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The recent approach defines conservation as "thoughtful management of 
change" and recommends a vision-based approach to cultural heritage 
management. The UNESCO Recommendation (2011) provides a guidance on the 
international landscape-based approach to the historic urban landscape (HUL). 
This document is currently partially implemented by national and local 
governments. The current study aims to develop an evaluation framework to 
explain the differences and similarities between existing local policies and 
management practices and recommended by the historical urban landscape 
method, defined for four variables: attributes (what), values (why), Stakeholders 
(who) and strategies (how). The framework presented in this paper in the form of 
a methodological model based on the conservation and integrated development of 
the historic city reveals how cultural heritage is defined in the policy framework, 
both in terms of tangible and intangible heritage and in their combination. It is 
expected to explain the degree of deviation from various aspects, such as the level 
of implementation of the HUL approach and the like. This process was suggested 
in order to protect and control the developments of the historical urban landscape 
in the form of six measures, including conducting comprehensive surveys and 
mapping of urban resources, reaching consensus with stakeholders, assessing the 
vulnerability of urban resources, integrating urban heritage values, their 
vulnerability in the context of large-scale urban development, prioritizing 
conservation and development measures, and creating favorable cooperation 
within local management frameworks. This framework, using case study methods, 
can be tested on a larger scale as a monitoring tool to study changes at the program 
level for conservation management and urban development. 
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 مقدمه 

حفاظت را    ی، فرهنگ   یراث م   یریت موجود در مد   هاي ي تئور 
  رویکرد   و   کرده   تعریف   تغییر»   اندیشمندانه   یریت مد « عنوان  به 

کند  ی م  یه توص   ی فرهنگ   یراث م  یریت مد  براي  را   منظر   بر  مبتنی 
 )Fairclough, et al., 2008; Bloemers, 2011; Bandarin & 

Van Oers, 2012 بافت   تغییرات   روند   شهري،   توسعۀ   فرایند   ). در  
کرد  ی شهرها غالبًا با دو رو   کزي و مر   تاریخی   مناطق   در   یژه و به 

  ي از مسائل جد   یکی عنوان  به   حفاظت» همواره   و   «توسعه   ة عمد 
محافل  د   کنکاش مورد   حرفه   دانشگاهی ر  و    ي ا و  بحث  مورد 
  یکرددو رو   ي بر روند تحوالت نظر   ي گو بوده است. مرور و گفت 
توسط    میالدي   90  دهۀ   اواخر   از   که آنها    مشترك   فصل و    فوق 

حفاظت»    طریق   از   ن «توسعه تحت عنوا   ی غرب   ي اروپا   ي کشورها 
است   مورد   مدار» حفاظت   «توسعۀ   یا  بوده    ین مب   ، عمل 
است که اهداف    ی فرهنگ   یراث م   یریت در مد   ین نو   یکردهاي رو 

 برشمرد:   یر به شرح ز   توان ی آن را م 
ارزش   متنوعی   یف ط   معرفی  - بافت    ي ها از  در  مستتر 

اجتماع   یخی تار  ارزش  از    تاریخی،   فرهنگی،   ی، اعم 
  که   اقتصادي   و   معماري   شهري،   بافت   زیباشناختی، 

  ین ا   در   یل از عامالن دخ   یک توسط هر   نامتوازنی   شکل به 
و تضاد    یکردها مورد توجه بوده و منجر به تقابل رو   یند فرا 

 است.   یده اقدامات گرد 
  نیروها   این   آن   در   که و جامع    یکپارچه   یکرد رو   یک   معرفی  -

 .اند یده قبول به تعادل رس قابل   نحوي   به 
.  ي منظر شهر   هاي یت از ظرف   یري گ شهر با بهره   خوانش  -

منظر    ي ها نمونه   ترین ی از غن   یکی   یخی تار   ي منظر شهر 
خوانش شهر در    ي جذاب برا   یی ها است که نشان   ی فرهنگ 
تار   ي ها دوره  اخت   یخی مختلف  م   یار در    دهد ی قرار 

 )Bandarin & Van Oers, 2012, P. 53 .(   خوانش   با  
گسترده   تاریخی   شهري   منظر  تعامل    ي ا اطالعات  از 
  آورد   دست   به   توان ی در طول زمان م   یعت ها با طب انسان 
  یت حفاظت از اهم   ي برا   ی کل   یکرد رو   ین تدو   ساز ینه که زم 

منظور  به   توسعه   پویایی   به   گویی پاسخ   در شهر    یفیت و ک 
و    سو یک   از   رشد   و   اقتصادي   و   اجتماعی   تغییرات   تسهیل 

م  به  مح و چشم   ي منظر شهر   یراث احترام  از    یطی انداز 
 است.   یگر د   ي سو 

  رویکرد   یک   از   فرهنگی   میراث   مدیریت   اساس   این   بر 
که    یافته   تکامل   یرتر و فراگ   جامع   رویکرد   یک   ي سو به   موضعی 

  توسعۀ   و   ی ده سازمان   ناملموس،   یراث م   یل از قب   یمی شامل مفاه 
  و  اقتصادي   و   اجتماعی   کارکرد به    یشتر همراه با توجه ب   پایدار، 

  مبتنی   رویکرد   یک عنوان  به   رویکرد   این .  شهرهاست )  یخی (تار 
)  2011(   یونسکو   هاي ه ی توص   . است   شده   شناخته   منظر   بر 

رو   یی رهنمودها   تاریخی   شهري   منظر   درخصوص  در    یکرد را 
فراهم کرده که در حال    المللی ین انداز در سطح ب بر چشم   ی مبتن 

تا   برخ   حدي حاضر  برا   ی توسط  انتشار،    ي از کشورها  انطباق، 
  استفاده قرار گرفته است   مورد آن    ي و نظارت بر اجرا   یل تسه 

 )Getty, 2010; Veldpaus, Pereira Roders & 

Colenbrander, 2013 .(   ا با    ین در  تا  است  شده  تالش  مقاله 
تحل   ی بررس  هر   سیر   یل و  د   یک تحول    یژه و به   ها، یدگاه از 

شهر   ی مبتن   هاي یدگاه د  منظر  معرف   یخی تار   ي بر  به    ی نسبت 
  شهر   از   یکپارچه   توسعه   و   حفاظت   بر   مبتنی   ی شناخت روش   ي الگو 

رو   تاریخی  از  استفاده  شهر   یکرد پرداخت.    یخیتار   ي منظر 
برا به  شروع  نقطه  چگونگ   ي عنوان  انطباق    ی درك 

و بالعکس است.    ی استفاده محل   ي برا   ی عموم   ي ها دستورالعمل 
ارز  ضمن  تع به   ی فعل   هاي یاست س   یابی در  بازتاب    یین منظور 
ن دستورالعمل    الگوي   تعریف   مقاله   این است. هدف    یاز ها مورد 

 . است   فرهنگی   یراث از م   حفاظت 
 

 پژوهش   نظري   مبانی   

 تاریخی   شهري   منظر   رویکرد   از   هدف   و   معنایی   قلمرو   تعریف، 
شهر   رویکرد  رو به   یخی تار   ي منظر  و    ین نو   یکردي مثابه 

توسعه    ، با هدف تحقق حفاظت   ي متأخر در حوزه حفاظت شهر 
ارتقا  ک   ي و  شده    ي شهر   ي فضاها   ي ور بهره   یفی سطح  مطرح 
را با احترام به   یخی تار   شهر حفاظت از منظر   یکرد رو  ین است. ا 

نظر   در فرهنگ مردم، هم از بعد ملموس و هم از بعد ناملموس 

 

العاده  فوق   یبایی ز   با   ی و حفاظت را تنها منحصر به مناطق   گیرد ی م 
  ی حت   و   ی زندگ   ة انداز روزمر چشم   به   بلکه ،  دانسته فرد ن منحصربه   و 

  این   در   . ) Martini, 2013(   دهد ی م   ي شده تسر   یب به مناطق تخر 
«توسع   رویکرد  و    ترغیب   جهت   در   یکپارچه»   ۀ «حفاظت» 

  کنترل   و   نظارت   همچنین   و   مدیریت   و   یزي ر برنامه   فرایندهاي 
  یا   یا اح   حفاظت،   به   منجر   که   است   نحوي   به   تغییر   میزان   و   نیروها 

شهر   یفیت ک   یش افزا    منظر   تعریف   . گردد ی م   یخی تار   ي منظر 
  2011سال    در که    یونسکو   المللی ین ب   توصیۀ   در   تاریخی   شهري 

  شهري   ناحیه   تاریخی،   ي منظر شهر « مصوب شده عبارت است از:  
نت  در  که  و ارزش   یخی تار   بندي یه ال   یجۀ است  و    هاي یژگی ها 

طب   ی فرهنگ  گرد   یعی و  «مرکز    یده حاصل  مفهوم  از  فراتر  و 
و مکان    ي تر شهر فت گسترده با   شامل «مجموعه»    یا   یخی» تار 

 .Recommendation on the HUL, Art» ( آن است   یایی جغراف 

و    یی صرفًا به سازمان فضا   یخی تار   ي منظر شهر   یی معنا   ). قلمرو 3
محدود نبوده، بلکه    آن   یرامون پ   یط و مح   ي قلمرو شهر   ي کالبد 

ش  فرهنگ   ی اجتماع   هاي یوه شامل  و    ي اقتصاد   ایندهاي فر   ی، و 
 . گردد ی م   ی فرهنگ   یراث ابعاد ناملموس م   یگر د   ین همچن 
 

 پژوهش   هدف 

منظور به   چارچوب ساختاري   تدوین   پژوهش   این   هدف 
 تاریخی  شهري   منظر   الگوي   براساس   پایدار   توسعۀ   و   حفاظت 

 و  شهري   قلمرو   مدیریت   و  یزي ر برنامه   در   یريگ بهره   جهت 
 در  تحول   و   تغییر   و   پیوندي هم   روي   یشتر ب  هرچه   کنترل 
  یا   شهري   محدودة   در   و   نشده حفاظت   و   شده حافظت   مناطق 

 .است   طبیعی   محیط   و   روستایی 
 پژوهش   روش 

منظور  هستند که به   ی عمل  هاي یه رو   یا پژوهش فنون  روش 
  ی، پژوهش   یۀ فرض   یک   یا سؤال    یک مربوط به    ي ها داده   ي گردآور 

م  قرار  استفاده  ).  Mohammadpoor, 2010(   یرند گ ی مورد 
لحاظ   به  حاضر  زمر پژوهش  در  و    یادي بن   ي ها پژوهش   ة نوع 

م   ي کاربرد  ا گردد ی محسوب  در  بررس   یق، تحق   ین .  و    ی ضمن 
  هاي یه مرتبط و نظر   المللی ین ب   هاي یانیه و ب   ها یون کنوانس   ۀ مطالع 

قرار گرفته    ي و واکاو   ی نظران و متون مرتبط مورد بازخوان صاحب 
بهره  با  تحق   یري گ و  روش  رو   یفی ک   یق از  و    یلی تحل   یکرد و 

منظر    ی حفاظت   یکرد رو   اي یه پا   یم بازشناخت مفاه   به   ي یر تفس 
ملموس و ناملموس، اصالت،    ي ها شامل ارزش   یخی تار   ي شهر 

مؤلفه   یکپارچگی  پرداخته شده است.    کنندة یین تع   ي ها و  آنها 
ن  مورد  کل   ین ا   یاز اطالعات  روش  از  استفاده  با    ی پژوهش 

 . شده است   ي گردآور   ي و اسناد   ي ا کتابخانه 

   انداز و چشم   ی با منظر فرهنگ   یخی تار   ي منظر شهر   یسۀ مقا 
  یاز ن  یخیتار  يمنظر شهر  یی قلمرو معنا  یینمنظور تببه

تا شباهت تفاوتاست    یمی با مفاه  یسهآن در مقا   ي هاها و 
چشم چشمچون  و  فرهنگانداز  منظر   یانب  یانداز  گردد. 

