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 5/1/8931   تاريخ دريافت مقاله:

 91/3/8931تاريخ پذيرش نهايي: 

اریخیــت ارهای جدید در زمینهـانی به حضور ساختــردهای جهـرویک
*المللی(های بیننامهها و توافق)بررسی نظریه

International Approaches to New Constructions in Historic Context
(Study of Theories and International Agreements) 
حامد مظاهریان 1، یلدا شاهتیموری2

چکیده 

حفاظت  شود، اما بسیاری از بناها و مناطق تاريخي همزمان بااگرچه حفاظت به عنوان گام اول در امر احیاء شناخته مي

غناء  تواند سبب تداوم تاريخ وهای تاريخي ميباشند؛ درواقع توسعه و حضور ساختارهای جديد در زمینهنیازمند توسعه نیز مي

هايي جامع پیرامون طراحي نیاز به تدوين دستورالعمل باشدهای تاريخي گردد. اما آنچه که در اين میان مهم مييافتن محیط

ن ی جهاني در ايشدهيد است. در اين راستا و پیش از هر چیز، توجه و درنظر گرفتن اصول پذيرفتهگونه ساختارهای جداين

از  ایبا مجموعه تاريخي -فرهنگي هایثروت از حوزه، ضرورت دارد. امروزه با گذشت حدود دو قرن از آغاز جنبش حفاظت

آمده تجارب بدست که حاصل هستیم روبرو میراث گذشتگانمواجه با  یزمینه در جهاني هایتوصیه و هاقطعنامه منشورها،

 باشند.مي جهان مختلف در کشورهای اين حوزه و در رويكردهای گوناگون از

ها و منشورهای مرتبط با حضور ساختارهای جديد در نامهها، توافقها و نظريهرو، بررسي ايدهی پیشِهدف از مقاله

 اشد؛بتاريخي مي آنها به منظور دستیابي به رهنمودهای طراحيِ ساختارهای جديد در زمینه های تاريخي، جهت استفاده اززمینه

شود که تأثیر بیشتری بر رويكردهای پس از خود داشته و پردازاني پرداخته ميرو در ابتدا به بررسي تئوریِ نظريهاز اين

رمستقیم که به صورت مستقیم و يا غی الملليهای بیننامهتوافقاند؛ سپس در پي آن مفاد المللي گشتهساز تدوين اصول بینزمینه

 . در انتها با تنظیم جدوليشودبیان مي ،را در اين خصوص ارائه دهند کلیدی ياند اصولو توانسته به اين حوزه اشاره داشته

ود.شالمللي پرداخته ميمقیاس بینها در های مورد بررسي، به روند تكاملي اين نگرشنامهرويكرد هر يک از توافق براساس

نامه، معماری، توسعهپرداز، توافقتاریخی، رویکرد، نظریهساختار جدید، زمینه :های کلیدیواژه

Mazaheri@ut.ac.irmail:-Eنويسنده مسئول-استاديار دانشكده معماری، پرديس هنرهای زيبا، دانشگاه تهران.8

های تاريخي(، دانشججكده معماری، پرديس هنرهای زيبا، دانشججگاه تهران؛ دانشجججوی کارشججناسججي ارشججد معماریرگرايش مرمت و احیاء بناها و بافت   .2

E-mail: yalda.shahteimori@gmail.com
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 مقدمه. 1

های مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگي، يكي از حوزه

احیای "های تاريخي است. در زمینه 8احداث ساختارهای جديد

اشد ببسیاری از بناها و مناطق تاريخي هم نیازمند حفاظت مي

 به: حفاظت و سازگاری بناهای قديمي 2و هم نیازمند توسعه

سبب ارزش تاريخي و فرهنگي آنها، و مقارن با آن تخريب 

پذيری کاربری بنا هايي که از کارآيي و انعطافبخش

 جهتهای جديدی کاهند، و در عین حال ساخت بخشمي

پذير برای مصارف تأمین فضاهای قابل استفاده و انطباق

 (.Warren, Worthington, Taylor, 1998ر"بیشتر

جديد که بیانگر تاريخ هنر و معماری دوره خود ساختارهای 

پويايي و حیات يک شهر زنده در شهرها  منزلهباشند، به مي

د و مخالفت با احداث ساختارهای جديد در نکنجلوه مي

در واقع توقف حیات شهر و يا سوق پويايي آن  ،تاريخي زمینه

 (. 8915رقديری، رودشمار ميبه سمت ايستايي به

های متفاوتي است و دارای مقیاس« تاريخي زمینه»

های کالن شهری در بافت تاريخي يک شهر تواند از طرحمي

تا مداخالت کوچک معماری در يک بنای تاريخي را شامل 

های درشت مقیاس در مجاورت مناطق 9شود. گسترش

های تاريخي، حضور بنايي در بافت 4های تجمیعتاريخي، طرح

يا به عنوان جايگزيني برای بناهای  جديد در قطعات خالي و

، احداث بناهايي در مجاورت و 5های تاريخيموجود در بافت

به بنای  6الحاقحريم بناهای تاريخي، يا در مقیاس ديد خردتر، 

بنای تاريخي به عنوان فضايي جهت  تاريخي ردر جهت توسعه

هايي از مداخالت رفع نیازهای کالبدی جديد آن( همگي نمونه

تاريخي  ارانه جهت حضور ساختارهای جديد در زمینهمعم

 باشند.مي

هايي جامع پیرامون در اينجاست که نیاز به دستورالعمل

های گونه ساختارهای جديد، که ضمن حفظ ارزشطراحي اين

روح زمان خود نیز  کنندهموجود و ارتباط با گذشته بیان

هر چیز، ا و پیش از يابد. در اين راستباشند، نمود مي

جهاني، در اين حوزه  شدهگرفتن اصول پذيرفتهدرنظر

 ضرورت دارد. 

 و جهان در زيادی هایکوشش معاصر دردوره

 و جامع اصولي تدوين برای مرکزی اروپای در الخصوصعلي

 شده انجام تاريخي ابنیه و شهرها از حفاظت جهت علمي

متمرکز بر الملليِ های ملي و بینهای سازمانفعالیتاست. 

ها و توان ادامه راه تئوریروی حفاظت منابع تاريخي را مي

های هايي دانست که در قرن نوزدهم و با تئورینظريه

پرداز پیشگام در ويوله لودوک و جان راسكین، دو نظريه

. تاريخي در قرن نوزدهم شروع شدندحفاظت 

 ت،تو، کامیلو سیپردازان ديگری همچون کامیلو بويينظريه

لوکا بلترامي و گوستاو جیووانوني از جمله افرادی هستند که 

ا ها راين راستا ايفا کرده و ذهندر توانستند نقش مهمي را 

 المللي فراهم کنند. برای پذيرش اين گونه اسناد بین

هايي حلراه و راهكارها شامل هانامهتوافق گونهاين

 و حفاظت یدر زمینه عقايد و افكار تبادل حاصل که هستند

 های تخصصينشست بوده و در جهاني نگهداری میراث

توجهي به آگاهي يا بيعدم اند. مطمئناً شده مطرح

 ناپذيری برتواند صدمات جبرانهای جهاني، مينامهتوافق

جوامع بشری وارد آورد. اگرچه در در آثار تاريخي  پیكره

المللي در های بیننامههای اخیر به اين گونه توافقسال

های مختلف پرداخته شده است اما غالباً نگاه آنها حوزه

حضور ساختارهای جديد در » مواردی غیر از تمرکز بر حوزه

ای که تالشي جدی به بوده است، به گونه« ی تاريخيزمینه

منظور راهگشايي در اين مسئله با توجه به رويكردهای جهاني 

 صورت نگرفته است.

