس خلوص 
سبك، به چيزي جز يك بازسازي تصنعي، در راه بي ارزش كردن همان 
شواهد اصيلي كه دفاع و حفاظت از آنها مورد نظر است، نمي توان دست يافت. 

(لوكوربوزيه، 1355)" اسناد اين دوره عبارتند از: 

ج- 2- از نيمـه دهه 40 تـا اواخر دهه 60 ميالدى (تحول 
تدريجى نظريه حفاظت+ توسعه مجدد شهرى): 

نيمه اول قرن بيستم، دوران ويرانگرى ميراث ساختمانى بشر بود. دو جنگ 
جهانى و تنزل محيطى كه توسط انقالب صنعتى آغاز شد، موجب تخريب 
عظيم ساختمان هاى منفرد و همچنين مناطق تاريخى گرديد. در پاسخ به 
ــرايط سهمگين، سازمان هائى جهانى تشكيل شد كه وظيفه ايجاد  اين ش
ــت از منابع ميراث فرهنگى بر عهده  ــن و برنامه هائى را براى حفاظ قواني

داشت. 
ــهرى  ــهرى، مرمت ش ــكل گيرى برنامه ريزى ش از اين زمان و با ش
ــكالت  ــخگوئى به مش ــه موازات برنامه ريزى از يك طرف جهت پاس ب
ــى به شهرها و از طرفى جهت حفاظت از  مناطق تاريخى و هويت بخش
ــگرى مورد استفاده قرار گرفت.  ميراث فرهنگى و ارتقاى صنعت گردش
ــى و فرهنگى ملل متحد  ــى، علم ــازمان آموزش يكى از اولين نهادها س
ــكو) بود كه تأسيس آن در سال 1964 مورد تصويب قرار گرفت.  (يونس
ــكو بر ايجاد ارتباطات فرهنگى و علمى و آموزشى  ــنامه يونس در اساس
ــط فرهنگى بر لزوم  ــد. بخش مهمى از اين رواب ــردم جهان تأكيد ش م
ــه داراى اهميت  ــاى ميراث فرهنگى، ك ــدام از محوطه ه محافظت م

جهانى مى باشند، داللت دارد.  
ــال 1964 "دومين كنگره معماران و متخصصان ساختمان هاى   در س
ــور جهانى مرمت" بود، كه  ــى" برگزار گرديد كه نتيجه آن "منش تاريخ
ــود. اين منشور زمينه  ــور ونيز" از آن ياد مى ش ــتر به عنوان "منش بيش
ــا و محوطه ها (ايكوموس10) در  ــراى ايجاد انجمن بين المللى بناه را ب

جدول 2. جدول اسناد جهانى مرمت، مربوط به اوائل قرن بيستم تا نيمه دهه چهل ميالدى

توضيحاتعنوان سند تاريخ      
منشور آتن بعنوان بيانيه معماران مدرن در 1931 ميالدى، با وجود ديدگاه ضد تاريخى اين بيانيه، بر لزوم محافظت منشور آتن.1931 م.

مجموعه هاى شهرى نيز تأكيد نمود. در اين بيانيه آمده است كه محوطه هاى تاريخى بايد مورد حمايت قرار گيرند و پاسدارى 
شوند و محدوده هاى اطراف آنها نيز مورد توجه قرار گيرند... هنگام ساخت بنا خصوصيات و سيماى ظاهرى شهرها رعايت 
شوند، خصوصًا در همسايگى يادمان هاى باستانى، كه بايد به محيط اطراف آنها نيز توجه كرد، حتى از بعضى مجموعه ها و 

دورنماهاى شهرى نيز بايد مراقبت كرد.
جامعه بشرى در نيمه اول قرن بيستم درگير جنگ هاى جهانى بود و صدمات بسيارى به شهرهاى تاريخى در جهان وارد آمد. پيمان روريچ1935 م.

جهت مراقبت از هرگونه خطر براى يادمان هائى كه گنجينه فرهنگى بشر تلقى مى گردند، از جمله لزوم نصب عالئمى بصورت 
دايره اى سرخ كه در ميان آن سه گوى سرخ رنگ باشد، چه در مالكيت ملت ها و چه خصوصى باشد، درجنگ يا صلح ضوابطى 

اعالم نمود.

                                                                                                             
عالمت يادمان فرهنگى پيمان روريچ

سير تحول در انديشه مرمت شهرى
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ــال 1965 فراهم آورد، سازمانى كه آرشيتكت ها، متخصصان مرمت،  س
باستان شناسان و برنامه ريزان شهرى را گردهم مى آورد. "منشور ونيز" 
ــازمان باقى است. ايكوموس مشاور و رايزن  بعنوان مدرك اصلى اين س
ــت. ايكوموس و يونسكو در  ــكو در امور حفاظت ميراثى اس اصلى يونس
ــائل  ــتورالعمل هاى بين المللى براى مس مورد تهيه و ارائه اصول و دس

نظرى و عملى امر حفاظت هميشه در صدر قرار داشته اند. 
ــن اصولى براى اعمال تغييرات در  ــتم به تدوي نظريه پردازان قرن بيس
ــازه هاى ميراثى ادامه دادند. "چزاره براندى" حفاظت گر ايتاليائى در  س

سال 1963 اصول مورد نظر خود را در زمينه مرمت مطرح كرد: 
 "هرگونه يكپارچه سازى مجدد اثر بايد از فاصله نزديك قابل تشخيص 
باشد؛ اما در عين حال نبايد به يكپارچگى و وحدت احيا شده آن آسيبى 
ــا مانعى براى  ــورى انجام پذيرد ت ــه احيائى بايد ط ــد. هرگون وارد آي
ــد. بلكه اين مداخالت را تسهيل نمايد".  مداخالت الزم در آينده نباش
ــاختمان  ــانه س ــه غير قابل جايگزين بودن اجزاى زيبائى شناس وى ب
ــورت نياز، به  ــازه اى مى توانند در ص ــرد واين كه اجزاى س ــاره ك اش
ــن نيازهاى جديد جايگزين گردند. (نقل  ــتائى، امنيت يا تأمي منظور ايس