چشم  ینوع به   یخیتار  يشهر بههم  است،  قابل    یلدلانداز 
آثار و هم    شناختییباییو ز  يبصر  هايیفیت تصور بودن در ک

فرهنگ  یکعنوان  به بهاست  ی منظر  بررس،  رابطه    یجهت 
  این   با.  یخیتار  هايیهال  ییو توجه به شناسا  یعتانسان و طب

وجود دارد    ییهاتفاوت  المللیینب  هايیهنظر  یدگاهاز د  حال
و مشخصات قلمرو مربوط   ها یژگیو  ییبه شناساکه عمدتاً  

  یامد عنوان پ که به  یریتیشده و در نوع حفاظت و روش مد
 . )2و    1  هاي گردد (شکلیاست منعکس م   یازموضوع مورد ن

  توسعه   و  حفاظت   رویکرد   زمینه   در   المللی ین ب  هاي یه نظر 
 تاریخی   زمینه   در 

 نظران صاحب   هاي یدگاه د   در   تاریخی   شهري   منظر 
  ی سع  یخیتار  يشهر  منظر حوزة    میمستق  پردازانه ینظر

 یخیتار  يشهر  منظر  مفهومۀ  توسع  در  کهاند  داشته   آن  بر
  یبررس  به  ادامه  در  .بردارند  گام   یالمللنیب  اسناد  بازمان  هم
 یالمللن یب  سطح  در  حوزه  نیا  در  افراد  نیتريدیکل  اتینظر

 .شودیم پرداخته
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 فرهنگی  منظر تاریخی  شهري منظر انداز چشم

مشاهده آن قابل یشناختییبایو ز يبصر يهایژگیو
 یانداز معمولمنطقه با چشم کیبه  تواندیم و است

 . گردد یشده تلقبیمنطقه تخر یحت ای

و  يقلمرو شهر يو کالبد ییسازمان فضا به
  يهاوهی به ش تواندیم و شودیآن محدود نم رامونیپ

و ابعاد  ياقتصاد يندهایفرا  ، ی و فرهنگ یاجتماع
 گردد.  یتلق  راثیناملموس م

 ينگارهی ال نییدر طول زمان و تب یجیتکامل تدر به
در گذشته ارجاع   عتیانسان و طب  ۀرابط دییتأ يبرا 

برگرفته از   یطور اساسبه و داده شده است
 است.  یشناسباستان يهایژگیو

 Martini, 2013: منبع). المللیینب هايیه و نظر  تعاریف( یخیتار يو منظر شهر یانداز، منظر فرهنگ. چشم1 شکل
 

 

 

 
 

 فرهنگی  منظر تاریخی  شهري منظر انداز چشم
العاده فوق يهاییبایتنها به مناطق با ز حفاظت

مناظر و   ، يعاد یبلکه زندگ  شود، یمحدود نم
شامل  ز ی شده را ن بیمناطق تخر یاندازها و حت چشم

 . گرددیم

 مکان تیریمد و يزیربرنامه کردیرو  شنهادیپ هدف
  ؛است شدهحفاظت مناطق رامونیپ طیمح ای

 يشهر  تحوالت و توسعه یمنف  راتی تأث کهيطوربه
 از   یبخشعنوان شده بهحفاظت مناطق نفع به

 .ابدی کاهش بزرگ نیسرزم

 یحفاظت  اقدامات  موضوع که نیسرزم از یبخش
 . است  شده فیتعر شفافطور به ، است 

 

 Martini, 2013 :منبع). المللیین ب هايیهنظر در( تاریخی شهريو منظر  فرهنگی منظر ،اندازچشم از حفاظت مدیریت مفهوم . 2 شکل
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ویژگی هاي بصري

و زیبایی شناختی

CL
الیه نگاري تاریخی

روابط متقابل انسان
و طبیعت، ویژگی هاي

علمی یا باستان شناسی

مبتنی بر علم و دانش

HUL
ویژگی هاي بصري و 
ي زیبایی شناختی،الیه نگار

تاریخی، ویژگی هاي علمی 
بر پایۀ علوم اجتماعی، 

الگوهاي فرهنگی، 
فرایندهاي اقتصادي و ابعاد 

ناملموس میراث فرهنگی

CL

کل قلمرو دربرگیرندة 

منابعی است که نیازمند

مدیریت و سازماندهی است 

و آن شامل میراث طبیعی

.و ارزش هاي تاریخی است

CL

بخشی از سرزمین که 

موضوع اقدامات حفاظتی

.است

HUL
هدف حفاظت از 

ویژگی هاي محیط 
.زیست انسانی است

 

   تو ی له ی وک ی   وکا ی 
 يشهر   منظر نظران  صاحب   جمله   از  تو ی له ی وک ی   وکای 

 کرومی ا  با   ي همکار   یطوالن   ان یسال واسطۀ  به   که   است   یخ ی تار 
 قرار  است،  کرده   ی ط   مفهوم   ن ی ا   که   ی علم   ي ندها ای فر   قلب   در 

 ی خ ی تار   يشهر   منظر  م ی مستق صورت به   او  اگرچه.  است   داشته 
 در،  دینما ی نم   ی معرف  ی فرهنگ  ي منظرها   از   دسته   ک ی   را 

 در  یاصل  تی ماه «   :برد ی م   بهره  یفرهنگ  منظر  از  آن   ف ی توص 
 آن  تکامل   و   یخ ی تار   ي ها ه یال   به   توجه   ی فرهنگ   منظر   ف ی تعر 
 در  مختلف  ي ها نسل   ي سو   از   ماندهی باق  آثار   و  زمان   گذر   در 

 .است   ی عی طب   ط ی مح   ي سو   از   دآمدهیپد   ي ها چالش   به  پاسخ
 توسط   که ساخت  انسان   ي قلمرو عنوان  به   تواندی م  ي شهر   منظر 

 .شود   گرفته   نظر  در   ابد،یی م   تی هو   ان،ی جر   در  يندها ای فر 
 .دارد   توسعه  ییا یپو  و  علل درك به  از ین   يشهر   منظر  تی ری مد 
 تواندی م  مفهوم  نی ا   ،ی خ ی تار   يشهر   منظر   اصطالح   از  گذر   در 
 شهر  يقلمروها   در   خاص   ي ها ت ی ف ی ک   ص ی تشخ عنوان  به 
 ایپو   تا  ستای ابازة    در   رات یی تغ   که   ییجا  در   ،ها محوطه   ای   یخ ی تار 
 حفظ  یی ها ه ی ناح   ن ی چن   ت یر ی مد  در   .شود   شناخته   دهد، ی م   رخ 

 يها ی ژگ ی و  که  یخ ی تار   يها ت ی ف ی ک   و  خاص  ي ها ی ژگی و 
 ی ک ی ز ی ف   ي ها ی ژگی و  ة انداز به   د یبا   آن   یفرهنگ   و   یاجتماع 

 يو ).  Jokilehto, 2010, P. 53(» است  ي ضرور  شود، شناخته 
 نگرش   ریی تغ   به   یالملل ن ی ب   يها ن ی دکتر  حرکت  ر ی مس   یبررس  با
 را   آن   و  دارد  اشاره   ا یپو   نگاه  به   » ستا ی ا   نگاه «   از   ی خی تار   شهر   به 

 .شمرد ی برم  ی خی تار   شهر   تی ر ی مد   ندای فر   در  مهم  يدستاورد 
 که  یطوالن  يندها ای فر   از   حفاظت   که  گرددی م   سبب   نگاه  ن ی ا 

است   ده یگرد   سبب   را   زمان   گذر   در   شهر   ی ج ی تدر  ر یی تغ 
 )Jokilehto, 2010, P. 44 حفاظت  يد ی کل   اهداف  به   جی تدر ) به 

 اشاره  آن   به  می مستق صورت  به   تو ی له ی وک ی هرچند    . گردد  وارد 
 یطوالن   ي ندها ای فر   محصول عنوان  به   شهر   به   تنها  و  کند ی نم 
 از   نگاه  ر یی تغ   ندها ای فر   به   توجه   .کند ی م  اشاره  زمان   گذر   در 
 سبب  ر ی اخ   يها دهه   در   را »  رمرکزگرا ی غ «  به »  مرکزگرا « 

 ). Jokilehto, 2010, P. 41است (  دهیگرد 
  » کپارچهیتوسعۀ  «  بر  را  »کپارچهی  حفاظت«  کردیرو  او
 يسازکپارچه ی  به  و)  Jokilehto, 2010, P. 41داند ( یم  مقدم

  تا   دینما یم  اشاره  یطیمحستیز  و   یفرهنگ  يداری پا  با  توسعه
نگردد    منابع   رفتن   دست  از  باعث   توسعه  ند ایفر  رهگذر   نیا  از
)Jokilehto, 2010, PP. 42-43  هرچند   رسد یم  نظر   به) 

  مقدم  اصطالح دو  هر بر تواندیم »کپارچهی تیریمد« عبارت
صورت  به  معاصر  و  یخیتار  راثیم  به  توجه  با  او.  گردد  واقع

  د ی نمایم  اشاره  حفاظت  دی جد  يهانیدکتر  در  توأمان
)Jokilehto, 2010, P. 50(  ي شهر  منظر  که  است  معتقد  و 

 ییروستا  مناطق  شهر،حومۀ    شهر،محدودة    برعالوه  یخیتار
  يو).  Jokilehto, 2010, P. 50(  ردیگیبرم  در  زین  را  یعیطب  و

 منظر  تیریمد  در  یخیتار  يشهر  منظر  کردیرو  کاربست
  يندایفر  ،ی پالن  بعد   دو  از   فراتر  در  را  یخیتار  يشهر

  پالن  بعد  دو  برعالوه  مکان  و  زمان  بعد  يدارا  يچهاربعد
م  و  داند یم  يشهر  منظر  از  حفاظت  که  سازد یخاطرنشان 

گردد  ینم  یخیتار  شهر  يمرزها  به  محدود   یخیتار
)Jokilehto, 2010, P. 43  .(ژهیو  يدیتأک  تویلهیوکی  نی همچن 

