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 و میراث روستایی در سیر تطور  ظهور و حضور روستا

  المللی حفاظت اسناد بین

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  *** احمدی مهدی صادق **، رضا ابوئی*،  هادی ندیمی

 17/55/7164                                                                   تاریخ دریافت مقاله:                                                                               

 44/74/7164                                       تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                           

 چکیده
 ها آنالمللی که موضوع  ای از اسناد بینترین دستاوردهای تشریک مساعی جامعه بشری طی پنجاه سال اخیر، در مجموعهخشی از مهمب
المللی است و  جا که از یک سو چکیده تجربیات بین طور کلی حفاظت و میراث فرهنگی است، تبلور یافته است. بررسی این اسناد از آن به

دارد، از منظر میزان اهتمام به موضوع روستا و میراث روستایی  گر رشد و تطور دانش و بینش کلی در زمینه حفاظت را بیان میاز سوی دی
هایش در سیر تطور این اسناد  یژگیوهای ارزشمند بشری با همه ابعاد، خصایل و عنوان یکی از داشته به« روستا»حائز اهمیت است. 
دلیل  وستا موجودیتی کهن و نمودار هماهنگی انسان و طبیعت در طی سالیان دراز است که از یک سو بهدر اینجا ر موضوعیت دارد.

 شایسته حفاظت است. « عنوان یک کل به»تناسبش با انسان و محیط اجتماعی و از سوی دیگر با سرزمین و مکان 
اند. وجوه مختلف روستا و میراث تغییر و تحول شده شخودستدهد که مفاهیم پایه حفاظت در طول زمان  بررسی این اسناد نشان می 

 افزوده شده است.  ها آنای تبدیل به متن شده و روز به روز بر اهمیت روستایی در ضمن این تغییرات از موضوعی حاشیه
رازهای مرتبط با المللی در موضوع حفاظت و استخراج مفاهیم و ف مقاله پیش رو حاصل بررسی و تحلیل محتوای بیش از سی سند بین

یونسکو، ایکوموس  المللی بیناسناد منتسب به سه نهاد در چارچوب بررسی این  .ستا ها آنهای روستایی از خالل سطور روستا و ارزش
 ر سالد میالدی تا منشور میراث روستایی اروپا 4691در سال این مطالعه چهار دوره زمانی از منشور ونیز باشد.  میو اتحادیه اروپا محدود 

و راهبرد  متن اصلی اسناد بودهای و بررسی  گردآوری اطالعات این مقاله بر مبنای مطالعات کتابخانهگیرد.  میالدی را در بر می 2142
که به ت ها، راهبردها و دیگر فرازهایی از اسناد اس تعاریف، ارزشه یسمقاروند مذکور شامل   تحلیل تحقیق، توصیفی و تحلیلی است.

 ظت و سیر تحول آن ارتباط دارد.مبانی حفا
یابد،  ای اهمیت می عنوان یک کل هماهنگ و بنیانی چندرشته دهد که در روند این تغییرات، میراث روستایی به این تحقیق نشان می

یابد.  امه مییابند و چالش ادغام حفاظت و توسعه روستایی اد ارتقاء می نگر جانبه و چندراهبردهای حفاظت از مرمت به حفاظت توأمان 
 های دیگر خواهد توانست به تبیین مناسبی از مبانی حفاظت روستا بیانجامد.نتایج این تحقیق در کنار پژوهش

 
 
 

 روستا، میراث روستایی، معماری روستایی، اسناد حفاظت، منشورهای حفاظت. واژگان كلیدي:
.  
  . دکترای معماری، استاد دانشگاه شهید بهشتی *
 .رمت، استادیار دانشگاه هنر اصفهاندکترای م **
 m.sadeghahmadi@aui.ac.ir . های تاریخی، دانشگاه هنر اصفهانمعمار، دانشجوی دکترای مرمت و احیای بناها و بافت ***
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 مقدمه    
ها و منشورهای مرمت و حفاظت  اساس اسناد، بیانیه بر