به معنى از يوكيلهتو، 1386)
ــو كه بر اثر خرابى هاى جنگ جهانى از  ــازى مركز تاريخى ورش  بازس
ــناد و شواهد بجاى مانده در 1945م. به تصويب  بين رفت، از روى اس
ــيد و تا دهه 60 م. به طول انجاميد. كشف  ــتان رس هيأت دولت لهس
ــازى و نگهدارى، افق تالش هاى  روش هاى علمى جديد در مستندس
ــعه  ــرى حفاظت مدام از مناطق تاريخى و توس ــى را تا دربرگي حفاظت
ــورها، بيانيه و توصيه هاى اين  ــورهاى جهانى وسيع تر كرد. منش منش
ــامل  ــازى هاى پس از جنگ در اين دوره ش دهه متأثر از گرايش بازس

موارد جدول 3 بود.

ج-3- اواخـر دهه 60 تـا اواخر دهه 70 م. (شـكل گيرى 
حفاظت يكپارچه+  نوسازى و باز زنده سازى شهرى13):  

ــازى مدرن آغاز مى شود و به بحران   اين دوره با نقد معمارى و شهرس
انرژى در جهان مى رسد. منشورها و بيانيه ها در اين دهه نيز تحت تأثير 
ــن رويكردهائى قرار دارند. توصيه هاى اين دهه به نقد موضوعاتى  چني
چون نگهدارى بخش هائى بصورت نمونه از بافت ها و تخريب مابقي و 

جدول 3. جدول اسناد جهانى مرمت، مربوط به نيمه دهه چهل تا اواخر دهه شصت قرن بيستم ميالدى 

توضيحاتعنوان سند تاريخ      
بر لزوم مراقبت از اموال فرهنگى در هنگام برخوردهاى نظامى و ارائه اصولى جهت مراقبت و جلوگيرى از پيمان الهه 1954 م.

خرابكارى تأكيد كرد.
حراست (Safeguarding) كشورها از اموال فرهنگى اروپا بعنوان ميراث مشترك اشاره شد و اينكه كشورها معاهده فرهنگى اروپا 1954 م.

بايد در جهت حفظ اين ميراث مشترك بكوشند.
توصيه نامه يونسكو براى اصول بين المللى در حفارى هاى 1956 م.

باستان شناسى 
اين توصيه نامه توسط كنفرانس عمومى يونسكو در سال 1956 پذيرفته شد. توصيه نامه ها از نظر قانونى 

الزامى نيستند، اما بصورت الگوهائى براى وضع قوانين ملى عمل مى كنند.
بر لزوم رعايت ضوابط همسان در برگزارى مسابقات معمارى و شهرسازى بين المللى تأكيد گرديد.توصيه نامه يونسكو در دهلى نو1956 م.
نشست ملى CIAM در ايتالياكنگره گوبيو- ايتاليا1960 م.
اين توصيه نامه بر موضوعات آموزش موزه براى همگان، بويژه براى دانش آموزان و كاركنان تأكيد مى كند.توصيه  نامه يونسكو، كارا و در دسترس نمودن موزه  ها1960 م.
به منظور حفاظت از زيبائى و ويژگى هاى مجموعه و چشم انداز محيطى شهرى و روستائى تدوين گرديد. توصيه نامه يونسكو، پاريس1962 م.

اين توصيه نامه مقدمه اى شد بر تدوين پيمان حمايت ميراث فرهنگى و طبيعى جهان در 1972م. و منشور 
فلورانس براى باغ هاى تاريخى در1982. 

منشور ونيز "1964 م.
دومين كنگره معماران و متخصصان ساختمان هاى 

تاريخى"

در اين منشور به استفاده از مرمت جهت پاسخگوئى به مشكالت بافت اشاره شده: حفاظت از يادمان ها همواره 
با بهره گيرى از آنها براى مقاصد مفيد اجتماعى تسهيل مى شود. اين نوع بهره گيرى اگرچه مطلوب است ولى 
نبايد موجب دگرگونى در ترتيب و آرايش بنا يا تزئينات آن شود. تنها در اين محدوده است كه مى توان جرح 
و تعديل الزم را براى تغيير كاربرى تصور كرد، يا مجاز شمرد. بخشى از اين منشور به تشريح مرمت علمى 

مى پردازد.
اولين نشست شوراى بين المللى بناها و اماكن (ايكوموس)، 1965 م.

ورشو
بر ضرورت ترغيب كشورها به تصويب و اجراى توصيه نامه هاى بين المللى مربوط به حفاظت از آثار (بناها و 

محوطه ها) تأكيد گرديد.
گزارش نهائى نشست ايكوموس در مراقبت و بهره بردارى از يادمان ها و محوطه هاى داراى ارزش تاريخى و معيارهاى يونسكو، كيتو (اكوادور) 196711 م.