 يشهر  منظر  يهایژگیو  از  ی کیعنوان  به  ی کپارچگی  بر
 ). Jokilehto, 2010, P. 52دارد ( یخیتار

   ن ی باندر   فرانچسکو 
  يعرصۀ منظر شهر  فعاالن  جمله  از   نیباندر  فرانچسکو

 سیرئعنوان  به  ییاجرا  مقامها  سال  ۀواسطبه  که   است  یخیتار
 تحول  ریس  و   ها انیجر  قلب  در  ونسکوی  ی جهان  راثیم  مرکز

  چالش   يو.  است  داشته  قرار  يریگشکل   يابتدا  از  مفهوم  نیا
 ریمتغ  طیمح  در ها  ارزش   از  حفاظت  را   معاصر  قرن  یاساس

  راثیم  تیریمد  ، یخیتار  يشهر  منظر  کتاب  در   که  داند یم
  2012  سال  در  اوئرز   ون  رون  يهمکار  با  که  يشهر   قرن  در
. است  پرداخته  آن  به  لیتفص  به  درآورده،  ریتحررشتۀ    به

  ف یتعر  و  نییتعمنظور  بهرا    یفعل  تجارب  و  اصول  نیباندر
  و   شمردیبرم   یناکاف   رییتغقبول  قابل  يهاتیمحدود

اغلب یپا   را  ی ذهن  ي هابرداشت    گرفتهصورت   يهایابیارز  ۀ 
منظور به  د یجد  يکردیرو  ۀتوسع  ضرورت  و  دینما یم  یمعرف
  ي هامکان  در  تیخالق  کاربست  و  معاصر  يمعمار  نقش  فیتعر
  که  یوستگیپ   و  تداوم  حفظ  و  احتراممنظور  به   را  یخیتار
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   تو ی له ی وک ی   وکا ی 
 يشهر   منظر نظران  صاحب   جمله   از  تو ی له ی وک ی   وکای 

 کرومی ا  با   ي همکار   یطوالن   ان یسال واسطۀ  به   که   است   یخ ی تار 
 قرار  است،  کرده   ی ط   مفهوم   ن ی ا   که   ی علم   ي ندها ای فر   قلب   در 

 ی خ ی تار   يشهر   منظر  م ی مستق صورت به   او  اگرچه.  است   داشته 
 در،  دینما ی نم   ی معرف  ی فرهنگ  ي منظرها   از   دسته   ک ی   را 

 در  یاصل  تی ماه «   :برد ی م   بهره  یفرهنگ  منظر  از  آن   ف ی توص 
 آن  تکامل   و   یخ ی تار   ي ها ه یال   به   توجه   ی فرهنگ   منظر   ف ی تعر 
 در  مختلف  ي ها نسل   ي سو   از   ماندهی باق  آثار   و  زمان   گذر   در 

 .است   ی عی طب   ط ی مح   ي سو   از   دآمدهیپد   ي ها چالش   به  پاسخ
 توسط   که ساخت  انسان   ي قلمرو عنوان  به   تواندی م  ي شهر   منظر 

 .شود   گرفته   نظر  در   ابد،یی م   تی هو   ان،ی جر   در  يندها ای فر 
 .دارد   توسعه  ییا یپو  و  علل درك به  از ین   يشهر   منظر  تی ری مد 
 تواندی م  مفهوم  نی ا   ،ی خ ی تار   يشهر   منظر   اصطالح   از  گذر   در 
 شهر  يقلمروها   در   خاص   ي ها ت ی ف ی ک   ص ی تشخ عنوان  به 
 ایپو   تا  ستای ابازة    در   رات یی تغ   که   ییجا  در   ،ها محوطه   ای   یخ ی تار 
 حفظ  یی ها ه ی ناح   ن ی چن   ت یر ی مد  در   .شود   شناخته   دهد، ی م   رخ 

 يها ی ژگ ی و  که  یخ ی تار   يها ت ی ف ی ک   و  خاص  ي ها ی ژگی و 
 ی ک ی ز ی ف   ي ها ی ژگی و  ة انداز به   د یبا   آن   یفرهنگ   و   یاجتماع 

 يو ).  Jokilehto, 2010, P. 53(» است  ي ضرور  شود، شناخته 
 نگرش   ریی تغ   به   یالملل ن ی ب   يها ن ی دکتر  حرکت  ر ی مس   یبررس  با
 را   آن   و  دارد  اشاره   ا یپو   نگاه  به   » ستا ی ا   نگاه «   از   ی خی تار   شهر   به 

 .شمرد ی برم  ی خی تار   شهر   تی ر ی مد   ندای فر   در  مهم  يدستاورد 
 که  یطوالن  يندها ای فر   از   حفاظت   که  گرددی م   سبب   نگاه  ن ی ا 

است   ده یگرد   سبب   را   زمان   گذر   در   شهر   ی ج ی تدر  ر یی تغ 
 )Jokilehto, 2010, P. 44 حفاظت  يد ی کل   اهداف  به   جی تدر ) به 

 اشاره  آن   به  می مستق صورت  به   تو ی له ی وک ی هرچند    . گردد  وارد 
 یطوالن   ي ندها ای فر   محصول عنوان  به   شهر   به   تنها  و  کند ی نم 
 از   نگاه  ر یی تغ   ندها ای فر   به   توجه   .کند ی م  اشاره  زمان   گذر   در 
 سبب  ر ی اخ   يها دهه   در   را »  رمرکزگرا ی غ «  به »  مرکزگرا « 

 ). Jokilehto, 2010, P. 41است (  دهیگرد 
  » کپارچهیتوسعۀ  «  بر  را  »کپارچهی  حفاظت«  کردیرو  او
 يسازکپارچه ی  به  و)  Jokilehto, 2010, P. 41داند ( یم  مقدم

  تا   دینما یم  اشاره  یطیمحستیز  و   یفرهنگ  يداری پا  با  توسعه
نگردد    منابع   رفتن   دست  از  باعث   توسعه  ند ایفر  رهگذر   نیا  از
)Jokilehto, 2010, PP. 42-43  هرچند   رسد یم  نظر   به) 

  مقدم  اصطالح دو  هر بر تواندیم »کپارچهی تیریمد« عبارت
صورت  به  معاصر  و  یخیتار  راثیم  به  توجه  با  او.  گردد  واقع

  د ی نمایم  اشاره  حفاظت  دی جد  يهانیدکتر  در  توأمان
)Jokilehto, 2010, P. 50(  ي شهر  منظر  که  است  معتقد  و 

 ییروستا  مناطق  شهر،حومۀ    شهر،محدودة    برعالوه  یخیتار
  يو).  Jokilehto, 2010, P. 50(  ردیگیبرم  در  زین  را  یعیطب  و

 منظر  تیریمد  در  یخیتار  يشهر  منظر  کردیرو  کاربست
  يندایفر  ،ی پالن  بعد   دو  از   فراتر  در  را  یخیتار  يشهر

  پالن  بعد  دو  برعالوه  مکان  و  زمان  بعد  يدارا  يچهاربعد
م  و  داند یم  يشهر  منظر  از  حفاظت  که  سازد یخاطرنشان 

گردد  ینم  یخیتار  شهر  يمرزها  به  محدود   یخیتار
)Jokilehto, 2010, P. 43  .(ژهیو  يدیتأک  تویلهیوکی  نی همچن 

 يشهر  منظر  يهایژگیو  از  ی کیعنوان  به  ی کپارچگی  بر
 ). Jokilehto, 2010, P. 52دارد ( یخیتار

   ن ی باندر   فرانچسکو 
  يعرصۀ منظر شهر  فعاالن  جمله  از   نیباندر  فرانچسکو

 سیرئعنوان  به  ییاجرا  مقامها  سال  ۀواسطبه  که   است  یخیتار
 تحول  ریس  و   ها انیجر  قلب  در  ونسکوی  ی جهان  راثیم  مرکز

  چالش   يو.  است  داشته  قرار  يریگشکل   يابتدا  از  مفهوم  نیا
 ریمتغ  طیمح  در ها  ارزش   از  حفاظت  را   معاصر  قرن  یاساس

  راثیم  تیریمد  ، یخیتار  يشهر  منظر  کتاب  در   که  داند یم
  2012  سال  در  اوئرز   ون  رون  يهمکار  با  که  يشهر   قرن  در
. است  پرداخته  آن  به  لیتفص  به  درآورده،  ریتحررشتۀ    به

  ف یتعر  و  نییتعمنظور  بهرا    یفعل  تجارب  و  اصول  نیباندر
  و   شمردیبرم   یناکاف   رییتغقبول  قابل  يهاتیمحدود

اغلب یپا   را  ی ذهن  ي هابرداشت    گرفتهصورت   يهایابیارز  ۀ 
منظور به  د یجد  يکردیرو  ۀتوسع  ضرورت  و  دینما یم  یمعرف
  ي هامکان  در  تیخالق  کاربست  و  معاصر  يمعمار  نقش  فیتعر
  که  یوستگیپ   و  تداوم  حفظ  و  احتراممنظور  به   را  یخیتار
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  دهد یم  قرار  دیتأک  مورد  است  شده  گرفته  دهیناد  کراتبه
)Bandarin & Van Oers, 2012, P. 181 .( 

 اوئرز   ون   رون 
 یخ ی تار   يمنظر شهر   نام  بهنظران  صاحب   از   اوئرز  ون  رون 

نظر ی زم   در   که   است   و  گسترده   اقدامات   ی علم   و   ي نۀ 
 درگذشت  متأسفانه   که  است   رسانده  انجام  به   ي ارزشمند 
 را   حفاظت  ي ا یدن   ن ی چ   در   يکار   ت ی مأمور   کی   در   او   نابهنگام 

 از  ي متعدد   فات ی تأل   خود،   کوتاه  عمر   طول   در   ي و   .نمود   متأثر
 دهی نرس   چاپ   به   هنوز   آن   ن یآخر   که  است  گذارده   ي جا   به   خود 
 ، ی خی تار   ي شهر   منظر  کتاب   ي و   ف ی تأل   ن ی ترمهم .  است 

 به  ، 2012  سال  در  که است    ي شهر   قرن   در   راث ی م   ت ی ری مد 
 را  کتاب  ن ی ا.  است  رسانده   چاپ   به   نی باندر   فرانچسکو   همراه 

 يشهر   نۀ منظر ی زم   در   ي د یکل   منابع  از  یک ی عنوان  به   توانی م 
 یخ ی تار   يشهر   منظر   از   ي ر یگ بهره   به  آن   در  که   دانست   یخ ی تار 
 .است   شده  ه ی توص   زی ن   یآت   يها توسعه   ي برا   ی سرمشق  ۀ مثاب به 
 انیم   یشگ ی هم   چالش   خود   ن ی آغاز   فصل   سه   در   کتاب   ن ی ا 

 و  مختلفنظران  صاحب   دگاه ی د   از   را  » توسعه «  و  » حفاظت « 
 قرار   مداقه   و  ی بررس   مورد   ی المللن ی ب   ي ها ون ی کنوانس   و   اسناد 