ها، ها و نظريهاين مقاله بررسي ايده رو هدف ازاز اين

ها و منشورهای مرتبط با حضور ساختارهای جديد نامهتوافق

های تاريخي، جهت استفاده از آنها به منظور در زمینه

دستیابي به رهنمودهای طراحيِ ساختارهای جديد در زمینه 

بنابراين در ابتدا به بررسي تئوریِ  يخي است؛رتا

پردازد که تأثیر بیشتری بر رويكردهای پردازاني مينظريه

المللي ساز تدوين اصول بینپس از خود داشته و زمینه

بیان ليالملهای بیننامهاند؛ سپس در پي آن مفاد توافقگشته

ه رمستقیم به اين حوزشود که به صورت مستقیم و يا غیمي

 را در اين خصوص کلیدی ياند اصولو توانسته اشاره داشته

 ه دهند. ارائ

 المللیپردازان بیننظریه. 2

های مرمت که سابقه آن به تا قبل از تدوين دکترين

 مک تغییرات علت گردد، بهاواخر قرن نوزدهم میالدی بازمي

در هنجارهای اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جامعه، به 

های مشخصي در باب نحوه احداث ساختارهای گیریجهت

(؛ 8915رقديری، خوريمتاريخي بر نميهای جديد در محیط

عطف اصلي که منشاء  بنابراين پیش از همه، بايد به نقطه

اروپای غربي است، توجه  -گرفته از فرهنگ اروپای مرکزی

. در اين بین اگر به دنبال شناخت کساني باشیم که در نیمک

اند و تر به کار مرمت معماری پرداختهزندگي خود بیش

 هايياند؛ به نامتئوری و تجربه ارائه دادهبیش از ديگران 

رسیم که توانستند دوراني که از اواسط قرن نوزدهم تا مي
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باشد و در واقع با های قرن بیستم میالدی مينخستین دهه

به  الملليهای بینهايي در کنگرهتدوين منشورها و قطعنامه

 (. 8916پايان رسید را پر ثمر کنندرفالمكي، 

پردازان را بر حسب تقدم تاريخي آنها يهچنانچه نظر

اوژن ویوله مورد شناسايي قرار دهیم، پیش از همه به نام 

وی که از  خوريم.، معمار فرانسوی، برمي7لودوک

خود را  مرمت سبكي است، هدف از مداخله هایپیشرو

در سبكي مشخص بیان قرار دادن آن يكپارچه کردن بنا و 

ي تمام ،لذا جهت بازگرداندن بنا به شكل اصلي آن ؛کندمي

ا ر اندالحاق شده پس از زمان ساخت اولیه آن ي کههايبخش

 يا ناتمام مانده را به صورت های تخريب شدهحذف و بخش

-بوده است( تكمیل مياولیه آن رآنگونه که بايد مي کالبدی

 کند.

ر يا یکند که مرمت يک بنا، نگهداری، تعملودوک بیان مي

 کردن آن در يکسازی آن نیست، بلكه دوباره برقراردوباره

تواند در هیچ زماني وجود وضعیت کامل است که هرگز نمي

(. اين جا Guzmán Torres, Zasha N, 2009داشته باشدر

 کنندههای مرمتی اصالت و صحت تصمیماست که مسئله

 ويولههای معماری شود. آنچه عمالً از مرمتمطرح مي

لودوک و دستورهای او به جا مانده عبارت از آثاری است 

 در عوض، آنها از بین رفته وکهنسال های الحاقي که بخش

 که نه اصالت واقعي نداصورت گرفته تزئیني يهايبازسازی

فرهنگ  زمان و فكر معمار خود را دارند و نه دربرگیرنده

 زمان مرمتشان هستند.

لودوک به مداخالت تكمیلي در بنا،  در مقابل نگاه افراطي

با "قرار دارد.  1جان راسکین کارانهنگاه افراطي و محافظه

های صورت گرفته توسط وی، در زبان محكوم کردن مرمت

، بار معنايي منفي پیدا کرد و به همین 3ی مرمتانگلیسي واژه

، جای آن را 81حفاظت دلیل، با گذر زمان، واژه

جنبش »(. وی که از سردمداران 838، 8333ريوکیلتو، "گرفت

بايست از تا حدامكان مي که کند، بیان مي82است« 88حفاظت

هرگونه دخالت در وضعیت بنای تاريخي، حتي به منظور 

های تازه و يا اضافه کردن بخش های ناهماهنگحذف بخش

های ناپايدار و خطرناک، استحكام بخشیدن به قسمت

تفكر راسكین مشهود است، توجه به جلوگیری کرد. آنچه در 

سنديت بنا و سرنوشت آن و در عین حال تسلیم و 

 آن و عدم های فرسايندهسرسپردگي به طبیعت و پديده

 .89باشدهرگونه دخالت در وضعیت موجود بنا مي

محقق و معمار ايتالیايي،  84توکامیلو بوییدر قرن بیستم 

رو وی را از اين د؛گذاری کرتفكر جديد مرمت شهری را پايه

نامند. وی اولین شخصیتي است پدر مرمت شهری جديد مي

سازی را در باززندهتوجه به مفاهیم معماری  توانست که

ورد سبكي در بناهای م -های شكليجايگزين تبعیت از ويژگي

اصول وی که در "(. 8916رحبیبي و مقصودی، نمايدمداخله 

 توسط وزارت نامهتوصیه يک قالب هشت نكته و به صورت

آموزش تصويب شد، نخستین منشور مدون ايتالیايي و مرجع 

« 85مرمت فیلولوژيک»اصلي برای مكتب معروف به 

تو در آن دوره (. نظرات بويي229، 8333ريوکیلتو، 86"بود

که  مرمت آتن درباره 8398که کنگره  ندآنچنان اهمیت يافت

منجر به تدوين اولین بیانیه جهاني مربوط به مرمت گشت، 

ص تو درخصوکننده بسیاری از افكار وی بود. بوييمنعكس

ريخي ايجاد تمايز میان های تامداخله در بناها و بافت نحوه

ورت ص بكاررفته در بنا و سبک جديد در مداخله سبک قديم

يمي بنا و گرفته و همچنین ايجاد تفاوت میان مصالح قد

کند. عدم بكاربردن مصالح جديد بكاررفته را توصیه مي

های جديد بناهای مورد مداخله و سطوح تزئیني در بخش

 داخل يا نزديک بنای مرمت شده ایايجاد نمايشگاه يا موزه

های بنای قديمي که ها يا تكهعناصر، بخش که دربرگیرنده

ند اته نشدههای يک بخش دوباره به کار گرفحین بازسازی

 از ديگر نكات پیشنهادی وی است.باشد؛ 

، 87کامیلو سیتاز ديگر افراد تأثیرگذار در اين حوزه 

معمار اتريشي، است. وی در نظريات خود از نگاهِ 

ر به تديدی وسیع باپردازان پیش از خود فراتر رفته و نظريه

مراتب فضايي و مقیاس بنا، مجموعه يا بافت شهری  سلسله

 ،های قديميو يافتن الفبای امروزين از طريق بررسي بافت

ارزش هر بنا به محیط " که کندکند. وی بیان مياشاره مي

اطراف آن بستگي دارد. موضوع اصلي در اين نظريه روابط 

باشد، نه روابط فضايي موجود بین بنا و محیط آن مي

، 8916رفالمكي، "دی بناها و فضاهای تهي مجاورشانکاربر

(. در خصوص طراحي فضاهای جديد، سیت 29و22

ا، هداند که با مطالعه بر روی میدانگشا ميهايي را راهويژگي

فضاهای باز عمومي شهرها و اندام شهرهای قديمي، 

 طراحان معماری و شهرهای جديد باشند. ایهنماتوانند رمي

ا به نیش از اين لودوک اعتقاد به تكمیل بطور که پهمان

معمار و  83لوکا بلترامی صورت اولیه کالبدی آن داشت؛

ر مدرن گبه منزله نخستین معمار مرمت"نقاش ايتالیايي، که 

(، معتقد به 227، 8333ريوکیلتو، "شوددر ايتالیا شمرده مي

ته بود. بازگشت به گذش آن بازسازی اصیل بنا به شكل اولیه

اش، هدف مشترکي صورت اولیه رگرداندن شكل بنا بهو ب

اند، هر دو در پي آن بوده« بلترامي»و « لودوک»است که  

های پیشنهادی اين دو برای اما تفاوت بزرگي که بین راه
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ان را در مسیر تفكر مرمت رسیدن به مقصود وجود دارد، آن