هنرى است. از اهداف اين سند، حفاظت از ميراث فرهنگى به عنوان سند افتخار ملى و گفت و گوى تمدن ها، 
عدم تفكيك معنا و مفهوم از بنا و اثر، تكيه بر بعد اقتصادى (مادى) و صنعت گردشگرى به منظور بازيافت 

سريع سرمايه و منابع مالى ذكرشده است.12

دكتر ناصر بنيادى
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صفحات     5-15

نگاه كمى توسعه شهرى و ... در منشور آتن مى پردازند. مقوالتى چون 
ضرورت حفظ ميراث جهانى و گنجاندن طرح هاى حفاظت در طرح هاى 

جامع شهرى و ... از دستاوردهاى اين دوره است. 
 در قطعنامه كنگره آمستردام صراحتًا بر گنجاندن طرح مداخله در درون 
ــهرهاى  ــهرى تأكيد  گرديد و در طرح هاى جامع ش ــاى جامع ش طرح ه
تاريخى به مناطق تاريخى شهر به عنوان بخشى از ساختار آن توجه شد. 
ــده است:  در قطعنامه اين كنگره بر ضرورت حفاظت يكپارچه تأكيد ش
ــوء  استفاده ها، سهل انگارى ها و  ميراث فرهنگى درخطر انواع غفلت، س
منسوخ شدن است. وقتى فشار اقتصادى زياد باشد، برنامه ريزى شهرى 
ــكل مخرب پيدا كند. فن آورى جديد نادرست استفاده  ــت ش ممكن اس
ــده و مرمت هاى نادرست ممكن است بالى سازه هاى قديمى شود.  ش
ــد... حفاظت يكپارچه اين  حفظ يكپارچه آثار مانع اين خطرات خواهد ش
ــهرهاى تاريخى نبايد  ــايش خانه ها و ش خطرات را ازبين مى برد. فرس
ــت بايد از مهمترين  ــود. حفاظ ــث ترك افراد فقير از اين مناطق ش باع
ــد. حفاظت يكپارچه  ــتائى باش ــهرى و روس الويت ها در برنامه ريزى ش
ــتگى دارد. بدون همكارى  به حمايت قانونى، ادارى، مالى و فنى بس
همه جانبه نمى توان حفاظت را انجام داد. مردم بايد به خوبى درباره 
ميراث اصالعات كامل داشته و در تصميم گيرى هاى محيط  زيستى 

ــركت نمايند  (فالمكى، 1383). ش
ــدور قطعنامه اى درباره  ــوس در بروژ به ص ــت ايكوم  چهارمين نشس
ــهرهاى كوچك تاريخى منجر شد. اين قطعنامه به لحاظ  حفاظت از ش

ــهرهاى كوچك تاريخى بر شمرده  ــكالتى كه درباره ش مشابهت مش
ــهرهاى ايران، براى ما داراى اهميت زيادى است:  ــده، با برخى ش ش
شهرهاي كوچك در معرض خطرات گوناگون هستند: ممكن است به 
ــند كه منجر به مهاجرت جمعيت  نبود فعاليت هاي اقتصادي دچار باش
ــر منتج به متروكه  ــود و همين ام ــهرها به مراكز بزرگتر مي ش اين ش
ــت به لحاظ  ــود. حتي درصورتيكه جمعي ــهر مي ش ــدن و ويراني ش ش
ــد، باز هم ممكن است ساكنان آنها به دليل مشكالت  كميت ثابت باش
ــاير مواردي كه باعث عدم آسايش آنان مي شود، مايل  ــد و س آمد و ش
ــند به محله هاي مدرن تر در حاشيه شهر نقل مكان كنند، كه اين  باش
ــهر تاريخي منجر مي شود.  ــدن و ويراني مركز ش كار نيز به متروكه ش
ــد مي توان موجب  ــاي اقتصادي بيش از ح ــوي ديگر، فعاليت ه از س
ــاختار قديمي و افزودن عناصر جديدي شود كه هماهنگي  ــي س تالش
ــت شهر را مختل مي كند... سازگار كردن شهر با فعاليت و  محيط زيس
كاربردهاي نوين نيز ممكن است پيامدهاي مشابه داشته باشد. براي مثال، 
گردشگري، كه مي تواند ابزاري موجه براي احياي معيشت باشد، مي تواند 
ــاختمان هاي شهر داشته باشد. افزايش سريع  پيامدهاي منفي بر نمود س
ــهرها در كشورهاي در حال  ــتابنده مردم به سوي ش جمعيت و سيل ش
ــاختار فعلي سكونت خبر مي دهد.  ــعه جهان، از احتمال تالشي س توس
ــه از انحطاط و تضعيف  ــورها، چنانچ ــت ملي و فرهنگي اين كش هوي
ــار فقر غيرقابل  ــود، دچ ــته جلوگيري نش پيوندهاي فعلي آنها با گذش

ــيراز، 1380) ــد. (پايگاه ميراث فرهنگى ش جبراني خواهد ش
جدول 4. جدول اسناد جهانى مرمت، مربوط به اواخر دهه شصت تا اواخر دهه هفتاد قرن بيستم ميالدى 

توضيحاتعنوان سند تاريخ      
توصيه هاى يونسكو، مربوط به مراقبت از اموال فرهنگى در 1968 م.

معرض مخاطره بر اثر اقدامات عمومى و خصوصى
در يازدهمين اجالس يونسكو در پاريس توصيه هائى در مورد حفاظت از ثروت هاى فرهنگى ارائه شد. زيرا 
بسيارى از ميراث هاى فرهنگى با اقدامات بخش خصوصى و دولتى مورد تهديد قرار گرفته بودند. اجالس 
تأكيد نمود كه دولت ها در كنار تأمين توسعه اقتصادى- اجتماعى موظف به حفاظت از اموال فرهنگى و 

تاريخى مى باشند.
پيمان ممنوع سازى و جلوگيرى از صادرات و واردات قاچاق 1970 م

و تغيير مالكيت اموال فرهنگى (صمدى رندى، 1383)
هردولت موظف است ميراث و اموال فرهنگى موجود در قلمرو خود را در برابر خطر سرقت، كاوش  پنهانى و 
صدور غيرقانونى حمايت كند، براى اجتناب از اين خطرها ضرورت دارد كه هردولت نسبت به التزام اخالقى و 

احترام به ميراث فرهنگى خود و كليه ملت ها وقوف بيشترى حاصل كند؛
پيمان يونسكو در مراقبت از ميراث طبيعى و فرهنگى جهانى، 1972 م.