 و  ی خی تار   ي شهر   منظر   کرد ی رو   ییانتها  فصل  دو   در   و  دهد ی م 
 ي برا   ي راهکار   ۀ مثاب به   را   ر یی تغ   ت ی مدر   مفهوم  به   توجه   ضرورت 

 يشهر   منظر  کتاب  نی ا   در .  کند می   مطرح  هدف  نی ا   تحقق 
 شده  ی معرف  تکامل   حال   در   و   منعطف  ي ابزار   ۀ مثاب به   یخ ی تار 

 يها ارزش   حفظ  به   ر یی تغ   تی ر ی مد   مفهوم  بر  یمبتن   که  است 
 .پردازد ی م  ي شهر   راث ی م 

 ینیبازب  به  هیتوص  برعالوه)  2012(  اوئرز  ون  و  نیباندر
  شنهاد یپ   را  د یجد  يکردیرو   گذشته،  ی مفهوم  يهاچارچوب 

  ي هاارزش   بستر  درتنها  نه  راثیم  آن  براساسکه    ندینمایم
 بلکه  ،گردد یم   هماهنگ  و  کپارچهی  رییتغ  حال   در  یاجتماع 

  .شودیم  راثیم  تیتقو  و   غنا   به  منجرها  ارزش   به   افزودن  با 
  حفاظت   نیب  کینزد  يوندهایپ   جادیا  را  مهم  موضوع  شانیا
  ق یدق  تیریمد  و   یخیتار  متنوع  يهاهیال   با  يشهر  راثیم

  ي فضا  دیتول  توانیم  قیطر  نیا  از  رایز  شمردند؛یبرم  توسعه
  بزرگ  اس یمق با  يشهر يندها ایفر  يداریپا و  داری پا  را یفیک

 را  یخیتار  يشهر  منظر  کردیرو  رون یا  از  کرد؛  نیتضم  را
  يشهر  حفاظت  مسائل   آوردن  نظر  در  يبرا  ی تالش  توانیم

  جوامع  در  یفرهنگ  يهاسنت   تنوع  که  ياگونهبه  ؛دانست
  توسعه   و  حفاظت  ییجدا  وارید  و  سازدیم  منعکس  را  مختلف

 .Bandarin & Van Oers, 2012, P(  داردیبرم  انیم  از  را

 ریاخ  يهاسال  در  که  است  ییکشورها  جمله  از  نیچ  ).191
  ندایفر  در  یخیتار  يشهر  منظر  کردیرو  از  يریگبهره  با

به  يهاتیموفق  به  يشهر  ۀتوسع  و  یطراح منظور مناسب 
 .است  افتهی  دست  ياسته ی شا  و  درخور»  راه  ۀنقش«  کاربست

  منظر  کرد یرو کی ۀتوسع يبرا تالش  به توانیم جمله آن از
  نیاگانه  سه  اهداف  .نمود  اشاره  نیچ   کشور  در  یخیتار  يشهر
 ). Van Oers, 2010( هستند  لیذ شرح به سند
 تداوم؛  حفظ ا ی رییتغ تیریمد 
 ی؛ محل ساکنان  يبرا یزندگ طیشرا بهبود   
 يشهر حفاظت يبرا مطلوب ۀچرخ کی جادیا. 

 کشور   ياتوسعه   سند  ۀگانسه  اهداف  در  که  گونههمان
  يدیکل  يامقوله   رییتغ  تیر یمد  مفهوم  ،است  شده  اشاره  نیچ
  نهیزم  که  است   یبوم   ۀجامع  مطلوب  طیشرا  به  توجه  کنار   در
 .آوردیم  فراهم  يشهر  حفاظت  مطلوب  چرخه  تحقق  يبرا  را

 آرائوز   گوستاو 
  بعد   به  ژهیو  توجه  ضرورت  یالمللنیب  اسناد  نقد  با  آرائوز

  ن یاهرچند    .سازدیم  خاطرنشان  را  راثیم)  يمعنوناملموس (
  توجه ،  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  ياسناد  در  راثیم  از  بعد
 آرائوز.  داند یم   ضروري  یفرهنگ  ي منظرها  در  ژهیوبه  را  آن  به

  ی معرف   ی فرهنگ  راثیم  از   ياگونه  را  یفرهنگ   يمنظرها
 و  رییتغ  یدائم  ندایفر  تحت  و   ایپو  تیماه  يدارا  که  کندیم

  حفاظت   يستایا  نگاه  به  اشاره  با   يو.  هستند  یخیتار  تحوالت
  ند ایفر  در  که  ستمیب  قرن  لیاوا  تا  منفرد  يهاادمانی  از

  را  نگاه ن یا د،ی گردیم  بنازوائد  حذف به منجر صرفاً حفاظت
  مناطق   ، یخیتار  يهامکان  در   ریناپذاجتناب  رییتغ  مخالف

 يبرداربهره  حال  در  همچنان  که  داندیم  ییبناها   و  يشهر
  دانست  یکسان  جمله  از  توانیم  را  او  رهگذر   نیا  از  هستند.

  ک ی  ةکنندن ییتب  تیشخص  و  یژگیوعنوان  به   را  »رییتغ«  که

 

 آرائوز ).  Araoz, 2008, P. 36(  داندیم  یفرهنگضرورت  
  ژه یوبه  راثیم »اصالت« از یبخشعنوان به رییتغ نیا رشیپذ
 ی»خیتار  شهر«  از  الگو  ریی نۀ تغیزم  را  یخیتار  يشهرها  در
  با   ن یو  ادداشتی   در  که   داندیم  ی»خیتار  يشهر  منظر«  به

 قرار  توجه  مورد  ا یپو  یخی تار  يالگوها  از  حفاظت  بر  د یتأک
 از   الگو  رییتغ  به  ادداشتی  نیا  بیترت  نیا  به  است؛  گرفته

  و   یخیتار  يندهاایفر  حفاظت  يسوبه   »محصول   حفاظت«
  نگاه   بر  یمبتن.  دهدیم  ی قانونجنبۀ    يشهرساز  يالگوها
  ند ایفر«  است  دهیگرد  ذکر  زین  نیو   ادداشتی  در  که  آرائوز

  ی حت  ای  دیفزایب  راثیم  يها ارزش   بهدرواقع    تواندیم  رییتغ
  ن یا  .)Araoz, 2008, P. 34(»  شود  محسوب  ارزش  ینوع 
عنوان  به   را  یخیتار  شهر  در  معاصر  يهای طراحنۀ  یگاه زمنظر
 از   ياریبسهرچند    .آوردیم   فراهم  حفاظت  ندایفر  از  یبخش

 ی راث ی دستۀ م   کی   نه   را   آن   ی خی تار   يشهر   منظر نظران  صاحب 
 آرائوز ، دانند ی م   ی خی تار  شهر  به نی نو  کردی رو  کی  بلکه ،دی جد 

 يمنظرها   از   » دسته «   ک یعنوان  به   را   ی خی تار   ي شهر   منظر 
 یاصل  چالش   و )  Araoz, 2008, P. 36کند (ی م  یمعرف   ی فرهنگ

 .داند ی م  نهی زم   نی ا   در  ي» نظر  یۀ پا  کمبود  و  فقدان «   از  منتج  را 

   ترنر   شل ی م 
  معتقد   حفاظتحوزة    متأخر نظران  صاحب  از  ترنر  شلیم
 تیریمد  يبرا  را  یچارچوب  یخیتار  يشهر  منظر  کردیرو  است

  ي هاهینظر  ریسا   با  همگام  یستیبا  که  دی نمایم   فراهم
  و   يشهرساز  ، يمعمار  ،يزیربرنامه  ي هارشته   در  ياتوسعه 
 .شود  برده   کار  به  یمشارکت  کامالً   ندایفر  کی  همراه  به  یطراح

  و   رشد  میمفاه  انیم  يهاتفاوت   درك  و  شناخت  تیاهم  يو
  قرار  اشاره  مورد  را  آنها  با  همراه   یاسیس  يساختارها  و  رییتغ
 نگاه  از  حفاظت  زبان  ترنر).  Turner, 2011, P. 49دهد (یم
  ت یریمد  شناخت  و  دركمنظور  به  يدیکل  را  یجهان  راثیم
  ت یریمد  شامل  را  حفاظت  استیس  و  د ینمایم  یمعرف  رییتغ
 ي اگونهبه  که  داند ی) محرائم(  ی محافظت  و   یت یحما  يهاهیال  و
  متعادل   را  منابع  و  داتیتهد   ،یرون یب  يهاتیمحدود  داری پا
 را  یکپارچگی  و  اصالت  و)  Turner, 2011, P. 49سازند (یم

 شماره  بها  ارزش   نییتب  و   فیتعر  در  نیاد یبن  ییارهایمع

  یی ها شاخص ن، یا بر  عالوه  ).Turner, 2011, P. 53آورد (یم
  ن یا  . دی نمایم   ی معرف  ی جهان  راثیم  ي هاتیسا  لیتحل  يبرا  را

  ، ها نشانه  منظر،  ساختار  ،يبصر  يمحورها  شامل ها  شاخص
  ، هاسمبل  ، یمذهب  موضوعات  و  رسوم  و  آداب  راث،یم

  را   یاصلمؤلفۀ    هشت  ترنر  ن یهمچن  .است  تیهو وها  استعاره
 ییروستا  و  ي شهر   ي ساختارها   ي برا   ی لی تحل   ي ها گام   ۀ مثاب به 

 مانند  ییهامؤلفه   ي شهر   ي هاط ی مح   يبرا   يو   .کند ی م   ی معرف
 و   ابان یخ   مقطع   و  یاه ی گ   پوشش   محدوده،  يمرز   يوارها ی د 

 بافت،  مصالح،  و   مواد مؤلفۀ    چهار   ي رشهر ی غ   يها ط ی مح   ي برا 
 ,Turner(   د ینما ی م  مطرح  را  سقف  و   باز   يفضاها   شکل  و  نسبت 

2011, P. 57  .( يارزشمند   ف ی تأل   به   اُدونل   با   ترنر   ي همکار 
 .گردد ی م  ارائه   اُدونل  ی معرف در  ادامه   در  که  است   دهیانجام 

 ادونل   ا ی ش ی پاتر 
  منظر مشهور  نظران  صاحب   جمله  از  اُدونل  ایشیپاتر

  ی فرهنگ منظر  تۀ  یکم  استیر  2015  سال   تا   که  است  ی فرهنگ
  ي هايهمکار  نیهمچن  ي و  .داشت  عهده  بر  را  فالیا

ا  و  است  داشته  ونسکوی  با  ياگسترده   ان یجر  در  رونیاز 
  در   ی خیتار  يشهر  منظر  کردیرو  تحول  ریس  و  يریگشکل
  ه و  فرهنگ  ، يو  دگاهید  از  .است   داشته  قرار  ایدن  مختلف  نقاط