زمان با اضافه شددن مفداهیم و   در پنجاه سال گذشته، هم
گاه مصادیق واجد ارزش به حوزه میراث، ناگزیر مفهوم 

ط یافتده اسدت. نتدایج    حفاظت تا مرزهای جدیددتر بسد  
تجارب عملی حفاظت از یک سو و گسترش تهدیدهای 
روندهای توسعه و تغییر رویکرد جهانی به توسعه پایدار 
از سوی دیگدر زمینده چندین تغییراتدی را فدراهم آورده      
است. در طی این روند تکمیلی، مفهوم میراث روسدتایی  

غییدر  نیز تکوین یافته و نگرش به روستا و ابعاد آن نیدز ت 
 کرده است.

از آنجا که تاکنون بررسی دقیق و موشکافانه چگونگی 
روند تغییرات در اسناد مذکور از منظر حفاظدت روسدتا   

صورت نگرفتده اسدت، ایدن مقالده بده        با نگاهی فراگیر 
بررسی میزان توجه به روستا و میراث روستایی در سدیر  

ه پردازد. این بررسی تنهدا محددود بد    این اسناد میر تطو
آنچه که به صراحت در هریک از اسدناد مدذکور دربداره    

بلکه چگدونگی ظهدور و     روستا و میراث آن آمده نیست
ی جدید میراثی و رویکردهای ها ارزشتکوین مفاهیم و 

کلی حفاظت که با میراث روستا و حفاظدت آن ارتبداط   
 اند. داشته نیز مدنظر قرارگرفته

همیدت اسدناد   این مقاله پس از معرفی و تبیدین کلدی ا  
 المللی حفاظدت بده مدروری بدر مفهدوم مدورد نظدر         بین

پردازد. در بخدش اصدلی    از روستا و میراث روستایی می
 مقالدده، در مقدداطا زمددانی چهارگاندده از منشددور و نیددز   

سدند بده حفاظدت از روسدتا و      تاکنون، میزان توجه هدر 
هدا و راهبردهدای    ارزش نیتدر  مهدم میراث روسدتایی و  

رسی شده است. با کمک جداول تحلیلدی  مرتبط با آن بر
بندی تحلیدل تطبیقدی اسدناد مدذکور، تصدویری       و جما

روشن از روند کلی خط سیر زمانی تغییرات در مقیداس  
 مبانی ارائه شده است.

 تحقیق سؤاالت

نگدرش  ، حفاظدت  المللدی  بدین در سیر تحول اسناد  -
هدای روسدتا    اسناد به کدامیک از وجدوه، ابعداد و ارزش  

 وده است؟معطوف ب
روند تکوین میراث روستایی و قوام یافتن آن متدثثر   -

 ؟اند بودهو مفاهیم حفاظت  ها ارزشاز اعتبار یافتن کدام 
راهبردهددای  نیتددر مهددممبددانی حفاظددت روسددتا و  -

های متوالی بر چده موضدوعاتی    پیشنهادی اسناد در دوره
 متمرکز بوده است؟

 

 المللی حفاظت اسناد بین
للی حفاظت شامل منشدورها، معاهددات،   الم اسناد بین

هایی است کده توسدط نهادهدای    نامهو توصیه ها نامه قطا
اندد.  در حوزه مرمت و حفاظت تددوین شدده   المللی بین

تدوین اصولی برای حفظ و مرمدت آثدار گذشدتگان در    
ابعاد ملی از قرن نوزدهم در دستور کار برخدی کشدورها   

( در قدرن  484: 4811بوده اسدت. ححبیبدی، مقصدودی،    
 سال المللی در این زمینه در اولین سند مشهور بینم بیست
 سال تدوین شد. در« منشور آتن»میالدی با عنوان  4684
دومین کنفرانس معماران و استادکاران در  میالدی 4691