 دهد.مقابل هم جای مي در دو نقطه معماری،

بلترامي است  عنوان روش پیشنهادی« 21يمرمت تاريخ»

به منظور  در آن استناد به مدارک و شواهد تاريخي که

 آن، خواه بعد از خراب گشت دادن شكل بنا به صورت اولیهازب

شدن و فرو ريختن بناها در اثر جنگ يا زلزله و خواه پس از 

ناشي از فرسودگي يا آفت و  اتگذشت زمان و تأثیر

و غیره...، مبدأ بررسي و شرط اتخاذ هر پذيری بنا آسیب

قاً با دقی گیری مجدد بنا نیزشكل آيد؛تصمیم به شمار مي

های به دست آمده، يعني برابر با شكل و پیروی از نقشه

(.به طور کلي 8916ی بنا خواهد بودرفالمكي، ترکیب اولیه

های بلترامي را به صورت بازسازی توان دستورالعملمي

ا و فضاها مطابق آنچه در گذشته بوده است و عناصر، بناه

 وساز جديد بر مبنای اصول کهن بیان کرد.ساخت

اولین فردی که نظريات مدون خود را در مورد 

 28گوستاو جیووانونیسازد، ساختارهای جديد مطرح مي

ر دپردازان ايتالیايي است، است. وی که از معماران و نظريه

حفاظت مدرن ايتالیا را تحكیم  هايش، اصولها و نوشتهآموزه

بخشید و ضمن تأکید بر ديدگاه علمي انتقادی، شالوده 

ديدگاه او درباره مرمت، از " را بنیان نهاد.« 22مرمت علمي»

پردازان پیشین ايتالیايي متمايز بود، وی مرمت را نظريه

اهای بخشي بننوعي مقوله فرهنگي مرتبط با ارزيابي و توان

جای بافت تمامي دورانِ با اهمیت، به تاريخي با رعايت

رو جیووانوني دانست. از اينآل ميبازسازی آنها به فرم ايده

و مسبب تحريفات و « ضد علمي»نظريه ويوله لودوک را 

 (. 244، 8333ريوکیلتو، "پنداشتبخواهي ميمداخالت دل

به معماری مدرن عقیده نداشت و آن را جیووانوني 

کرد: حق نداريم در کنار يک و بیان ميدانست فاقد سبک مي

بنای تاريخي، بنای امروزی مدرن بسازيم؛ زيرا در اين صورت 

ود حل او اين بايم. راهبه سبک ساختمان باستاني اهانت کرده

توانیم در کنار يک معماری باستاني، ساختماني بسازيم که مي

 ،و نابود شده استو يا قسمتي از يک ساختمان را که ويران 

منتهي بايد سبک آن بنای باستاني را اخذ کرده و  تكمیل کنیم؛

تر، خالصه کنیم. بايد بنای بعد آن را به صورت هرچه ساده

وجود آوريم و در هر حال، اين خود را به صورت شماتیک به

ای باشد که سبک جديدی را پديد بنای تازه بايد به گونه

نحو  اجزای آن بهنیاورد و الزم است فاقد تزئینات و تمام 

شماتیک و خالصه باشد. ما بايد بنايي نوتَر يعني خنثي و فاقد 

(. از آنجا که نظريه 8915وجود آوريمرقديری، سبک به

گیرد، با انتقادات و ، معماری معاصر را ناديده ميجیووانوني 

روست ولي در مجموع با توجه به بههای زيادی رومخالفت

محیط معماری و بافت اطراف  های او در بابگیریجهت

 .ساز بسیاری از مباحث بعدی شده استبناها، زمینه

 المللیهای بیننامهتوافق. 3

هايي در های هنگفت جاني و مادی، محرک کوششزيان

المللي برای ايجاد چارچوبي شد که بتواند سیاست بین عرصه

نها ، از آکشمكش علنيمناقشات بالقوه به  پیش از تبديل

، 8345فكری بود که در سال  پیشگیری کند. با همین زمینه

ملل سابق به صورت سازمان ملل متحد تجديد  اتحاديه

 های فكری نیز جایالمللي همكاریبین . کمیتهيافتسازمان 

 -«سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد»خود را به 

 8346سال در « الملليهای بینموزه اداره»داد و  -29يونسكو

بدل شد. در سال  -24ايكوم -«هاالمللي موزهانجمن بین»به 

نو، پیشنهاد تأسیس مجمع عمومي يونسكو در دهلي 8356

المللي مطالعه، حفظ، نگهداری و مرمت مرکز بین»

را تصويب کرد که مقر آن  -25ايكروم -«های فرهنگيدارايي

انجمن »نشست افتتاحي  8365در رم بود. سرانجام در سال 

در ورشو و  -26ايكوموس -«هاها و محوطهالمللي يادمانبین

های سازمان کراکو تشكیل شد که آخرين عضو مجموعه

المللي مسئول میراث فرهنگي در سطح جهاني شمرده بین

ای مانند شورای اروپا رتأسیس های منطقهشود. سازمانمي

سرتاسر جهان ( و ساير نهادهای دولتي و غیردولتي در 8343

 (.8333را نیز بايد به اين گروه افزودريوکیلتو، 

-يكي از وظايف مهم يونسكو، تدوين میثاق و توصیه

المللي برای وضع قوانین هايي به عنوان مرجع بیننامه

حفاظت، کاربرد عملي آنها و عملكرد در سطح ملي است. 

به  فاًالمللي صرهای بیننامهبديهي است که اين گونه توصیه

پردازند و بايد متناسب با استانداردها و اصول کلي مي

ان در می معیارهای ملي به درستي تفسیر شوند. يونسكو

واسطه های پاياني قرن بیستم بهدر سال ،ابتكارات متعدد خود

های فرهنگي و تنوع ها در قبال اقلیتافزايش حساسیت

ل فرهنگي، اقدام به همكاری با سازمان ملل جهت تشكی

کمیسیون جهاني توسعه و فرهنگ نموده است که در سال 

 .موجوديت خود را اعالم کرد 8335

رويكردهای جهاني به مشتمل بر آيد آنچه در زير مي

 که در قالب تاريخي است؛ های جديد در زمینهحضور ساختار

-، توصیه27های عهدنامهالمللي به صورتهای بیننامهتوافق

به ترتیب سال تصويب خود به ، 91عنامهو قط 23، منشور21نامه

 شود.آنها اشاره مي
ی المللبینمنشور آتن، مصوب اولین کنگره. 3-1
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 (      1331) 31های تاریخیمعماران و کاردانان فنی یادمان

سال از تصويب منشور آتن  11با وجود آن که بیش از 

گذشته است، هم چنان اکثر نكات آن منشور مورد قبول 

 متخصصان است. 