 مشترك   يهمکار  ماحصل  او  .است  داریپاتوسعۀ    ییربنایز
  ارائه   يامقاله  قالب  در  2012  سال  در  را  ترنر  شلیم  با  خود
نگر  جامع  يکردیرو  کاربست  ضرورت  آن  در  که  است  هدنمو

  مطرح   21قرن    در  شهرها  یخیتارمحدودة    با  رابطه  در  را
 اتیخصوص  و  ملموس  يها یژگیو  که  يکردیرو  .ندینمایم

 ارتباطات  ن،یزم  يکاربر  يالگوها  هجمل  از  يشهر  يهامکان
  ي هایژگیو  ،يژئومورفولوژ  ،يپولوژیت  ،ییفضا  و  يبصر
  و   ها رساختیز  باز،   ي فضاها  ، ساختانسان  طیمح  ،یعیطب

  ي هاسنت  وها  ارزش   کنار  در  را  يشهر  ناملموس  يهاارزش 
  توجه  مورد زمان گذر در را عتیطب با انسان تعامل از حاصل

  عامل   را  یخیتار  يشهر  منظر  کردیرو  آنها  ،عالوهبه  .دهد  قرار
  زمان   گذر  در  آن  رییتغ  و   ییایپا  و  يشهر  راثیم  تنوع  تیتقو

  ترنر   و  اُدونل).  O’Donnell & Turner, 2012(   دانندیم
 با  يشهر  راثیم  حفاظت  اهداف   ادغام  و  یکپارچگی  تیاهم
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اقتصاد  اهداف  قرار  توجه  مورد  را  ی اجتماع   و   ي توسعۀ 
  تواند یم  که  داری پا  و  متعادل  یکپارچگی  ینوع   ؛دهندیم
  تنوع  و   سازد   مجسم  را  یراثیم  يشهرها  روح   و  زیمتما  یژگیو

  يبرا  يدیکل  ییهاثروت  ی مثابه  به  را  تیخالق  و  یفرهنگ
  ن یهمچن .ردیبگ نظر در یانسان  و یاجتماع  ،ياقتصادتوسعۀ 
  کرد یرو  در  را  توسعه  و  رییتغ   تیریمد  مفهوم  به  توجه  ضرورت
  ي هاارزش   بر  ياژهیو  دیتأک  و  داده  قرار  توجه  مورد  یحفاظت

  ي هاارزش   جمله  از  .ندینما یم   منظرحوزة    در  ناملموس

  ی قیموس  ها،وال یفست  به  توانیم  منظر  با  رابطه  در  ناملموس
  و ها  سمبل  مشترك،  نینماد  يهامکان ن،یزائر  رقص،  ،یسنت

 شهروندان   يبرا  را  یمشترک  يشهر  ریتصو  که  یینمادها
  نمود  اشاره  ی دستعیصنا  و  ی سنت  يهنرها  سازند، یم  مجسم

)O’Donnell & Turner, 2012, P. 61  .(1  جدول  
 نه یزم  در  یالمللنیب  يپردازهاهینظر  نیترمهم  يهادگاهید

 . دینمایم ارائه را یخیتار يشهر منظر

 
 ی خیتار يشهر منظر در توسعه و حفاظت  کردیرو نهیزم در پردازانه ینظر .1 جدول

 یاصل  ةدیا تیمل پردازهینظر ف یرد

 فنالند  تویلهیک و یوکا ی 1

  یخیتار يشهر منظر ف یتوص در یفرهنگ منظر يهایژگیو به اشاره 
 يشهر تیریمد در ستایا نگاه  يجابه ایپو نگاه  لزوم و شهر ییایپو به توجه 
 ی خیتار شهر به جامع نگاه  در يندنگریفرا 
 زمان  گذر در یجیتدر راتییتغ يدارا و  زنده  موجود ۀ مثاببه يشهر منظر 
 کپارچهیتوسعۀ  يجابه کپارچهی حفاظت 
 توأمان صورت به ییروستا و  يشهرحومۀ  ،يشهر ،یعیطب راثی م به توجه 
 توأمانصورت به یخیتار و  معاصر راثی م به توجه 
 فضا و زمان بعد ة عالوبه یپالن بعد دو: يچهاربعد يکردیرو یخیتار يشهر منظر کردیرو 
 ی خیتار شهر يمرزها از فراتر یخیتار يشهر منظر از حفاظت ضرورت 
 یکپارچگی به توجه 

2 
  فرانچسکو

 ن ی باندر 
 

 ا یتالیا

  ی آت يهاتوسعه يبرا یسرمشق ۀمثاببه یخیتار يشهر منظر از يریگبهره 
 و حفاظت يکردهایرو ییهمگرا تحقق يبرا يراهکار ۀمثاببه  رییتغ تیریمد و یخیتار يشهر منظر کردیرو 

 توسعه 
 یمبتن يشهر راثیم يهاارزش حفظ يبرا تکامل حال در و  منعطف يابزارمثابه به یخیتار يشهر منظر  

 ر ییتغ تیریمد مفهوم بر
 یخیتار يهامکان در تیخالق کاربست و معاصر يمعمار نقش فیتعر يبرا یخیتار يشهر منظر کردیرو  

 ی وستگیپ و تداوم حفظ و  احتراممنظور به
 به افزودن با راثیم تیتقو و دنیغنابخش و یاجتماع يهاارزش بستر در راثیم يسازکپارچه ی و یهماهنگ  

 هاارزش 
 حفاظت نیب  کینزد يوندها یپ جادیا با بزرگ اسیمق با يشهر يندهایفرا و یفیک يفضا  دیتول يداریپا  

 توسعه  قیدق تیری مد و یخیتار متنوع يهاهیال با يشهر راثیم
  ط یشرا  بهبود تداوم، حفظ ای ریی تغ تیریمد: نیچ  کشور ياتوسعه سندگانۀ سه اهداف به اشاره 
 يشهر حفاظت يبرا مطلوب چرخۀ کی جادیا و یمحل ساکنان يبرا یزندگ 

 
 

 هلند اتوئرز  ون  رون 3

 

 یاصل  ةدیا تیمل پردازهینظر ف یرد

 کا یمرآ گوستاوآرائوز  4
 راثی ) ميمعنوناملموس (  بعد  به ژه یو  توجه ضرورت به اشاره  و  یالمللنیب اسناد نقد 
 یدائم ندایفر تحت و ایپو تیماه يدارا یفرهنگ راثیم  از ياعنوان گونهبه یفرهنگ يمنظرها یمعرف  

 ی خیتار تحوالت  و رییتغ

 م یاورشل ترنر  شلیم 5

 تیریمد يبرا یچارچوب ۀمثاببه  یخیتار يشهر منظر کردیرو آوردن نظر در 
 ی مشارکت کامالً ندیفرا کی در یخ یتار يشهر  منظر  کردیرو کاربست ضرورت به توجه 
 ر ییتغ تیریمد شناخت و درك يمعنا  به  یجهان راثیم نگاه  از حفاظت فیتعر 
 ارزش نییتب و فیتعر در نیادیبن یی ارهایمععنوان به یکپارچگی و اصالت نییتب 
 راث،یم ،هانشانه منظر، ساختار ،يبصر يمحورها: یجهان راثیم يهاتیسا لیتحل يهاشاخص نییتع  

 تیهو وها استعاره  ،هاسمبل ،یمذهب موضوعات و رسوم و آداب
 ییها: مؤلفهییروستا و يشهر يساختارها يبرا یلیتحل يهاگام مثابۀبه یاصلمؤلفۀ   هشت یمعرف  

مؤلفۀ   چهار و يشهر يهاطیمح يبرا ابانیخ مقطع و یاهیگ پوشش محدوده، يمرز يوارها یدهمچون 
 يرشهریغ يهاطیمح يبرا سقف و باز يفضاها شکل  و نسبت بافت، مصالح، ومواد 

 که   21 قرن در شهرها یخیتارمحدودة  با رابطه درنگر  جامع يکردیرو کاربست ضرورت به توجه
  و يبصر ارتباطات ن،یزم يکاربر يالگوها جمله از يشهر يهامکان  اتیخصوص و ملموس يهایژگیو

 و هارساختیز باز، يفضاها  ،ساختانسان طیمح ،یعیطب  يهایژگیو ،يژئومورفولوژ ،يپولوژیت ،یفضائ
 گذر در را عت یطب با انسان تعامل از حاصل يهاسنت وها ارزش  کنار در را يشهر ناملموس يهاارزش 
 .دهد قرار توجه مورد زمان

 گذر در آن رییتغ و ییایپا و يشهر راثیم تنوع تیتقو عاملعنوان به یخیتار يشهر منظر کردیرو یمعرف 
 زمان 

 ی اجتماع و  ياقتصادتوسعۀ  اهداف با  يشهر راثیم حفاظت اهداف ادغام و یکپارچگی تیاهم به توجه 
 حفاظت در توسعه و ریی تغ تیریمد  مفهوم به توجه  ضرورت به توجه 
 ینییآ  يهارقص ،ی سنت یقیموس ،هاجشن دادها،یرو مانند منظر با رابطه در ناملموس يهاارزش به توجه، 

 ...و ارتیز
 مجسم شهروندان يبرا را یمشترک يشهر ریتصو که یینمادها وها سمبل مشترك، نینماد يهامکان  

 ی دستعیصنا و یسنت يهنرها  سازند،یم
 

 کا یمرآ ادونل   ایشیپاتر 6

 دار یپا  توسعۀ ییربنایز وجهعنوان  به فرهنگ یمعرف 
 که 21 قرن در شهرها یخیتارمحدودة  با رابطه درنگر  جامع يکردیرو کاربست ضرورت به توجه  

  و يبصر ارتباطات ن،یزم يکاربر يالگوها جمله از يشهر يهامکان  اتیخصوص و ملموس يهایژگیو
 و هارساختیز باز، يفضاها  ،ساختانسان طیمح ،یعیطب  يهایژگیو ،يژئومورفولوژ ،يپولوژیت ،ییفضا

 گذر در را عت یطب با انسان تعامل از حاصل يهاسنت وها ارزش  کنار در را يشهر ناملموس يهاارزش 
 .دهد قرار توجه مورد زمان

 گذر در آن رییتغ و ییایپا و يشهر راثیم تنوع تیتقو عاملعنوان به یخیتار يشهر منظر کردیرو یمعرف 
 زمان 

 ی اجتماع و  ياقتصادتوسعۀ  اهداف با  يشهر راثیم حفاظت اهداف ادغام و یکپارچگی تیاهم به توجه 
 رقص، ،یسنت یقیموس ها،نییآ  دادها،یرو ،هاجشن مانند منظر با رابطه در ناملموس يهاارزش به توجه  

  شهروندان  يبرا را یمشترک يشهر ریتصو که یینمادها وها سمبل مشترك، نینماد  يهامکان ن،یزائر
 یدستع یصنا و یسنت يهنرها سازند،یم مجسم

 Eshrati, 2018: منبع
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ب  ییهادگاهید  يبندجمع   در   یی هامؤلفه  ،دیگرد  انیکه 
عنوان نقطه عطف و به  تواندیتنها ماست که نه  ییشناسا قابل