پاريس
در سال 1972 پيمان يونسكو در مورد حفاظت از ميراث فرهنگى و طبيعى جهان تصويب شد. 

در اين پيمان براى حمايت از ميراث فرهنگى و طبيعى جهان كه داراى ارزش استثنائى جهانى هستند، يك 
كميته بين الدول به نام "كميته ميراث فرهنگى" در يونسكو پيش بينى شد. از وظايف اين كميته تعيين 

فهرست "ميراث جهانى" و نيز "ميراث جهانى در معرض خطر" است.
از كنگره هاى ادوارى CIAM، به دنبال معاصرسازى با توجه به جايگاه فرهنگى شهر و جامعه است.كنگره رم1972 م.
در قطعنامه كنگره آمستردام صراحتًا بر گنجاندن طرح مداخله در درون طرح هاى جامع شهرى، ميراث در كنگره آمستردام، ميراث معماري اروپا1975 م.

خطر به لحاظ فشار اقتصادى در نوسازى هاى شهرى و لزوم حفاظت يكپارچه و حمايت هاى قانونى و ادارى 
و مالى و فنى تأكيد  گرديد.

قطعنامه هاي نشست بين المللي بروژ در حفاظت از شهر هاي 1975 م.
كوچك تاريخي مصوب چهارمين مجمع عمومي ايكوموس

در قطعنامه بروژ بر لزوم حفاظت شهرهاى كوچك به لحاظ مشكالت مناطق تاريخى اين شهرها از نظر 
مهاجر فرستى آنها و متروكه شدن بخش هاى قديمى، عدم توازن فعاليت هاى شهرى در صورت تمركز 

فعاليت هاى مركزى شهر و حتى گردشگرى در آنها تأكيد نمود و راهبردهائى ارائه نمود. 

سير تحول در انديشه مرمت شهرى

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
        74

       
      

139
ن 1

ستا
 تاب

ار و
/ به

شم
ل ش

 سا
م/

 ده
ماره

   ش
     

شهر
ت 

هوي

ج- 4- دهه هشتاد ميالدى (آغاز جهانى شدن و شكل گيرى 
بازآفرينى شهرى):

ــاد و فرهنگ و  ــدن و تأثيرات آن در اقتص ــديد مقوله جهانى ش با تش
ــازى بعد از  ارتباطات جهانى و تجديد نظر در مكان يابى صنايع، شهرس
ــهرى و بازآفرينى  مدرن و توجه به مقوالتى چون فرهنگ در زندگى ش

شهرى14 در برخى شهرهاى جهانى مطرح گرديد. 
ــمينار ايكوموس برزيل آمده است: فضاهائى را مى توان  در قطعنامه س
ــمار آورد كه در آن شواهد گوناگون منابع  ــهرى تاريخى به ش اماكن ش
ــده، يك بيان  ــاخته ش ــد... فضاهاى س ــهرى متمركز باش فرهنگى ش
ــاء اجتماعى است كه در واقع نتيجه يك روند اجتماعى  فرهنگى با منش
ــخصات اماكن  ــد... با توجه به اينكه يكى از مش ــمار مى آي توليد به ش
تاريخى شهرى، كاركردهاى متنوع آنها است، حفظ اين مناطق نبايد به 
ــاكنان در  ــود. دوام اقامت س قيمت محدود كردن اين كاركردها تمام ش
ــنتى در اماكن شهرى تاريخى، ارزش بذل  محل و بقاى فعاليت هاى س
توجه خاص را دارد. حفظ اماكن تاريخى شهر بايد يكى از اهداف اصلى 
ــهرى باشد كه به عنوان روندى دائم و پويا انجام شود...  برنامه ريزى ش
ــهرى نياز به اقدامات هماهنگ مقامات محلى و  حفظ اماكن تاريخى ش
ــورى و همچنين مشاركت تصميم گيرندگان و برنامه ريزان شهرى  كش

(Birabi, 2007) .دارد
ــده: تمامي  ــال 1987م. نيز آم ــنگتن در س ــوس واش ــور ايكوم در منش
ــترش يافته  ــهري اعم از آنكه به تدريج در طى زمان گس اجتماعات ش
ــند و يا به طور آگاهانه خلق شده باشند، بازتابي از گوناگوني جوامع  باش
در طى تاريخ هستند. حفاظت از شهرهاي تاريخي و ساير مناطق براي 
ــش جدايي ناپذير  ــد، بايد بخ ــته باش ــترين حد كارآيي را داش آنكه بيش
ــت هاي منسجم توسعه اقتصادي و اجتماعي و طرح ريزي شهري  سياس

و منطقه اي در تمام سطوح باشد.
ــهرها) بايد از آنها مراقبت كرد شامل: الف)   ويژگي هايي كه (در اين ش