 نامه آتن ماده هشتم آن است ترين مواد آيینيكي از مهم

( و 8915که بر طبق عقايد جوانوني، تدوين شدهرقديری، 

نايي اني، باگر قرار باشد در يک محیط باست که کندذکر مي

 وجود آوريم بايد نكات پیشنهادی زير را در نظر بگیريم:به

 های اطراف احترام بگذاريم؛به سبک ساختمان -

 حجم بناهای مجاور را در نظر بگیريم؛ -

 رنگ و نمای بناها را مورد توجه قرار دهیم؛ -

-آوريم، بايد خنثي يا فاقد جاذبهوجود ميبنايي را که به -

ای باشد که گونهبه باشد، از طرفي نبايد حجم آنای خاص 

الشعاع قرار دهد و از تناسب بناهای باستاني مجاور را تحت

 های اطراف تأثیر بگذارد.نظر رنگ و فرم بر ساختمان

 شناختي يادمانساماندهي زيبايي» کنفرانس در بخش-

هنگام ساخت بناها، "کند که توصیه مي« های باستاني

سیمای ظاهری شهرهايي که اين بناها قرار است خصوصیت و 

در آنجا بر پا شوند، رعايت شود؛ خصوصاً در همسايگي 

های باستاني، که بايد توجه خاصي به محیط اطراف آنها يادمان

ها و بعضي دورنماهای تماشايي کرد. حتي از بعضي مجموعه

 .92"بايد مراقبت کرد

  به کاربردن " کند:خود بیان مي 71همچنین در ماده

-های جديد واقع در محوطههای گذشته در ساختمانسبک

شناسانه، به عواقب های تاريخي به اتكای ادعاهای زيبايي

های گذشته با شود. کاربست سبکنامیموني منجر مي

گاه بازگشت به آموزش بزرگ تاريخ مغايرت دارد. هیچ

فته ر گاه انسان از راهي کهگذشته به وقوع نپیوسته و هیچ

که  دهندبازنگشته است. شاهكارهای گذشته به ما نشان مي

ود های خی تفكر خود، انديشهی ويژهچگونه هر نسلي طريقه

ی ای براشناسي خود را داشته و به مثابه انگیزهو زيبايي

منابع فني ويژه دوره خود توجه  خالقیت آزاد، به مجموعه

گذشته همان تن در دادن به  کرده است. تقلید عاجزانه

است، « اصل»تا حد « بدل»دروغ بوده و به معنای باال بردن 

توان شرايط کهن کار را تجديد کرد. با يكي گاه نميچون هیچ

، و با سعي در مسیر داشتن احساس «اصل»با « بدل»کردن 

 ؛ همچنین از اينتوان به وحدت دست يافتخلوص سبک نمي

 ارزش کردنازسازی تصنعي، و بيبه چیزی جز يک ب طريق

همان شواهد اصیل که دفاع و حفاظتشان مورد نظر است، 

 (.879و872، ص 8976رصمدی رندی، "توان دست يافتنمي

حفظ و حراست زیبایی و ویژگی  نامهتوصیه. 3-2

 (1392)33هااندازها و محوطهچشم

 هدف "کند در بخش هفتم از اصول کلي خود ذکر مي

بل مقا ها درکننده بايد حفاظت از محوطهگیرییشاقدامات پ

تهديد کند. اين اقدامات  خطراتي باشد که ممكن است آنها را

اشد يي بهاخصوص شامل نظارت و سرپرستي فعالیتبايد به

رسانند، ها آسیب مياندازها و محوطهکه احتماالً به چشم

طراحي  ؛خصوصي های عمومي وساخت انواع ساختمان مانند

ای باشد که مقتضیات ها بايد به گونهاين ساختمان

شناختي خود ساختمان را رعايت کند و درعین حال که زيبايي

کند، های سنتي و تماشايي پرهیز ميتقلید سرسری فرم از

را  با فضای عمومي اطراف ساختمان که حفظ آن بايد

 ,UNESCOر"هماهنگي کامل باشد دانیم، درارزشمند مي

6219.)94 

ا  هالمللی حفاظت و مرمت یادمانمنشور بین. 3-3

 (1391) 33منشور ونیز -هامحوطه و

  ششم خود در بخش حفاظت بیان  مادهاين منشور در

حفظ يک يادمان به مراقبت از جايگاه قرارگیری "کند که مي

ه چنانچباشد. نبايد نامتناسب و بدقواره  اشاره دارد کهآن 

سنتي هنوز وجود دارد بايد حفظ شود. هیچ  جايگاه قرارگیری

 های بینوساز، تخريب يا جرح و تعديل که رابطهنوع ساخت

رم و رنگ را دگرگون کند نبايد مجاز شمرده جِ

 ICOMOS, 1964.)96ر"شود

 شود در بخش مرمت متذکر مي 89ی همچنین ماده

 ای بهالحاقات به بنا تنها در صورتي مجاز است که صدمه"

 های جالب توجه آن، فضای سنتي، تعادل اجزا و رابطهقسمت

 Ibid.)97ر"آن با محیط اطرافش به وجود نیاورد

های فرهنگی که دارایی اظت ازحف هنامتوصیه. 3-1

معرض خطر  خصوصی در عمومی و یهااز سوی فعالیت

 (1393) 33اندقرارگرفته

  هایراهكارهای حفظ ونگهداری دارايياز  24بخش 

خي های تاريمحله" که کندنامه بیان مياين توصیه فرهنگي

مراکز شهری و روستايي و مجموعه ساختارهای سنتي  در

بندی شوند. همچنین ضوابط منطقه بايستي تفكیک ومي

 آنهامربوط به حفظ و نگهداری ويژگي و محیط اطراف 

 بايستي تعیین گردد. اين ضوابط  شامل اِعمال نظارت برمي

 تاريخي و نوسازی ساختارهای مهم هنری و نحوه اندازه و

شود که ارايه طرح ساختارهای جديدی مي

 UNESCO.)93 ,1968ر"گرددمي

  همچنین در بخش هشتم از اصول کلي خود توصیه

حفاظت و  دبايدف اقدامات منعي و اصالحي، ه" که کندمي
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ی هافعالیتهای فرهنگي درمقابل کارها و نگهداری از دارايي

 هااينگونه دارايي عمومي و خصوصي باشد که احتمال دارد به

 سعهتو دمانن ؛سانند و يا موجب تخريب آنها شوندآسیب بر

های مذکور، اگر چه در پروژه .های نوسازیشهری و پروژه

شوند ولي گاهي اوقات، بناهای فهرست شده، حفظ مي

نتیجه،  در و رونداز میان مي تراهمیتهای کمساختار

های تاريخي، از بین های تاريخي و وضعیت محلهارتباط

Ibid.)41ر"رودمي

ی میراث فرهنگی و حفاظت مل هنامتوصیه. 3-3

(1392) 11طبیعی

 های علمي اقدامات و روشاز  29نامه در بخش توصیه

یراث کارهايي که درمورد م"کند خود بیان مي نيو ف

 يای باشد که ظاهر سنتگونهبهبايدشود، فرهنگي انجام مي

لي ر شكغییوساز و تآنها را حفظ کند و مانع هرگونه ساخت

باشد که ممكن است به ارتباط حجم و رنگ آن با محیط 

 UNESCO.)42 ,1972ر"اطرافش، آسیب برساند

زیوم وارد کردن معماری وقطعنامه سمپ.  3-9

 (1392) 13معاصر در مجموعه بناهای باستانی

 شود که اين سمپوزيوم در قطعنامه خود متذکر مي

معماری لزوماً نماد عصر خود بوده و توسعه آن مداوم 

ن را آ بايست بازتاب و نمود گذشته، حال و آيندهاست؛ و مي

يک کل واحد تلقي، و از هماهنگي آن به طور دايم مراقبت 

 نگیری سنجیده از فنواينگونه معماری معاصر، با بهره"کرد. 