بلکه    ، باشد  یخیتار  يشناخت جامع از منظر شهر  سازنه یزم
توسعه   ،يزیربرنامه  يبرا  یسرمشق  تواندیم و  حفاظت 

گ  یخیتار  يشهرها قرار  استفاده  ها  مؤلفه  نیا  .ردیمورد 
 راثیم  ي هاحفاظت از ارزش   ،ی کپارچگی  ، ییایاند از: پوعبارت

معاصر   راثیم  رامون،یشهر و پ   ها،رساختیز  ت،یخالق  ،يشهر
تار بصر  ییهمگرا  ، یخیو  ارتباطات  توسعه،  و  و   يحفاظت 
 ط،یبهبود شرا  ر،ییتغ  تیر یناملموس، مد  يهاارزش   ،یی فضا

فعال  ،یعیطب  راثیم و  عموم  ت، یفضا  و    ، یمشارکت  تداوم 
 . )3  شکل(  یو اجتماع   یفرهنگ  يهاتوجه به ارزش   ،یوستگیپ 

 المللی ین ب   هاي یه نظر   در   تاریخی   شهري   منظر 
  و   فرهنگکنش  برهم  محصول  یخیتار  يشهر  منظر

  فرهنگ  .است  زمان  گذر  در  شهر  کی  بستر  در  عتیطب

 بستر   از  يشهر  ی فرهنگ  منظر   کی  بهدهنده  شکل  مردمان
ا  ؛گذاردیم  اثر  آن  بر  و  گرددیم  متأثر  یعیطب  در  رونیاز 
  خرد  هم   یخیتار  يشهر  منظر   ک ی  يریگشکل  ندایفر

  منظر   نیبنابرا  ؛ ندنکیم  رییتغ  فرهنگ  هم   و  ستمیاکوس
 است  ی هیبد آنچه    اما   ،ستا  رییتغ  محصول  یخیتار  يشهر

  اسناد   در  شهر  از  یفیتعر  نیچن  به  دنیرس  که  است  نیا
  است   توانسته  که  ونسکوی  یجهان  راثیم  مرکز  يشهر  حفاظت

  به   دهد،  ارائه  خود  در  را  زمان   و  عتیطب  و  فرهنگ  ییایپو
  سال   هشتاد   به   کینزد  بلکه  ،است  نگرفته  شکل   بارهکی

 مختلف  تجارب  يدستاوردها  و  یالمللنیب  تالش  و  يفکرهم
  به   ادامه  در  .است  زده   رقم  را  آن  يهانهیزم  ایدن  سراسر  در

  و   اسناد   در  ی خیتار  يشهر  منظر  ي واکاو  و  یبازخوان
 . )2 جدولشود (یپرداخته م یالمللنیب ي هاه ینظر

 

 
 المللی ین ب هايیه در اسناد و نظر یخیتار ي منظر شهر يو واکاو ی. بازخوان2 جدول

 ي دیکل نکات سال سند نام شماره

 2005 ن ی و ادداشتی 1
 ی خیتار يشهر  منظر ۀیاول فیتعر ارائۀ 
 اصل کیعنوان به زنده  یخ یتار يشهرها و کینامید عتیطب ییشناسا 
 ی خیتار  شهر ارزشمند يهاهیال و  يشهر راثیم  ،يشهر منظر  به توجه 

 آن تیریمد و ی خیتار يشهر  منظر از جامع درك و شناخت  2006 المقدس تی ب  یۀ ان یب  2
 د یجد يابزارها خلق و موجود يابزارها توسعۀ 

3 
  سنت  کنفرانس

 پترزبورگ 
2007 

 ی جهان راثیم فهرست  درشده ثبت  یخیتار يشهرها مراکز  از حفاظت و تیریمد 
  یفرهنگ منظر و یخیتار يشهر منظر نسبتطرح 
 ی خیتار يشهر منظر پاسداشت يابزارها 

 2007 ندا یاول کنفرانس 4

 ای تجانس ،يمعمار لیدلبه که ییهااز ساختمان  وستهیپهمبه ایمنفصل  يهاگروه  يبندطبقه 
 .هستند علم ای هنر خ،یتارنظر از نقطه یجهان ۀ ارزش برجست ءجز ،اندازچشم درمکانشان 

 يمرزها از فراتر حفاظت گسترشمنظور به گسترده  ساختار کی ۀمثابانداز بهچشم 
 .است يشهر مناطق و یخیتار  يشهرها شده رفتهیپذ

 2009 زنگبار  ۀ نامهیتوص 5

 ن یمنظر کردیرو کاربست بر دیتأک 
 یطیمح تیریمد و يزیربرنامه  يهاطرح در یخیتار يشهر منظر کاربست بر دیتأک 
 دار یپا يامنطقه توسعۀ با یفرهنگ يهاارزش بر  یمبتن يشهر توسعۀ يسازکپارچه ی 
 شهر افتۀیگسترش يهابخش و آن قلمرو و یخیتار شهر نیب ارتباط 

6 
  ۀ نامهیتوص سی نوشیپ

  منظر ة دربار ونسکو ی
 ی خی تار يشهر

2011 

  یخیتار يشهر منظر یلیتکم فیتعرارائۀ 
  تیریمد و حفاظت ،یابیارز ،ییشناسا در کپارچهی و جامع کردیرو بهتوجه 
  دار یپا توسعه چارچوب در یخیتار يشهر منظر  بهتوجه 
  ییایپو بهتوجه 
  نده یآ يهانسل  و یکنون  نسل به توأمانتوجه 

 

 ي دیکل نکات سال سند نام شماره

7 

  نشست گزارش 
  با نیچ یتخصص
  کاربست موضوع 

  ي شهر  منظر کردیرو
 یخی تار

2012 

 ی خیتار يشهر منظر فیتعر 
 يبرا یزندگ طیشرا بهبودو   رییتغ تیریمد شامل یخیتار يشهر منظر کردیرو ۀ گانوجوه سه 

 ی محل جوامع
 ی خیتار ي شهر منظر کردیرو کاربست يابزارها ۀتوسع 

 2013 ساوانا  یۀ ان یب  8

 يهانگر سکونتگاه جامع  کپارچهی چارچوب ،يارشتهنی ب کردیرو ،یچندوجه مشارکت بر دیتأک 
 یعیطب يبسترها و یانسان

 منظر يالگو با است  ممکن که یخ یتار مناطق در يجار  يهاسامانه مجدد یبر بررس دیتأک  
 .باشند شی پاال قابل یخیتار يشهر

 نده یآ و گذشته یکپارچگی و ينگرجامع بر دیتأک 

9 
  موضوع با   تهران یۀ ان یب 

 ي شهر یفرهنگ منظر
2014 

 شهر  راثیم تیریمد در انتقال  يالگو يریگشکل ضرورت بر دیتأک 
 یمنظر فرهنگ تیریحدود آنها در مد نییو تع رییتغ تیریدر مد ینقش جوامع بوم نییتع 

 يشهر
 دارد تقدم يمحورمحصول دگاه ید بر يشهر یفرهنگ منظر تیریمد در يندمحوریفرا دگاه ید. 
  یبوم مردمان يخودپاال یفرهنگ لتر یف یاصلمؤلفۀ  سه يندنگرایفر و ییایپو ،يریپذانعطاف 

 هستند.
 یناش يهاشکست بر آمدنقفائ هدف اب هیانیب نی ا يشنهادیپ کردیرو ندگراایفرنگر کل کردیرو 

 یفرهنگ يمنظرها در جزءنگر ياتوسعه و گرا لمحصوکارانۀ محافظه  صرفاً يکردها یرو از
 .کندیم شنهادیپ را یبوم مردمان یفرهنگ لتریف يشهر

 Eshrati, 2018: منبع

 
  بیان   گونه ین ا   توان ی م   المللی ین ب   ي ها نامه توافق   بررسی   با 
  یستمی را در قالب س   یخی تار   ي حاضر منظر شهر   اسناد   که   کرد 

شدند  دارا   متصور  ز   ي که  هر   یرسیستم چهار  و  از    یک بوده 
ا   ها یستم س یر ز  بر  و    یت ماه   ي دارا   ینکه عالوه  بوده  مشخص 

  یفا ا   یخی تار   ي کالن منظر شهر   یستم را در س   ینی مع   ي کارکردها 
بس   نمایند، ی م  فعال   ی باارزش   یار نقش  و    یستم س   یت در  داشته 

  ی و چندجانبه با هم بوده و اثرات متقابل   یه روابط دوسو   ي دارا 
  ها یستم س یر از ز   یک دارند. نام و مشخصات هر   یگر نسبت به همد 

 : ) 4  شکل (   در ادامه آمده است 
  دینامیک یعت طب  یرندة که دربرگ   طبیعی   یرسیستم ز  

  توپوگرافی،   شامل   که   است   تاریخی   شهرهاي   بستر   و 
  باز   فضاهاي   طبیعی،   ي ها جلوه   ی، شناس آب   زمین،   شیب 

 . گردد ی م   ... و   گیاهی   پوشش   و 
  وکه رفتارها    ی انسان   ي ها انسان و ارزش   یرسیستم ز  

  توسعۀ   سازي یکپارچه  و  فرهنگی  و  اجتماعی   ي ها ارزش 

  و   زندگی   کیفیت   بهبود   فرهنگی،   ي ها ارزش   بر   مبتنی 
را    ی فرهنگ   یراث م   معنوي   و   ناملموس   ابعاد   به   توجه 

 . گردد ی شامل م 
  طبقه   فعالیتی   و   فضایی   یرسیستم ز   ي بند که 

  شهري  ي فضاها   از   یوسته پ هم به   و   منفصل   ي ها گروه 
  شهري  ي فضاها   به   توجه   تاریخی،   شهري   منظر   با   مرتبط 

  هم  و   زمان   طول   در   فعالیت   و   فضا   تحول   پیرامون،   و 
 گردد. ی را شامل م   پیوندي 

  که    گیري یم تصم   و   کنترل   هدایت   یرسیستم ز
  مدیریت   الگوي   تعیین   موجود،   مدیریت   الگوي شناخت  

را    جدید   ي ابزارها   خلق   و   موجود   ابزارهاي   توسعۀ   بهینه، 
 دهد. ی توسعه م 

  منع   را   معاصر   معماري   حضور   اسناد،   این   از   یک یچ ه   همچنین 
تاریخیزم   در   را   جدید   ساختارهاي   حضور   بلکه   ، اند نکرده    ینۀ 
  اما   ، اند دانسته   تاریخی   هاي یط مح   یافتن   غنا   و   تاریخ   تداوم   سبب 

 سال ǀ 42 شمارة ǀ 1 بهار 1400
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 تاریخی   شهري   منظر   رویکرد   اصلی   هستۀ 
  يشهر  منظر  کرد یرو  یاصل  تۀهس  کوموسیا  و   ونسکوی  نظر  از
 : شودیم لیتشک یاصل ة دیا دو از