ــهري كه قطعات زمين و خيابان ها آن را معين كرده اند. ب)  الگوهاي ش
ــي  ــبز و باز. ج) ويژگى ظاهر هندس ارتباط هاي بين بناها و فضاهاي س
ــبك،  ــيله مقياس، اندازه، س ــه داخلي و چه خارجي، كه به وس ــا، چ بناه
ساخت، مصالح، رنگ و تزئينات مشخص شده اند. د) ارتباط بين شهر يا 
منطقه شهري و وضعيت محيط اطراف، هم طبيعي و هم انسان ساخت. 
ــهر يا منطقه شهري تاريخي. هر نوع تهديد اين  ه) كاركردهاي متنوع ش
ويژگي ها به اصالت يك شهر يا منطقه ي شهري تاريخي لطمه خواهد زد. 
ــاركت و درگير شدن ساكنان در موفقيت برنامه حفاظت ضرورت تام  مش
دارد و بايد تشويق شود. مطالعات چند رشته اي بايد مقدم بر طرح ريزي 

براي حفاظت از شهرها و مناطق تاريخي شهري باشد. 
ــد كه ارتباطي هماهنگ  جهت گيري طرح حفاظت بايد به گونه اي باش
بين مناطق تاريخي شهري و تماميت شهر را تأمين كند. طرح حفاظت 
بايد تعيين كند كه كدام يك از بناها بايد تحت مراقبت قرارگيرند، كدام 
ــرايط خاصي تحت مراقبت قرارگيرند، و از كدام يك، در  يك بايد در ش
ــتثنايي مي توان صرف نظر كرد. طرح حفاظت بايد  ــرايطي كامًال اس ش
ــاكنان منطقه تاريخي قرار گيرد. تا زماني كه طرحي  ــتيباني س مورد پش
ــت، فعاليت هاي حفاظتي  ــده اس ــراي حفاظت از يك منطقه تهيه نش ب
ــوند.  ــور و نيز اجرا ش ــور و منش بايد منطبق با اصول و اهداف اين منش
ــهر يا منطقه  ــاز با ويژگي ش ــا و فعاليت هاي جديد بايد همس كاركرده
ــد . هنگامي كه ساخت بناهاي جديد و يا سازگاري  تاريخي شهري باش
بناهاي موجود ضروري باشد، آرايش فضايي موجود را بايد رعايت كرد، 
ــهرها يا  ــد در ش به ويژه از لحاظ مقياس و اندازه قطعات زمين. آمد و ش
ــود، همچنين محوطه توقفگاه ها  مناطق شهري تاريخي بايد كنترل ش
ــود كه به بافت تاريخي و يا محيط آن صدمه  بايد به صورتي طراحي ش

نزند. (فيلدن، 1386)
ــديد جهانى  ــورها، بيانيه و توصيه هاى اين دهه متأثر از آغاز تش منش

شدن در اين دوره شامل موارد زير است: 

توضيحاتعنوان سند تاريخ      
در تداوم مصوبات دهه هاى قبلى (توصيه نامه پاريس- 1962 و پيمان حمايت از ميراث فرهنگى و طبيعى جهان- 1972)، منشور فلورانس، باغ هاى تاريخى 1982 م.

منشور فلورانس نيز به باغ هاى تاريخى پرداخت. 
اولين سمينار ايكوموس برزيل 1987 م.

درباره مراقبت و باززنده سازى مراكز 
تاريخى

در قطعنامه ايكوموس برزيل درباره مراقبت و باززنده سازى مراكز تاريخى بر منابع فرهنگى شهر، با منشاء اجتماعى  و هويت 
شهرها، كاركردهاى متنوع آنها، لزوم مشاركت تصميم گيرندگان و برنامه ريزان شهرى تأكيد شده است.     

منشور ايكوموس در واشنگتن: 1987 م.
منشور حفاظت از شهرها و مناطق 

شهرى تاريخى

در منشور ايكوموس واشنگتن به لزوم قرارگيرى حفاظت از شهرهاى تاريخى در سياست هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى و 
طرح ريزى شهرى و منطقه اى اشاره شده و ويژگى هائى كه بايد از آنها مراقبت كرد برشمرده شده است. در فرآيند و اهداف 
طرح حفاظت بر مشاركت ساكنان و انعطاف پيشنهادات و انجام بررسى هاى چند رشته اى مقدم بر طرح ريزى، لزوم ارتباط 

منطقه تاريخى با تماميت شهر، ارتقاى خانه سازى براى مردم، كنترل آمد و شد، پيشگيرى و حفاظت از اين شهرها در برابر 
بالياى طبيعى و آموزش عمومى در امر حفاظت تأكيد شده است. 

جدول 5. جدول اسناد جهانى مرمت، مربوط به دهه هشتاد قرن بيستم ميالدى

دكتر ناصر بنيادى
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صفحات     5-15

ج- 5- دهه 90 ميالدى (تلفيق بازآفرينى شهرى با توسعه 
پايدار): 

ــاى وارده به طرح هاى بازآفرينى  ــدن نقده در دهه 1990 م. با مطرح ش
ــا انجام و گرايش به  ــى در اهداف و نحوه تهيه اين طرح ه ــهرى، بازبين ش
سودجوئى اقتصادى در آنها كمتر شد. مقوالتى چون اهميت ميراث فرهنگى 
ــهرى كه در دهه گذشته آن در سمينار  ملى و جهانى و نقش اجتماعات ش
ايكوموس در برزيل و واشنگتن (1987) مطرح شده بود، در نظر گرفته شد و 
به مقوله حفاظت و امور فرهنگى در اينگونه مداخالت شهرى بهاى بيشترى 

داده شد. 
به سال 1992 از سوي كميته شهر هاي تاريخي ايكوموس اياالت متحده 
منشور سال 1987 ايكوموس در واشنگتن كه اصول مراقبت را تبيين كرد، 
ــد كه مناسب ماهيت خاص دولت هاى محلي در  به گونه اي بازنگرى ش
ــور بيان جامع اهميت شهر ها محله ها و  ــد. اين منش اياالت متحده باش
ــت جوامع مشتاق به حل  ــت و آنچه كه الزم  اس مكان هاي تاريخي اس
ــكالت مراقبت در اياالت متحده به شيوه اي منسجم و جامع انجام  مش