های باستاني به طرز و مصالح امروزی، خود را در مكان

اری های ساختمتناسبي جای خواهد داد بدون آنكه بر کیفیت

شناختي آن تأثیر گذارد، البته مشروط بر آنكه به و زيبايي

گیری متناسب از حجم، مقیاس، ريتم و جلوه ظاهری بهره

ICOMOS.)44 ,1972ر"توجه کافي شود

  ها يا مجموعه اصالت يادمان"کند ميهمچنین بیان

بناهای تاريخي بايد معیاری بنیاني تلقي شود و بايد از هر نوع 

گذارد اجتناب تقلید که بر ارزش هنری و تاريخي آنها اثر مي

Ibid.)45ر"شود

(1393) 19منشور میراث معماری اروپا. 3-9

 پارچه حفظ يك"کند که اين منشور به اين نكته توجه مي

کارگیری معماری مدرن در آثار به معنای عدم به

های با ساختمان تاريخي نیست، مشروط بر آنكه محدوده

های موجود ها و مقیاساندازهها، ها، صورتبافت، تناسب

کامالً رعايت شوند و از مواد و مصالح سنتي در انجام مرمت 

CouncilofEurope.)47 ,1975ر"شودگرفتهبهره

(1393) 13ی آمستردامکنگره هقطعنام. 3-3

تدوين قوانین و مقررات ويژه خود کنگره در قطعنامه-

های قديم را ملزم به های جديد در بافتای که ساختمان

 های معیني کند، مقررات مربوط به حجمرعايت محدوديت

اها، يابي بنهای سطح اشغال زمین(، مكانرارتفاع بناها، ضابطه

و  کندرحبیبيتوصیه مي را برخوردار از هماهنگيبه شكلي 

(. 8916مقصودی،  

 از آنجا که بناهای جديدِ "کند: همچنین بیان مي

امروزی میراثي برای آينده خواهند بود، هر اقدامي مي

بايست راين نكته( را تضمین نمايد که معماری معاصر 

 Congress on theر"برخوردار از کیفیت بااليي است

pean Architectural Heritage, 1975Euro.)43

 و نقش امروزیای پیرامون نامهتوصیه. 3-3

(1399) 35های تاریخیحراست از محدوده

 کند: در بخش چهارم از اصول کلي ذکر مي

طور به بايدهای تاريخي و محیط اطراف آنها محدوده"

ها حفاظت شوند، خصوصاً فعاالنه در مقابل انواع آسیب

گیری نامتناسب، الحاقات های ناشي از بهرهآسیب

غیرضروری و تغییرات ناآگاهانه و اشتباهي که به صحت و 

خسارات ناشي از  همچنینزند و مي اصالت آنها، آسیب

UNESCO.)58 ,1976ر"هرنوع آلودگي

 د: کنو نیز در بخش پنجم از اصول کلي خود بیان مي

افزايش قابل توجه میزان و درشهرسازی نوين که منجر به "

شود، جدای از خطر تخريب مستقیم ها ميتراکم ساختمان

های تاريخي، اين خطر جدی نیز وجوددارد که محدوده

های جديداً توسعه يافته، به محیط و ويژگي محدوده

های تاريخي مجاور نیز آسیب برساند. معماران و محدوده

 ی بناها وو منظرهانداز شهرسازان بايد دقت کنند که چشم

های تاريخي به و محدوده های تاريخي، خراب نشودمحدوده

طريقي همساز وهماهنگ، با زندگي معاصر تلفیق و ترکیب 

 Ibid.)52ر"شوند

های رهنمودهای مدیریت برای محوطه. 3-15

 (1333) 33میراث فرهنگی جهان

شود که بنای های پیشنهادی بیان ميدر دستورالعمل

 های زير را داشته باشد:مشخصه جديد بايد

ريتم و آهنگي که با ريتم شهری و الگوی مورفولوژيكي  -

 بافت اطراف آن هماهنگي داشته باشد؛

جرم آن در تعادل با بافت باشد، نه آنقدر بزرگ که  -

مقیاس انساني مرکز تاريخي را از بین ببرد و نه بر اساس 

برداری هترکیب مصنوعي چند قطعه زمین به منظور بهر
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 برای يک کارکرد خاص؛

توجه به خصوصیات و  حدود خیابان مشخص باشد؛ نما با -

سنتي ساخته شود؛ موادی که سنتي و يا سازگار -نماهای بومي

 با مواد سنتي هستند، مورد استفاده قرار گیرند،

 ؛ها رعايت شودهای مشابه و نسبت ديوار به ساختمانپنجره -

یت مطلوب بوده، از تناسبات دقیق، در طراحي و ساخت، کیف -

کاری استفاده شود. عوامل کاری روی نما و گچبرجسته

از بین مربوط به فضای شهری، تولید مجدد يک ساختمانِ

لحکنند، به طور کلي چنین راهندرت توجیه مي رفته را به

-عنوان معماری تقلیدی به حساب ميهايي به

 (.Feildenand Jokilehto, 1993آيندر

حفاظت از میراث معماری  عهدنامه. 3-11

 (1333)31اروپا

کند چهارم اين عهدنامه بیان مي بخش دوم از ماده

شوند که از بدنما کردن، هريک از طرفین متعهد مي"

های حفاظت شده جلوگیری کنند. انهدام دارايي تخريب و يا

کنون اقدامي منظور، هريک از طرفین رچنانچه تابدين 

شوند تا قوانیني به شرح زير وضع است( متعهد مينكرده

 کنند:

دارد هر طرح مربوط به الف( قوانیني که مقرر مي

که  هايييا  بنا های حفاظت شده وانهدام يا ايجاد تغییر در بنا

است و موضوع حفاظت از آنها نزد مراجع رسمي، طرح شده

را تحت  های مذکورهايي که محیط اطراف بناهمچنین طرح

بايستي به مقامات صالحه ارجاع د ميندهثیر قرار ميأت

 د؛نشوداده

دارد هر طرحي که وضعیت ب( قوانیني که مقرر مي

مجموعه ساختمان يا بخشي از آن و يا وضعیت يک محوطه 

تي به بايسدهد ميرا به يكي از اشكال زير تحت تاثیر قرارمي

 شود:مقامات صالحه ارجاع داده

 ها؛های مربوط به انهدام ساختمانطرح -

 های جديد؛های مربوط به احداث ساختمانطرح -

 های مربوط به انجام تغییرات اساسي که بهطرح -

ساختمان و يا محوطه آسیب  خصوصیات

 CouncilofEurope).55 ,1985ر"رساندب

حفاظت از شهر واشنگتن: شور من. 3-12

 (1339)39تاریخی

 ها و ابزارها خود اين منشور در بخش دهم از روش

هنگامي که ساخت بناهای جديد و يا سازگاری "کند توصیه مي

بناهای موجود ضروری باشد، آرايش فضايي موجود را بايد 

اندازه قطعات  رعايت کرد، مخصوصاً از لحاظ مقیاس و

 ICOMOS.)57 ,1987ر"زمین

طق تاریخی منشور مراقبت از شهرها و منا. 3-13

 (1332) 33آمریکا ایاالت متحده

 هنگامي که "شود اصل يازدهم اين منشور متذکر مي

ساخت بناهای جديد يا سازگار کردن بناهای موجود ضرورت 

س و ساختار فضايي فعلي يک مكان، و همچنین ایيابند، مقمي

تر اطراف آن را بايد ارتباط هر بنا يا مكان با محیط بزرگ

های متناسب و محترم شمرد. از ارايه طرح رعايت کرد

معاصر، که با محیط اطراف نیز هماهنگ باشد نبايد جلوگیری 

کرد. اين بناهای افزوده شده، چنانچه به طرز مناسبي طراحي 

کنند و روح شده باشند، يک محدوده تاريخي را پرمايه مي

دمند، و به همین ترتیب موجب تداوم ای در آن ميتازه

 ICOMOS.)53 ,1992ر"شوندجامعه مي فرهنگي

های منشور استرالیا برای حفاظت از مکان. 3-11

 (1339)95منشور بورا -عمده فرهنگی

 حفاظت، مستلزم "کند ی هشتم خود بیان ميدر ماده

نگهداری از موقعیت بصری متناسب مانند صورت، مقیاس، 

جديد،  وسازرنگ، بجافت و مصالجح است. هر نوع ساخت

طور جدی بجر چنین مجوقعیتي تخريب يا تبديل که به

تأثیرگذارد و بنابراين بر درک و لذت از يک از مكان 

ICOMOS ,ر"شودتاثیرگذار باشد، نبايد ناديده گرفته

1996.)68 

مدیریت  -منشور گردشگری فرهنگی. 3-13

 (1333) 92گردشگری در اماکن باهویت میراث

 دوم خود توصیه مي م از مادهاين منشور در بند پنج-

سازی و گسترش صنعت های زيرساختبرنامه"کند 

های زيبايي، اجتماعي و فرهنگي، گردشگری، بايد جنبه

 محیطي و تجليهای فرهنگي و طبیعي، زيستهمچنین جلوه

نمودهای فرادست میراث را در نظر بگیرند. استفاده از مواد 

آداب و سنن محلي ارجحیت ها و يا حتي و مصالح بومي، سبک

 69(.ICOMOS, 1999)"خواهند داشت

یادداشت میراث جهانی و معماری معاصر: . 3-19

 (2553)91شهریِ تاریخی -مدیریت کردن منظر طبیعی

  در "شود خود متذکر مي 28اين يادداشت در ماده

های شهری، معماری معاصر و حفاظت از منظر برنامه

هرگونه طراحيِ شِبه تاريخي، بهشهریِ تاريخي، از  -طبیعي

های های مشابه تاريخي و هم طراحيطوری که هم طراحي

بايست اجتناب کنند. يک کند، ميمشابه معاصر را انكار مي

های ديگر جايگزين شود، تاريخي نبايد توسط منظره منظره
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چراکه تاريخ بايد خوانا باقي بماند و اين در حالي است که 

اين ر هدف نهايي ،از طريق مداخالت کیفيپیوستگي فرهنگي 

UNESCO.)65 ,2005ر"باشدها( ميگونه برنامه

گیریتیجهن

های حفاظتي در بناهای تاريخي اشاره طور کلي به روشپردازان، بههای عنوان شده توسط نظريهاگرچه هر يک از تئوری

منظور حضور ساختارهای جديد در بسترهای تاريخي های پیشنهادی بهشیوهطرح توانند جهت ها ميکنند، اما اين نظريهمي

ک در خصوص ساخت بناهای جديد مطرح نشد اما وی کار روند. هرچند هیچگاه نظريه مشخصي از لودوو بهگرديده  تفسیر 

البدی ک با هدف يكپارچه کردن بناهای تاريخي، معتقد به تكمیل يا ساخت بنايي فرسوده و يا ناتمام باقي مانده به صورت اولیه

سايش طبیعي فرکردن فرآيند آن بود. در مقابل اين نگاه افراطي لودوک؛ راسكین بر عدم دخالت در بنای تاريخي با هدف طي

های بعد و در خصوص مداخالت داند. در دورهبنا را به صورت بخشي از يک فرآيند پیوسته الزم ميکند و توسعهتأکید مي

وساز را بر مبنای اصول کهن، و تنها مشروط به وجود های تاريخي بلترامي با اعتقاد به مرمت علمي، ساختجديد در زمینه

تو افزودن بناهای جديد به بناهای تاريخي را، با داند؛ اما در مقابل بويييت اولیه آنها مجاز ميمدارک الزم در مورد موجود

ا های قديمي بنا، در داخل يای به منظور نمايش بخشهدف کاراترشدن بناهای گذشته الزم دانسته و با پیشنهاد ساخت موزه

هت رفع نیازهای جديد در دوران معاصر، در مجاورت بنای نزديک بنای مورد مداخله، در حقیقت حضور بنای جديدی را، ج

های معماریِ گذشته و ايجاد تفاوت بین سبک جديد داند. همچنین وی در مداخالت جديد به عدم تقلید از سبکتاريخي جايز مي

ريق ست، الفبايي که از ططور که سیت، معتقد به تلفیق بناهای جديد و قديم با رعايت الفبای مرمت او قديم اعتقاد دارد، همان

 تواند راهنمای مناسبي برای معماران عصر حاضر باشد.آيد و ميهای قديمي و فضاهای کهن به دست ميبررسي بافت

سازد، جیووانوني است. جیووانوني بر عدم اما اولین فردی که نظريات مدون خود را در مورد ساختارهای جديد مطرح مي

ن آ ای تاريخي، به دلیل اهانت به سبک آن تأکید و در عین حال، اخذ سبک بنای تاريخي و ارائهساخت بنای مدرن در کنار بن

ات او در ها و تجربیکند. تمام گفتهای که خود سبک جديدی را پديد نیاورد را توصیه ميگونهصورت ساده و خالصه شده، بهبه

شناسان اثر گذاشته بود، و سرانجام توانست در ماران و باستانهای قبل از کنفرانس آتن در اذهان اصحاب فرهنگ، معطي سال

 سزايي داشته باشد.المللي آتن، نقش و تأثیر بهوضع و تدوين کنگره بین

و نظريات متفاوتي که از اوايل قرن نوزدهم در باب مرمت و حفظ  های بسیار و آرادر پي منشور آتن و با وجود تالش

المللي فراهم گشت. جدول زير رويكرد و ی مساعدی برای تدوين ضوابط و مقررات بینابنیه کسب گرديد، به تدريج زمینه

ه تاريخي به طور خالص مینهالمللي مورد ذکر را در ارتباط با حضور ساختارهای جديد در زهای بیننامهتوصیه هر يک از توافق

دهد.ارائه مي
تاريخيرمنبع: نگارندگان( ه حضور ساختارهای جديد در زمینهالمللي بهای بیننامهرويكرد توافق

8398
المللي معماران و کاردانان اولین کنگره بین

 منشور آتن -های تاريخيفني يادمان

 اندازهای زيباشهری و چشم حفظ خصوصیت منطقه

 های گذشتهعدم استفاده از سبک

 طوری که بر حجم، رنگ و فرم بناهای اطراف ای خاص، بهلحاظ کردن بنايي خنثي و فاقد جاذبه

غلبه نكند

8362
حفظ و حراست زيبايي و  نامهتوصیه

 هااندازها و محوطهويژگي چشم

 سنتي  هایای اطراف از فرمطوری که ضمن هماهنگي با بناهشناختي، بهرعايت مقتضیات زيبايي

تقلید نكند

 اندازهای زيباحفظ چشم

8364
المللي حفاظت و مرمت منشور بین

منشور ونیز -هاها  ومحوطهيادمان

 های بین جرم و رنگعدم دگرگوني رابطه

  های جالب توجه بنای تاريخي، فضای سنتي، تعادل اجزا و رابطه آن با به قسمتعدم صدمه

اطرافش، ضمن الحاق به بنای تاريخيمحیط 

8361

های فرهنگي دارايي اظت ازحف هنامتوصیه

عمومي وخصوصي  یهاکه از سوی فعالیت

 انددرمعرض خطر قرارگرفته

 های اعمال نظارت بر نوع و طرح ساختارهای جديد، در قالب ضوابط حفظ محیط اطراف محله

تاريخي

 های تاريخيحفظ فضاهای تاريخي و وضعیت محله

8372
ي میراث فرهنگي و حفاظت مل هنامتوصیه

 طبیعي
 رساني به ارتباط حجم و رنگ میراث فرهنگي با محیط اطرافشعدم آسیب
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8372
قطعنامه سمپوزيوم وارد کردن معماری 