  ی دگیچیپ   با  متناسب   دی با  حفاظت  تیریمد .۱
 .باشد معاصر يشهرها

  ي برا  الزم  طیشرا  حفظ  دنبال به  داریپا   حفاظت .۲
  زمان   طول  در   میو مفاه  ها یژگیو  نیب  ۀرابط  نییتب

 .هستند یفرهنگ تیاهم يدارا کهاست 
  متناسب  ،اندازچشم  بر   یمبتن  کرد یرو  ۀ با یحال حاضر نظر  در
تئور  یخیتار  اتیادبو    مکان  با تار  يمنظر شهر  يو   ی خیو 
  ی خیو تار  يمنظر شهر  یۀرشد است که برگرفته از توصبهور

سال   تا    ونسکوی  2011مصوب  دارد  تالش  و  بوده 
  ، ییایمکان جغراف  يهایژگیو  با را منطبق    یی ها دستورالعمل 

تار  یفرهنگ ظرف  یخیو  با  متناسب  هر    ینسب  يهاتیو 
  ف یط  ی دهو سازمان  جادیکار را با ا  ن یفراهم کند و ا  يامنطقه 

ابزارها  ياگسترده مکان  ياز   ۀنیزم  در  نیشیپ   ی استاندارد 
م  انسان  ۀتوسع و  شهر  م  ی فرهنگ  راثیو    رد یگیصورت 

)Bandarin & Van Oers, 2012 (مفهوم  تکامل  با  نیبنابرا  ؛ 
تار  يشهر  منظر م   یخیو  تئور  رودیانتظار  کاربرد   يتحول 
س  یجهان ا  ی محل  يهااستیدر  به  باشد.  داشته    نیبازتاب 

کمک به    يبرا  یابیچارچوب ارز  ،ياهیصورت پابه  که  بیترت
تع  یفعل  يهااستیس  یابیارز موضع  نییو  روش    یکاربرد 

HUL  س یماتر  یۀچارچوب بر پا  نی در نظر گرفته شده است. ا  
ا است  جادیلئوپولد   یروش  ).Leopold, et al., 1971(  شده 

برااثبات فعال  يشده  (پروژه)  (مح  هاتیارتباط  ) ستیزطیبا 
 .)Thompson, 1990( پارامترهاست

 

 
در رابطه با منظر   یونسکو یجهان یراثو اسناد مرتبط با مرکز م هانامه یهدر منشورها، توص یدحاصل از اصول مورد تأک یجنتا يبند. جمع4 شکل

 یخیتار يشهر
 نگارندگان: منبع

شناخت طبیعت دینامیک و بستر شهرهاي تاریخی

توپوگرافی، شیب زمین، آب شناسی، جلوه هاي طبیعی، 
فضاهاي باز و پوشش گیاهی

سیستم هدایت کنترل و تصمیم گیري

، شناخت الگوي مدیریت موجود، تعیین الگوي مدیریت بهینه
توسعه ابزارهاي موجود و خلق ابزار هاي جدید

فضا و فعالیت

طبقه بندي گروه هاي منفصل و بهم پیوسته از فضا هاي 
شهري مرتبط با منظر شهري تاریخی، توجه به فضا هاي 
شهري و پیرامون، تحول فضا و فعالیت در طول زمان، هم 

پیوندي

رفتار ها و ارزش هاي اجتماعی و فرهنگی

یکپارچه سازي توسعه مبتنی بر ارزش هاي فرهنگی، بهبود 
کیفیت زندگی، توجه به ابعاد ناملموس و معنوي، 

 سال ǀ 42 شمارة ǀ 1 بهار 1400
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  منظر   الگوي   براساس   پایدار   توسعۀ   و   حفاظت   فرایند 
 تاریخی   شهري 
 ریراه و مس  يالگو  ،یخیتار  يشهر  منظر  بر  یمبتن  کردیرو

  ۀ توسع  يبرا  يدیشاخص کل  کیعنوان  به  نیو همچن  ندهیآ
 ,Veldpausاست (   یفرهنگ  راثیم تیریدر مد  يشهر  داری پا

et al., 2013(.  اروپا  يدر شورا   2000در سال    کردیرو  نیا  
)COE (  شده است.    رفتهیپذ  کوموسیا  در  2011  سال   در  و

 آن   بر  مترتبو اقدامات    هاي در ادامه استراتژ   بیترت  نیبه ا
 . است دهیگرد نییتب

 تاریخی   شهري   منظر   رویکرد   با   چارچوب حفاظت   تبیین 
ا  گام در  ال  ند،یفرا  نیاول  و  محدوده    ي هاهیشناخت 
شده    يبندراستا دسته  نیاست که در ا   يو عملکرد  يکارکرد

 ياهیپا یاز مبان یکی. ردیگ یو مورد مطالعه و پژوهش قرار م
توجه به شهر    ،مورد توجه قرار گرفته  ونسکوی  فیکه در تعر

تار  ،است  یخیتار مرکز  مجموع   یخینه  در   يشهر  ۀو  پس 
شهر  يالگو شهر    ی خیتار  يمنظر  به  اصالت  دادن  ضمن 
و  یتمام و    یخیتار و  قرار   يهایژگیعناصر  توجه  مورد  آن 
  یی ایو مکان جغراف  يکه شامل بافت گسترده شهر  ردیگیم

و و  و    یاجتماع   ،ي اقتصاد  ،یفرهنگ   ، یعیطب  يهایژگیآن 
 موضوع است: نیا نیمب ریز فیشهر است. تعر یاسیس

  که  است  ینیمع  يشهر  ۀمنطق  ی»خیتار  يشهر  منظر«
ارزش   یخیتار  يبنده یال  ۀجینت  در و  يهااز    ي هایژگیو 

طب  یفرهنگ «مرکز   شده حاصل    یعیو  مفهوم  از  فراتر  و 
شهر  ا ی   »یخیتار بافت  شامل  و  و  گسترده  ي«مجموعه»  تر 

 .UNESCO WHC, 2011, Art(  آن است  ییایمکان جغراف

  ن یتریغن  از  ی کی  یخیتار  يشهرمنظر    گریبه عبارت د   ؛)8
  با   یخیتار  شهر  کی  بستر  در  ی فرهنگ  منظر  يهانمونه 

 ,Bandarin & Van Oers( است    دهیچیپ   و  گوناگون  یی هاهیال

2012, P. 53( . 
 ستیزطیمح  تیفیحفظ ک  کرد یرو  ن یهدف از ا  نیهمچن

در    ي وشهر  ياز فضاها  داری مؤثر و پا  ة استفاد  شیافزا  ،یانسان
  ی اجتماع   تنوع  جیترو  و   ا،ی پو  يهایژگ یو  ییحال شناسا  نیع 
 رشد  نیب  تعادل  به  دنیرس  ياستراتژ  هدف  با  يعملکرد  و

  است   داریپا  ۀتوسع  اساس  بر  یزندگ   تیفیک  و  يشهر
)Recommendation on the HUL, Art. 3  با   خوانش ) که 

ها  انسان   تعامل  از  ياگسترده  اطالعات  یخیتار  يشهر  منظر
   .)5(شکل  آورد دست به توانیم  زمان طول در عتیطب با
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 ها و شاخص   ها یت فعال   یف تعر 
ا   ها یت فعال  توسع   ین در  و  هستند  ثابت  از    ي ا مجموعه   ۀ روش 

  یخی تار   ي منظر شهر   یکرد رو   یشین پ   یم ها به تکامل مفاه شاخص 
 مشخص شده است:   یر دارد که در سه مرحله به شرح ز   ی بستگ 

  یم مفاه   یین تع   براي   کیفی   محتواي   تحلیل   و   تجزیه   اول،   مرحلۀ 
 یخی تار   ي منظر شهر   ی اصل 

و    ه ی تجز   یق از طر   تاریخی   شهري   منظر   رویکرد   اصلی   مفاهیم 
تعر شوند ی م   یین تع   المللی ین ب   هاي یه توص   یل تحل    یراث م   یف : 
چ ی (م  اصول  ی راث  اصل   کلی ست)؛  (اهداف  آن  بر  )؛  ی مترتب 

توص   ها ي استراتژ  ابزار    ی فرهنگ   میراث   مدیریت   براي   شده یه و 
  نقش   که   کسانی (   نفعان ي ذ   و م)  ی کن   یریت را مد   یراث (چگونه م 

 ). دارند 
  ی فرهنگ   هاي یاست به س   که   یمی دوم، آن دسته از مفاه   مرحلۀ 

 . گردد ی آنها برم   تکاملی   سیر   کردن روشن   ي برا   المللی ین ب 

و    ها یت هرکدام از فعال   ي برا   یاس مق   یف شامل تعر   ۀ سوم، مرحل 
 . شود ی ارتباط آنها در نظر گرفته م   یابی ارز   ي هاست که برا شاخص 

 تاریخی   شهري   منظر   سازندة   هاي یه ال   بررسی 
و   ي برا  و  عناصر  از  شناخت  شهر   ي ها ی ژگ ی حصول    ي منظر 
شامل    ی خ ی تار   ي شهر   منظر   ة سازند   ي ها ه ی شهر ال   ک ی   ی خ ی تار 

و   ي درولوژ ی ه   ، ي ژئومورفولوژ   ت، ی سا   ی توپوگراف    ي ها ی ژگ ی و 
تار   ط ی مح   ت ی سا   ی ع ی طب  از  اعم  معاصر   ی خ ی مصنوع،  ،  و 
  ي باز و باغات، الگو   ي فضاها   ی، شامل ن ی رزم ی رو و ز   ي ها رساخت ی ز 

فضا   ن ی زم   ي ها ي کاربر  سازمان  از و  اعم  روابط    یی،  و  ادراکات 
  ي ها ت ی شامل فعال   ي عناصر ساختار شهر   ر ی سا   ن ی و همچن   ي بصر 

فرهنگ   ی اجتماع  فر ارزش   ، ی و    ابعاد   و   ي اقتصاد   ي ندها ای ها، 
مورد مطالعه    ی فرهنگ   ت ی هو   و   تنوع   با   رابطه   در   راث ی م   ناملموس 

م   Motahari Rad, 2016, based on the(   رد ی گ ی قرار 

recommendations of UNESCO in 2011 ( . 
  

