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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 **