 معاصر در مجموعه بناهای باستاني

 لزوم توجه به معماری به عنوان نماد عصر خود

 استفاده از فنون و مصالح سنتي

 زيباييهای ساختاری و طوری که بر کیفیتتوجه به حجم، مقیاس، ريتم و جلوه ظاهری؛ به

های باستاني تأثیر نگذاردشناختي مكان

 گذارداجتناب از هر گونه تقلید که بر ارزش هنری و تاريخي بناهای تاريخ اثر مي

منشور میراث معماری اروپا 8375
های ها و مقیاساندازهها، ها، صورتاستفاده از معماری مدرن، مشروط بر رعايت بافت، تناسب

موجود

آمستردام کنگره قطعنامه 8375

  ابي يهای سطح اشغال زمین(، مكانمربوط به حجم رارتفاع بناها، ضابطهمقررات تدوين قوانین و

بناها، به شكلي هماهنگ

 برخورداری معماری معاصر از باالترين کیفیت موجود

8376
 و نقش امروزیای پیرامون نامهتوصیه

 های تاريخيحراست از محدوده

  از الحاقات غیرضروریعدم آسیب رساندن به اصالت بناهای تاريخي با اجتناب

 ی محوطه تاريخيعدم آسیب رساندن به ويژگي ها، چشم اندازها و منظره 

 .تلفیق و ترکیب همساز و هماهنگ 

8319
های میراث رهنمودهايي برای محوطه

 فرهنگي

 هماهنگ با ريتم شهری و الگوی مورفولوژيكي بافت 

 تعادل جرم بنای جديد در بافت 

 سنتي در طراحي نما -توجه به خصوصیات و نماهای بومي

 استفاده از مصالح سنتي و يا سازگار با مصالح سنتي 

 پذيری معماری تقلیدیعدم توجیه 

حفاظت از میراث معماری اروپا عهدنامه 8315
 هايي که محیط طرحو های جديدهای مربوط به احداث ساختمانطرح وضع قوانیني جهت

دندهثیر قرار ميأترا تحت تاريخيهای اطراف بنا

اندازه قطعات زمین رعايت آرايش فضايي موجود، مخصوصاً از لحاظ مقیاس ومنشور واشنگتن: حفاظت از شهر تاريخي   8317

8332
منشور مراقبت از شهرها و مناطق تاريخي 

 آمريكا اياالت متحده

  ر تمقايس و ساختار فضايي يک مكان و همچنین ارتباط هر بنا يا مكان با محیط بزرگاحترام به

اطراف آن

  های متناسب معاصر وهماهنگ با محیط اطرافطرحعدم جلوگیری از

8336
 هایمنشور استرالیا برای حفاظت از مكان

 منشور بورا -عمده فرهنگي
مقیاس، رنگ، بجافت و مصالجح عدم تأثیرگذاری بر موقعیت بصری متناسب مانند

8333
مديريت  -منشور گردشگری فرهنگي

 گردشگری در اماکن باهويت

  های فرهنگي و طبیعي، های زيبايي، اجتماعي و فرهنگي، همچنین جلوهجنبهدر نظر گرفتن

محیطي و تجلي نمودهای فرادست میراثزيست

  هامواد و مصالح بومي، سبکارجحیت استفاده از

2115
يادداشت میراث جهاني و معماری معاصر: 

 شهریِ تاريخي -مديريت منظر طبیعي

 عدم به کارگیری طراحي های شِبه تاريخي

 پیوستگي فرهنگي از طريق مداخالت کیفي 

ضور معماری ح تنها هیچ يک از اين اسناد،گونه بیان کرد، که به طور کلي نهتوان اينالمللي ميهای بیننامهبا بررسي توافق

اريخي های تيافتن محیط ی تاريخي سبب تداوم تاريخ و غنااند، بلكه حضور ساختارهای جديد را در زمینهمعاصر را منع نكرده

أثیر تاند که حضور ساختارهای جديد نبايد محیط اطراف را تحتداشتهاند. اما همگي بر اين موضوع اشاره و بر آن تأکید دانسته

ر بناهای ح وجود، بکه ضمن توجه و درنظر گرفتن حجم، رنگ، شكل، تناسبات، مقیاس و مصالباشند ای به گونه بايدقرار دهد و 

ا تواند با ايجاد بنايي مدرن و يا بنايي بد. اين رويكرد ميناندازها و ديدهای بااهمیت آسیب نرسانو به چشم اطراف غلبه نكرده

ذشته های گما آنچه که بايد به آن توجه داشت عدم تقلید صرف از بناهای تاريخي و سبکاقتباس از بناهای اطراف ايجاد شود، ا

 کننده روح زمان خودهايي که بیانطوری که ضمن سازگاری با بناهای تاريخي و احترام به خصوصیت آنها، از سبکاست؛ به

 بهترين معرفي از معماری« میراثي برای آينده» توان ساختاری را خلق کرد که به عنوانگونه مي. اينه شودبردهستند بهره

زمان خود باشد. 

هانوشتپس

1. New Constructions
2. Extension
3. Development
4. Land Amalgamation
5. Infill Building
6. Addition
7. Eugen Viollet le Duc (1814-1879)
8. John Ruskin (1818-1900)
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9. Restoration
10. Conservation
11. Conservation Movement

های جديدی آغازگر فرآيندی بود که در آن انديشه های جان راسكین و ويلیام موريسبا هدايت دو متفكر به نام« جنبش حفاظت مدرن» .82
د و های منفرهای غالب اواسط قرن نوزدهمي، به ويژه تفكر به حمايت، حفظ و نگهداشت صرف ساختمانجايگزين رويكردها و سیاست

 SPAB= The Society for the Protection of Ancientانجمن حمايت از بناهای باستانير .(8911رايزدی، های يادماني گرديدبنیها

Buildings تأسیس شد. انجمن مزبور نقش مهمي در وحدت نیروها بر علیه انجام میالدی توسط ويلیام موريس رسماً  8177( در سال
داد. اصول بنیادين اين انجمن عبارت کارانه را تا حد امكان رواج ميکرد و مراقبت و درمان محافظههای مبتني بر حدس ايفا ميمرمت
میالدی شروع  8319در سال  SPABمانیفست انجمن «. پیشگیری از فرسودگي اثر با مراقبت روزانه»و « کارانهتعمیر محافظه»بود از 

ای در ماورای انگلستان و در ديگر کشورها مالحظهتحوالت نوين حفاظت به ويژه در انگلستان بود و توانست به سرعت تأثیرات قابل
(.8917داشته باشدريوکیلتو، 

 ه:برای مطالعه بیشتر در خصوص اصول مطرح شده توسط جان راسكین مراجعه شود ب .89
 و هاروش جهانی، هاینامهقطع و منشورها تجارب، ها،نظریه تعاریف،: شهری مرمت ؛8916مقصودی؛ ملیحه  و محسن سید حبیبي،

.سوم چاپ تهران؛ دانشگاه وچاپ انتشارات مؤسسه: تهران ؛شهری اقدامات
14. Camillo Boito (1836-1914)
15. Philological Restoration