 

 
 هاي منظر شهري تاریخی. الیه 6شکل 
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 منابع   شدت   و   اهمیت   تعریف 
 رییتغ  امکان  و  آنها  يریپذ بیآس  منابع،  تیاهم  فیتعر 

  ي پارامترها  تعادل   به  ی کل  نظر  کی  با   ، یخیشهر تار  کل   در
  هدف   معنا،  نیا  بهت.  اس  قلمرو   سراسر  در  حفاظت  و  توسعه

 زان یم  ۀنقش «  یۀته  ،یخیتار  يشهر  منظر  از  حفاظت  کردیرو
  مختلف  ي هابخش  ي»ریپذب یآس  ۀنقش«  و   ی» مکان  تیاهم

است.    ی قبل  يهالیتحل  و  هیتجز  به  توجه  با  مربوط،  قلمرو
شناسا  منابع    ینواح  یی هدف،  آنها  در  که   وزن  از«است 

الیه هاي منظر شهري تاریخی

ارزش ها و ویژگی هاي فرهنگی

محیط 
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زیر 
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ها
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رفتار ها 
و ارزش 

هاي 
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ها
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  منابع   که  ی مناطق  به  احترام  با  »هستندبرخوردار    يشتریب
 مناطق  یی شناسا   وه، ی ش   نی ا   به .  دارند   ي کمتر نسبتاً    وزن 
 در  ي شهر   دار یپا   ۀ توسع   ي ز ی ر برنامه   به   کمک   و   ر ی پذ ب ی آس 

 مطالعه   ل،ی تحل   نی ا   شروع   ۀنقط .  شد  خواهد  ر ی پذامکان   ندهی آ 
 يها ی ژگ ی و   فی تعر   و   ي شهر   ۀ توسع   مکان،   خی تار   عمق   در 
 ،یباستان   يها نقشه   ۀمطالع   نجا،ی ا   در.  است   آن  یت ی هو 

 و  شهر   ت ی اهم   درك منظور  به   ی خی تار   ي کرنگار ی پ   و  ی کش نقشه 
 هدف،.  است   ي ضرور   آنها   ت یاهم   و   منابع   یست ی چ   قًای دق   ف ی تعر 

 تی ف ی ک   گرفتن   نظر  در   با   نده ی آ   ۀ توسع   ي و ی سنار   ي جو و جست 
 است.  قلمرو   مختلف  يها بخش   ي ر ی پذب ی آس   و  ت ی اهم   محل،

 تاریخی   شهري  منظر  ابعاد  بررسی 
طور  به   که   دارد  یی ا یپو   ت ی ماه   ی خ ی تار   ي شهر   منظر 

 ل،ی دل   نی هم   به   ؛است   ر یی تغ  حال   در   زمان   و  فضا  در  ،روزمره 
 و  پالن(  يصورت دوبعد تنها به نه   یخی تار   ي شهر   منظر  کردی رو 

 چهارم  بعد   در   ی حت  و )  فضا (  ي بعد صورت سه به   بلکه )  و ی پرسپکت 
 ).Martini, 2013(   شود  دهید  تواند ی ) مزمان صورت ( به 

  مناظر   از   حفاظت  و   تحوالت   کنترل  براي  اساسی  ي ها گام 
  شهري   منظر   رویکرد   کردن اجرایی   روند   و   تاریخی   شهري 

 تاریخی 
اعم از ملموس   ی فرهنگ  م یمفاه  یی شناسا  شهر،  خوانش

طب و  ناملموس  تغ  ،یعیو    ا ی  يشنهادیپ   اقدامات  ر،ییعوامل 

  ریو سا يشهر ۀنظارت بر توسع ریو تأث نیگزیجا يوهایسنار
و به    سازدیم   ریپذامکان  را  یفرهنگ   م یبر مفاه  رییعوامل تغ

در    یاساس  يهاعنوان گامبه  ریز  ۀگاناساس اقدامات شش  نیا
 ). 7است (شکل  دهیگرد  شنهادیپ  یخیخوانش شهر تار

 منابع  از  يبردارنقشه  و   جامع  ي هایبررس  انجام  
 ی انسان و یفرهنگ  ، یعیطب منابع از اعم يشهر

 حفاظت از    ۀنیدر زم  انیمتصد  با  اجماع  به  دنیرس
و  يشهر  يهاارزش  شهر  يها یژگیو   يمنظر 

 یخیتار
  ي شهر  منابع  يری پذب یآس  زانیم  یابیارز  و  یبررس 

 توسعه و رییتغ ندیفرا در
  چارچوب    در  فوق   مراحل  و  اقدامات  يسازکپارچهی

 ي شهر ۀتوسع
  توسعه و حفاظت به مربوط اقدامات  يبندتیاولو 
 تیریمددر چارچوب    مطلوب  مشارکت  و  يهمکار  جادیا
 . یمحل

 
  مناظر   از  حفاظت  و  تحوالت  کنترلمنظور  به  ضمن  در

(اجرا  روند  از  یبیترک  یخیتار  يشهر عنوان به  )HULیی 
ارائه   هیعنوان توصبه  مندرج  مراحل  وه شده  یشنهاد توصیپ 

 ). 8 شکلشده است (
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ابعاد منظر شهري تاریخی

 

 
 یخیو تار يمنظر شهر ییدرروند اجرا مهم يها. گام 8شکل 

 UNESCO, 2011: منبع

 ی شناخت روش   الگوي 
  ي شهر  منظر  يالگو  بر   یمبتن  داریپا  ۀتوسع  و  حفاظت

پ  یخیتار   نیب  ارتباط   نییتب  يبرا  الزم   طیشرا  حفظ  ی در 
  پژوهش )،  Martini, 2013هاست ( نسل  نیب  ی معان  و   صفات
 میتنظ  يبرا  کندیم  شنهادی پ   را  یشناختروش   کردیرو  حاضر
توسعه    حفاظت  امکان  حفظ  با   یخیتار  يشهر  مناظر  ازو 

اهم  تیفیک راستا  ی خیتار  تیو  در  در   يمکان  آنچه 
آمده    2011در سال    HULدرخصوص    ونسکوی  يهاه یتوص

  ی معان   انتقالهمچون    يموارد  به  دی با  اساس  نیا  براست.  
  ی معان  ۀنیشیپ   حفظ  نده، ی آ  ي هانسل  به   راثیم  حاضر  زمان

  امکان   و  ندهیآ  و  حاضر  نسل  ةاستفاد  يبرا  گذشته  يهانسل   از
  به   آن  انتقال  امکان  و  گذشته  میاز مفاه  د یجد  یمعان  ریتفس
  ی شناختروش  کرد یرو  9توجه داشت. در شکل    نده یآ  نسل

توسع و  شهر  یمبتن  ۀحفاظت  منظر    ن ییتب  یخیتار  يبر 
 . است دهیگرد

 خروجی   اسناد 
  وضعیت  یکپارچگی و اصالت از نگهداري و ظتحفا براي

ها  دستورالعمل   از  مختلف  نوع  دو  تاریخی  شهري  منظر
 گردد: یم پیشنهاد
   حفاظت؛ مدیریت براي راهنمایی) الف
 شهري. توسعۀ براي راهنمایی) ب
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  شهري تاریخی  مناظر  از حفاظت براي ابزارهاي جدید ؟شودیم و برآورد آن استفاده ارزیابی براي معیارها چه حدود قابل قبول تغییرات چقدر است و
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 HUL يهاه ینظر
ی  یاجرا طرح نویسپیش  

 2010یونسکو در سال 

 

 ي ر ی گ جه ی نت 

 توانیچگونه م  که  کند  بیان  تا  دارد  تالش  تحقیق  این
 بررسی.  نمود  یفتعر  هايگذاریاستس  را در  یفرهنگ  یراثم

س  ترکیبی و  اجرا  سطح  ا  یراز    يبرا  یکردرو  ینتکامل 
  هايدر سیاست  میراث  میزان  چه  به  کهدادن آن است  نشان
تار  شهري  منظر  درخصوص   قبلی  شدهارائه  محلی   یخی و 

که چگونه در    دهد یشده است. سطح کاربرد نشان م  یحتشر
مالك عمل    یخیتار  يمنظر شهر  یکردرو  یخیتار  يشهرها

  یکردرو  یناز ا  یريگمثال بهره  يبرا  ؛قرار گرفته شده است
  ی نواح  براياجراشده    الگوي  یا   پایه  پروژه  الگويعنوان  به

گ  یخیتار  يشهر قرار  نتا  رودیم  انتظار  .یرد مدنظر    یج تا 
م  یچندبخش چگونه  که  کند  در    یفرهنگ  یراثآشکار 

 و  ملموس  میراث  ۀاز جنب  هم   شده، تعریف   یاستچارچوب س
  رود یشده و انتظار م  یآنها بررس  ترکیب  در   هم  و   ناملموس

م   دراجرا    سطح  مانند   را  مختلف  جوانب  از  انحراف  یزانتا 
 ینکه کند و ا  یینو مانند آن تب  تاریخی  شهري  منظر  رویکرد

است  مکان  میراث  مدیریت و چشم  یامحور  اندازمحور 
ملموس است   یراثم  بر  متمرکز  انحصاري،  یاشمول است  تمام

تقاضا. از آنجا    رويا  یارزش بنا شده است    روي  و  ناملموس  یا
  براي   قبل  چارچوب از  از  بخشی   یندر چن  رودیکه انتظار م

 يسازشفاف  سیاست  در  گرفته   قرار  توجه  موردآنچه    درك
تمام ال   ،گردد است    یژه وبه  یرگذارتأث  يهاو جنبه   هایهالزم 

 مشارکت ساکنان مدنظر باشد. 
چه   تا  یخیتار  يشهر  منظر  حاضر  حال  در  اینکه  تبیین

بهتر    گیريیماست، به تصم  ی محل  هايیاستاز س  یحد جزئ
اعمال گردد منجر    یاستدر س  ید نبا  یا  ید که با  ییراتیتغ  ةدربار

  یاز باشد که در ن  ییپارامترها  یانگرب  تواندیم  ینخواهد شد. ا
مثال اگر    يبرا  ؛در طول زمان مورد توجه است  یآت  ۀبه توسع

فعال  یکیچه ارزش    ی انسان  هايیتاز  نشده،    یا برداشت 
  ینی فاقد نوع مع یمحل یستماز آن است که س یحاک یابیارز

  یا   یتاهم  یگربه عبارت د  ؛است  یفرهنگ   یراثم  یریتاز مد
طر  یمفهوم از  تأ   نفعاني ذ  یقکه  تصد  ییدمورد  قرار   یقو 
  ین . با ایستن  ی فرهنگ  یراثم  یریتمد   یاز مورد ن  است،  نگرفته

زمان ارزش   یحال،  و  برداشت  آن  چارچوب   يگذارکه  در 
  است،   نشده  یکپارچهادغام و    یا  یابیارز  يگسترده شهر  ۀتوسع
  وجود   فعلی   سیستم  در   احتمالی  شکاف   که   است  آن   بیانگر
چارچوب در حال حاضر معتبر بوده و با استفاده از  این .دارد

مورد  يهاروش مق  تواندیم  يمطالعات  تر  گسترده  یاسدر 
برا  یکعنوان  به نظارت،  برا  يابزار  و  بر    یریتمد   ينظارت 
 .یرددر سطح برنامه مالك عمل قرار گ ییراتتغ

 ي سپاسگزار 

 زحمت  که  بدانلو  نادري  محمد  آقاي  از  دانم یم  الزم
 . کنم يسپاسگزار شدند، متقبل را فارسی متن ویرایش

 

 منابع مالی 

 .ندارد   وجود 
 

 تعارض منافع 

  نشده   گزارش  منافع  در  تعارضی  گونهیچه  میان نویسندگان
 .است
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