دهند را مشخص كرده است. (پايگاه ميراث فرهنگى شيراز، 1380)
 سند نارا در مورد اصالت با توجه به منشور 1964 ونيز تهيه شده است و 
ــخگويي به حوزه گسترده ميراث فرهنگي در جهان معاصر، آن  براي پاس
ــار هاي  ــد. در جهاني كه به طور فزاينده در معرض فش ــط مي ده را بس
ــت، همگي فرهنگ ها بايد محترم  ــازى اس ــازي و همگون س جهاني س
ــمرده شود. حفاظت از ميراث فرهنگي در تمامي شكل ها و دوره هاي  ش
تاريخي آن ريشه در ارزش هايي دارد كه به آن ميراث نسبت داده مي شود. 
ــت. فهم  ــد اصالت عامل تعيين كننده در مورد ارزش ها اس به نظر مي رس
اصالت نقشي بنيادي در تمامي مطالعات علمي مربوط به ميراث فرهنگي 

ــاس معيار هاي ثابت ممكن  دارد. داوري راجع به ارزش ها و اصالت بر اس
ــمردن همه فرهنگ ها الزم است كه دارايي هاي  نيست، براي محترم ش
ــاوت قرار گيرند.  ــوند و مورد قض ــي ش فرهنگي در زمينه هاي خود بررس
ــى و اعتبار منابع  ــگ ارزش هاي ميراث ــد در درون هر فرهن ــن باي بنابراي

اطالعاتي شناخته شوند. (پايگاه ميراث فرهنگى شيراز، 1380)
بيانيه ايكوموس در استكهلم در 1998بر حق استفاده از ميراث فرهنگى به 
عنوان بخش الينفكى از حقوق بشر تأكيد مى كند. اين حق مسئوليت ها 
و وظايفى را براى افراد، مؤسسات و دولت ها بر مى شمارد. حق داشتن 
ــواهد معتبر فرهنگى به عنوان هويت ملت ها در خانواده بشرى، حق  ش
ــح و عاقالنه از  ــتفاده صحي ــر ميراث خود و ديگران، حق اس درك بهت
ــركت در تصميم گيرى هاى مؤثر بر ميراث و حق تشكيل  ميراث، حق ش
ــتند كه ايكوموس  مجامع حفظ ميراث فرهنگى. موارد فوق حقوقى هس
ــى جهانى، آنها را الزم  ــمردن حفظ، غنا و تنوع فرهنگ براى محترم ش
مى داند. براى دستيابى به اين حقوق، بايد براى شناخت، ارزش گذارى و 
حفظ ميراث تالش كرد و به روح اين قوانين اعتقاد داشت. (فيلدن، 1386)
ــر از گرايش اين دوره در تلفيق  ــورهاو توصيه هاى اين دهه متأث منش
توسعه پايدار، بازآفرينى شهرى و امر حفاظت در موارد جدول 6  است.

ج- 6- اوائل قرن بيست و يك (نوزائى شهرى و مديريت 
حفاظت يكپارچه پايدار شهرى): 

ــعه كّمى در بازآفرينى هاى   در اين دهه با توجه به نقد گرايش عمده توس
شهرى، سمت گيرى هاى ديگرى در رابطه با نوزائى و تجديد حيات شهرى15 
ــتكهلم آثار معمارى بازمانده از  ــكل مى گيرد. در 2007 م.، اعالميه اس ش
ــمار  ــارى مدرن را نيز به عنوان ميراث فرهنگى اروپا به ش جنبش معم
ــال ايكوموس در مديريت ميراث فرهنگى بر لزوم  مى آورد. در همين س

توضيحاتعنوان سند تاريخ      
منشور مراقبت از شهرها و مناطق 1992 م.

تاريخى اياالت متحده آمريكا
بازنگرى منشور 1987 واشنگتن در سال 1992 از سوي كميته شهر هاي تاريخي ايكوموس اياالت متحده به گونه اي كه 

مناسب دولت هاى محلي در اياالت متحده باشد. 

سند نارا در مورد اصالت با توجه به منشور 1964 و نيز ساخته و پرداخته شده است و براي پاسخگويي به حوزه گسترده شونده سند نارا در مورد اصالت1994 م.
و مالحظات و منافع ميراث فرهنگي در جهان معاصر، آن منشور را بسط مي دهد.

بيانيه استكهلم، بيانيه ايكوموس به 1998 م.
مناسبت پنجاهمين سالگرد بيانيه 

جهانى حقوق بشر

ايكوموس براى محترم شمردن حفظ، غنا و تنوع فرهنگى جهانى، دستيابى به حقوقى را الزم مى داند. براى دستيابى به اين 
حقوق نياز به همكارى بين المللى در چارچوب قراردادها و قانونگذارى ها و مهمتر از همه اعتقاد به روح اين قوانين است.

منشور ايكوموس مكزيك براي 1999 م.
حفاظت از بناهاى ميراث بومى

... دولت ها و مسئولين ذيربط بايد حقوق كليه افراد بومى را براى حفظ روش سنتى زندگيشان در نظر بگيرند و پشتيبانى از 
آنها را با وضع قوانين و امكانات سازمانى و نيز مالى به عمل آورند تا اين بناها به نسل بعد منتقل گردد.

منشور ايكوموس استراليا براي 1999 م.
حفاظت از مكان هاي عمده فرهنگي 

(منشور بورا)

هدف از حفاظت، ادامه برقراري يا بازيابي ارزش هاى فرهنگي مكان است و بايد امنيت و نگهداري آنها در آينده را تضمين 
كند. بازسازي محدود به باز توليد بافت، و از طريق شواهد كالبدى يا مستندات بصورتى انجام مى شود كه در نگاهى دقيق 

بتوان جديد بودن را تشخيص داد.