 شده اختهس روآن از يادمان يک ديدگاه، اين از. است شده گرفته «کتیبه» يا «سند» يک عنوان به ،«يادمان» التین تعريف از واقع در نام اين .86
 البته که ودشمي شمرده تاريخ تأيید برای منبعي منزله به نیز آن متن. شودمي شمرده سند يک خود، ذات به و کند منتقل را پیامي تا

 (.228 ،ص8917 يوکیلتو،رتعبیرگرددء سو يا خوانده غلط به نبايد هرگز و شود تعبیر و تحلیل بايد
17. Camillo Sitte (1843-1903)
18. Luca Beltrami (1854-1933)
19. Historical Restoration
20. Gustavo Giovannoni (1873-1947)
21. Scientific Restoration
22. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizatio (UNESCO)
23. International Council of Museums (ICOM)
24. International Center for the Study of the Preservation and the restoration of Cultural Property

(ICCROM)
25. International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)
26. Convention
27. Recommendation
28. Charter
29. Resolution
30. The Athens Charter for the Restoration of Historic Monuments- Adopted at the First International

Congress of Architects and Technicians of Historic Monuments
31. The Conference recommends that, in the construction of buildings, the character and external aspect

of the cities in which they are to be erected should be respected, especially in the neighbourhood of
ancient monuments, where the surroundings should be given special consideration. Even certain
groupings and certain particularly picturesque perspective treatment should be preserved.

32. Recommendation Concerning the Safeguarding of the Beauty and Character of Landscapes and Sites
33. Preventive measures should be aimed at protecting sites from dangers which may threaten them.

These measures should include, inparticular, the supervision of works and activities likely todamage
landscapes and sites, for example:
The construction of all types of public and private buildings. These should be designed so as to meet
certain aestheticrequirements in respect of the building itself and, while avoiding a facile imitation of
certain traditional and picturesque forms, should be in harmony with the general atmosphere which
it isdesired to safeguard.

34. International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites- The Venice
Charter

35. Article 6. The conservation of a monument implies preserving a setting which is not out of scale.
Wherever the traditional setting exists, it must be kept. No new construction, demolition or
modification which would alter the relations of mass and color must be allowed.

36. Article 13. Additions cannot be allowed except in so far as they do not detract from the interesting
parts of the building, its traditional setting, the balance of its composition and its relation with its
surroundings.

37. Recommendation Concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private
Works

38. Historic quarters in urban or rural centers and groups of traditional structures should be zoned and
appropriate regulations adopted to preserve their setting and character, such as the imposition of
controls on the degree to which historically or artistically important structures can be renovated and
the type and design of new structures which can be introduced

39. Preventive and corrective measures should be aimed at protecting or saving cultural property from
public or private works likely to damage and destroy it, such as:
Urban expansion and renewal projects, although they may retain scheduled monuments while
sometimes removing less important structures, with the result that historical relations and the setting
of historic quarters are destroyed.

http://www.spab.org.uk/?PHPSESSID=44a02894731be0523ca1c4ad59b46e9f
http://www.spab.org.uk/?PHPSESSID=44a02894731be0523ca1c4ad59b46e9f
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40. Recommendation Concerning the Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage
41. Any work done on the cultural heritage should aim at preserving its traditional appearance, and

protecting it from any new construction or remodeling which might impair the relations of mass or
color betweenit and its surroundings.

42. Resolutions of the Symposium on the Introduction of Contemporary Architecture into Ancient Groups
of Buildings

43. Such contemporary architecture, making deliberate use of present-day techniques and materials, will
fit itself into an ancient setting without affecting the structural and aesthetic qualities of the latter
only in so far as due allowance is made for the appropriate use of mass, scale, rhythm and appearance.

44. The authenticity of historical monuments or groups of buildings must be taken as a basic criterion and
there must be avoidance of any imitations which would affect their artistic and historical value.

45. European Charter of the Architectural Heritage
46. It should be noted that integrated conservation does not rule out the introduction of modern

architecture into areas containing old buildings provided that the existing context, proportions, forms,
sizes and scale are fully respected and traditional materials are used.

47. The Declaration of Amsterdam
48. Since the new buildings of today will be the heritage of tomorrow, every effort must be made to ensure

that contemporary architecture is of a high quality.
49. Recommendation Concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas
50. Historic areas and their surroundings should be actively protected against damage of all kinds,

particularly that resulting from unsuitable use, unnecessary additions and misguided or insensitive
changes such as will impair their authenticity, and from damage due to any form of pollution.

51. In the conditions of modern urbanization, which leads to a considerable increase in the scale and
density of buildings, apart from the danger of direct destruction of historic areas, there is a real
danger that newly developed areas can ruin the environment and character of adjoining historic
areas. Architects and town-planners should be careful to ensure that views from and to
monuments and historic areas are not spoilt and that historic areas are integrated harmoniously
into contemporary life.

52. Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites-  در شهر رم اجالس مشترکي توسط ايكروم و 8319در سال
هایبه شكل رهنمودهايي برای محوطه 8339برگزار و نتايج حاصله در سال « بخش میراث فرهنگي يونسكو»ايكوموس با همكاری 

-برنامه»با عنوان  های میراث جهانيراهنمای مديريت برای محوطهايكروم در قسمتي از بخش نهم کتاب ث فرهنگي منتشر شد. میرا

ماحصل حدود ده سال همكاری متخصصان حفاظتي و مديران میراث جهاني« ريزی شهری و شهرهای دارای آثار باستاني در جهان
همگان قرار داده است.کشورهای مختلف جهان را در معرض استفاده 

53. Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe
54. To prevent the disfigurement, dilapidation or demolition of protected properties. To this end, each

Party undertakes to introduce, if it has not already done so, legislation which:
a. requires the submission to a competent authority of any scheme for the demolition or alteration

of monuments which are already protected, or in respect of which protection proceedings have
been instituted, as well as any scheme affecting their surroundings;

b. requires the submission to a competent authority of any scheme affecting a group of buildings or
a part thereof or a site which involves
- demolition of buildings
- the erection of new buildings
- Substantial alterations which impair the character of the buildings or the site.

55. Washington Charter: Conservation of Historic Town
56. When it is necessary to construct new buildings or adapt existing ones, the existing spatial layout

should be respected, especially in terms of scale and lot size.
The introduction of contemporary elements in harmony with the surroundings should not be
discouraged since such features can contribute to the enrichment of an area.

57. A Preservation Charter for the Historic Towns and Areas of the U.S.
58. When it is necessary to construct new buildings or to adapt existing ones, the existing scale and spatial

structure of the place must be respected, as well as the relationship of each building or place to its
larger setting. The introduction of appropriate contemporary design, in harmony with its surroundings,
should not be discouraged. Such contemporary additions, when appropriately designed, enrich and
enliven a historic area and provide as well a measure of cultural continuity.

59. The Australia ICOMOS Charter for the Conservation of Places of Cultural Significance- The Burra
Charter

60. Conservation requires the maintenance of an appropriate visual setting, e.g. form, scale, colour,
texture and materials. No new construction, demolition or modification which would adversely affect
the settings which adversely affect appreciation or enjoyment of the place should be excluded.

61. International Cultural Tourism Charter
62. Tourism development and infrastructure projects should take account of the aesthetic, social and

cultural dimensions, natural and cultural landscapes, bio-diversity characteristics and the broader
visual context of heritage places. Preference should be given to using local materials and take account
of local architectural styles or vernacular traditions.

63. Memorandum on World Heritage and Contemporary Architecture:Managing the Historic Urban
Landscape
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64. Urban planning, contemporary architecture and preservation of the historic urban landscape should 
avoid all forms of pseudo-historical design, as they constitute a denial of both the historical and the 
contemporary alike. One historical view should not supplant others, as history must remain readable, 
while continuity of culture through quality interventions is the ultimate goal. 
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