جدول 6. جدول اسناد جهانى مرمت، مربوط به دهه نود قرن بيستم ميالدى

سير تحول در انديشه مرمت شهرى

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
        76

       
      

139
ن 1

ستا
 تاب

ار و
/ به

شم
ل ش

 سا
م/

 ده
ماره

   ش
     

شهر
ت 

هوي

معرفى و ارائه محوطه هاى ميراثى تأكيد مى نمايد. ضمنًا در دوره معاصر 
ــهري موضوعاتي چون جايگزيني  ــكالت بيشتر در مراكز ش با بروز مش
ــع و بندرگاه هاي  ــي16 و زوال كاركردي مراكز و  صناي ــار اجتماع اقش
ــدند كه  ــهري18 موضوعاتي ش ــهري17 و در دهه هاي اخير نوزائي ش ش
ــهري در جهت پاسخگوئي به آنان مورد استفاده قرار گرفت و  مرمت ش

حيطه عمل آن از حفاظت صرف بسيار فراتر رفت.
ــترك ما"  ــار "آينده مش ــوم "پايداري" كه براي اولين بار با انتش  مفه
ــال 1987 توسط "كميته جهاني سازمان ملل متحد در خصوص  در س
ــيون برانتلند، پايداري را بعنوان  ــعه"، در كميس ــت و توس محيط زيس
ــبت به مسائل اجتماعي معرفي كرد  ــعه اي اقتصادي و متعهد نس توس
كه منابع پايه و محيط زيست را براي منافع نسل هاي آينده محافظت 
ــكو، در بيانيه  ــال 2002م.، كميته ميراث جهاني يونس ــي نمايد. در س م
ــت به اعضاي اين كميته، جهاني بودن توافقنامه سال 1972 را  بوداپس
ــزد نموده و لزوم به كارگيري مواريث فرهنگى را به عنوان ابزاري  گوش

براي توسعه پايدار تمامي جوامع تأييد نمود. 
منشورها، بيانيه و توصيه هاى اين دهه متأثر از گرايش اين دوره شامل 

موارد جدول 7  است.

 نتيجه گيرى

ــتفاده از روش هاي مرمتي   بدين ترتيب روند داراي تداوم و تكامل اس
ــت. به  ــته در رويكردهاي دوره هاي بعدي تا امروز ادامه يافته  اس گذش
ــر در رويكرد  ــه در دهه هاي اخي ــياري از اقداماتي ك ــوان مثال، بس عن
ــود، در گذشته در قالب عناوين  ــازي و بازآفريني20 انجام مي ش معاصرس

ــاي ديگر هم صورت گرفته، اما به عنوان يك برنامه عمل در  و روش ه
يك بازه زماني، اين روش مجموعه اقدامات هدفمندي را با منابع مالي 

مشخص و دست اندركاران معين معرفي مي كند. 
 مطالعات بررسى هاى ديگر از جمله درباره تجارب جهانى نشان  مى دهد 
ــكل گيرى  ــهرى و پيوند آن با مرمت باعث ش ــش برنامه ريزى ش پيداي
ــهرى شد. با توجه به هدف غائى مرمت شهرى جهت اصالح  مرمت ش
ــهرى و  ــهرها، اين حرفه و دانش در همكارى با برنامه ريزى ش امور ش
ــورها و قطعنامه ها منعكس  ــا تحوالت جهانى، كه در منش در انطباق ب
گرديده، توانسته تا حدودى پاسخگوى نيازها و رفع مشكالت شهرهاى 

تاريخى باشد.  
ــتين ملزومات  ــتفاده از روش هاى علمى برنامه ريزى از نخس امروزه اس
ــفانه در دهه هاى  ــت. متأس ــهرى اس ــه عرصه مرمت ش ــراى ورود ب ب
ــته، نبود تعريف روشنى از ارتباط بين برنامه ريزى و مرمت شهرى  گذش
ــتى هائى در بكارگيرى صحيح برنامه ريزى در امر مرمت و  موجب كاس
ــت. مداخالت  ــهرى گرديده اس ــنهادات مرمت ش كارائى طرح ها و پيش
ــعه، از چالش هاى  ــه داراى گرايش هاى مبتنى بر حفاظت و توس تندروان
ــهرى و مديريت ميراث فرهنگى در شهرهاى تاريخى است.  مديريت  ش
ــه در  ــيارى از قطعنامه هاى جهانى، اين چالش ريش ــا وجود تأكيد بس ب
عدم همسوئى و يكپارچگى مقوالت حفاظت و توسعه (توسعه مبتنى بر 
ــعه دوران مدرن و تاريخ مرمت شهرى دارد.  نگاه صرفًا كمى) در توس
ــت آوردهاى  ــهرى را مى توان از آخرين دس حفاظت يكپارچه پايدار ش
ــت. با توجه به  ــهرى دانس ــن تجربيات برنامه ريزى و مرمت ش امروزي
ــابقه به كارگيرى  ــده و جمع بندى آنها مى توان س ــات انجام ش مطالع

روش هاى مرمت شهرى را در قالب جدول 8 مرحله بندى كرد.

جدول 7. جدول اسناد جهانى مرمت، مربوط به اوائل قرن بيست و يكم ميالدى 

توضيحاتعنوان سند تاريخ      
اعضاي كميته ميراث جهاني ، با به رسميت شناختن ميثاق ميراث جهاني يونسكو در سال 1972، بر لزوم شمول بيانيه بوداپست درباره ميراث جهانى2002 م.

آن بر ميراث تمامى جوامع از طريق گفتگو و درك متقابل، به عنوان ابزاري براي توسعه پايدار تأكيد نمودند.
ديدگاه شهري شوراي اروپائي برنامه ريزان شهري19 در سده 21: شوراي اروپائي برنامه ريزان شهري  مصمم منشور جديد آتن2003 م.

است تا در قرن بيست و يك با اعتماد به نفس در جهت ادغام اروپا حركت كند و چشم انداز آينده مشترك براي 
شهرهاي اروپايي را ارائه دهد.

تأكيد بر لزوم حمايت از آثار بجاي مانده از جنبش معماري مدرن بعنوان بخشي از ميراث معماري اروپا.اعالميه استكهلم2007 م.

منشور ايكوموس در لزوم معرفى و ارائه 2007 م.
محوطه هاي ميراث فرهنگي

تأكيد ايكوموس بر لزوم معرفى محوطه هاي ميراث فرهنگي بعنوان  بخشي از روند كلي مديريت و حفاظت از 
ميراث فرهنگي.
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صفحات     5-15

تحوالت زيرساختىتوسعه كميت گراي شهريتوسعه شهري حفاظت گرادورهزمان

س
سان

رن

ت 
مرم

 از 
ش

ن پي
دورا

مي
عل

مراقبت آئيني و احياي سبكي
Traditional Preservation
& Stylistic Restoration

بازسازي شالوده اي
Restructuring

مركانتاليسم

20 
ائل

ا او
19 ت

رن 
ق

ت 
مرم

ي 
گير

كل 
ن ش

دورا
مي

عل

مراقبت و احياي علمي
Preservation, Scientific Restoration

ويوله لودوك، جان راسكين، ويليام موريس، لوكا بلترامي
SPAB, NATIONAL TRUST

توسعه شهري
Urban Development

بارون هوسمان، باوميستر، اوژن هنارد

اقتصاد صنعتي

 20
رن

ئل ق
اوا

ه40
ا ده

ت

ري
شه

الت 
شك

ه م
ي ب

گوئ
سخ

ت پا
 جه

ري
شه

ت 
مرم

 از 
فاده

 است
ران

 دو

حفاظت نوين
Modern Conservation
كاميليو بوئي تو، جيو وآنوني، ريگل

توسعه شهري مدرن
Modern Development
له كوربوزيه، منشور آتن 1933

بحران وجنگ جهاني

خر 
ا اوا

19 ت
45 

از
ه60

ده

باززنده سازي شهري
Urban Revitalization

بازسازى ورشو
مرمت شهري يورك، باث، چستر، چي چستر

كنگره گوبينو 1960، كنگره ونيز، 1964

رشد حومه در شهرنشيني مدرن
Urban Redevelopment & Reconstruction

بازسازي مناطق تاريخي
بر اساس طرح هاي جامع

رونق پس ازجنگ

و70
 60

دهه
اخر

جهاني شدن ميراث فرهنگياو
مرمت شهري اوربينو، بولونيا، فرارا و ...

شكل گيري نهادهاي بين الملليICOMOS ، گردهمائي 
پاريس 1972، كنگره آمستردام 1975

Urban Safeguarding حراست شهري

آغاز نقد بر معماري و شهرسازي مدرن
Urban Renewal

نوسازي شهري

بحران انرژي

198
ه 0

گردهمائي واشنگتن، 1987ده
مرمت شهرى در مقياس محالت در شهرهاى اروپا

دولت رفاه
Property led
Regeneration

بازآفريني مالكيت محور شهري

آغاز جهاني شدن

199
ه 0

بازآفريني حفاظت محور و بر محور اجتماعات محليده
Cultural led &

Community led Regeneration

بازآفريني طراحي محور
Design led

Regeneration

رونق اقتصاد جهاني
200

ه 0
 ده

ائل
او

Integrated Conservation حفاظت يكپارچه
Traditional Continuity تداوم سنتي

اقدامات رنزو پيانو در ايتاليا
Sustainable Development توسعه پايدار

Urban Renaissance نوزائى شهري
اقدامات ريچارد راجرز در انگلستان

بحران جهاني اقتصاد

جدول 8. جدول مراحل تاريخى بكارگيرى روش هاى مرمت شهرى (تدوين توسط مؤلف ) 

پي نوشت ها

1. در اين رابطه تغييرات ساختار شهرهائى چون اصفهان و شيراز در دوره هاى 
ــيارى از انواع  ــى اين تحوالت، بس ــت. در بررس صفويه و زنديه مثال زدنى اس

روش هاى امروزين مرمت شهرى قابل تشخيص است.  
2.Reconstruction
3.Revitalization
4.Renewal
5.Redevelopment
6.Regeneration

سير تحول در انديشه مرمت شهرى
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7.Renewal & Revitalization

8. لوكا بلترامى، Luca Beltrami، (1854 تا 1933م.)، آرشيتكت و نقاش ايتاليائى.
ــيتكت، مهندس و  9. كاميليو بوئيتو، Camillio Boito، (1836 تا 1914م.)، آرش

تاريخ نگار هنرى، پدر مرمت شهرى لقب گرفت.
10.ICOMOS
ــته  ــتباهًا كيوتو نوش ــهرى اين معيارها اش 11. در برخى منابع از جمله كتاب مرمت ش

شده است. 
12. اهداف اين سند از كتاب مرمت شهرى صص 138و 139 ذكر شده است. 

13.Renewal & Revitalization
14.Regeneration
15.Urban Renaissance
16.Gentrification
17.Urban Decline
18.Urban Renaissance
19.ECTP
20.Regeneration
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