« ایکومدوس »المللدی   ونیز به تثسیس نهاد غیردولتی بدین 
بنیدادین  عنوان رهنمود اخالقدی   به« منشور ونیز»منجر و 

( ایکومدوس از آن  428: 4811آن پذیرفته شد. حیوکیلتو، 
طور متوالی به ارائه اسدنادی جدیدد در ایدن بداره      پس به

  پرداخته اسدت. سدازمان فرهنگدی هندری سدازمان ملدل      
عندوان   نیز با تکیه بر امکان تنظیم معاهدده بده  « یونسکو»

 از( Jokilehto,2008:12)رآور و قانونی معتبسندی الزام
مدیالدی تبددیل بده یکدی دیگدر از بدازیگران و        91دهه 

اتحادیده  »المللدی شدد.    حفاظت بدین   تثثیرگذاران صحنه
ها مصوباتی در زمینه حفاظدت و  نیز از همان سال« اروپا

مدیالدی   4611از  هدا  آنترین مرمت داشته است که مهم
 گردد.  آغاز می "میراث معماری اروپا"سال 
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امروزه بخشی از هویت علدم  المللی حفاظت  اسناد بین
حفاظت و حاصل جمدا داندش و بیدنش مدورد توافدق      

. ایدن  شدود  مدی جامعه بشری در سده گذشته محسدوب  
اسناد از یک سو چکیدده تجربیدات و بیدانگر آزمدون و     

و یافته در حوزه نظدر و عمدل در مداخلده     خطای انجام
های فرهنگی تاریخی هستند.  از آثار و مجموعه حفاظت

یگر بررسی و توالی این اسدناد در یدک نگداه    از سوی د
میدزان رشدد و     دهندده  نشان ها آنجاما و مقایسه ضمنی 

گسترش دانش در بستر مفاهیم حفاظت و میدراث، البتده   
  ،ایدن اسدناد  »المللی است.  در چارچوب نظام ارزشی بین

نمایند و حفاظدت را   استانداردهای حفاظت را مطرح می
کنندد.   م مختلف تعریف میدر سطوح و درجات و مفاهی

هریک از اسناد، مبانی نظری خاصی را تعریف و ترویج 
کنددد و مخدداطرات نسددبت بدده میددراث فرهنگددی را   مددی

 .(424: 4819پور،  حامین« نماید مشخص می
 

 مفهوم روستا  
سدنت و    روستاها موجدودیتی کهدن، بازماندده از دوره   

 آهنگی انسان و طبیعدت در طدی   آوردی و هم نمودار هم
سالیان دراز هستند. آنچه در این تحقیق از روستا مددنظر  

ی هدا  انسدان ای از حیات و سدکونت   است، مقیاس ویژه
و با طبیعت بر کره خاکی است که در  همگن با یکدیگر
لحدا  کالبددی، منظدری و     ای هماهنگ به نسبت و رابطه

مفهومی با طبیعت قدرار دارد. روسدتا کلیتدی اسدت کده      
کالبدددی، اقتصددادی، اجتمدداعی، دارای وجددوه مختلددف 

فرهنگی، تداریخی و... اسدت کده در عدین حدال وجدوه       
 تنیدگی و پیوستگی شدید دارند.   مختلف آن در هم

تنیددگی و   دشواری تعریدف روسدتا بده جهدت درهدم     
( 18: 4818یکپارچگی واقعیات جامعه روستایی حطالب، 
مطالعده   4پیش از این نیز مطرح شده است. هانری لفبدور 

ا روستایی در همه کشورها را نشانگر وجود تعادل جوام
های موجدود بدین وسدعت    داند که میان نسبت دقیقی می

هدای  ها، مراتا و گدروه های زراعی، باغات، جنگلزمین
برقدرار اسدت.    هدا  آنانسانی ساکن و تولیدات معیشدتی  

طور کورکورانه و مکانیکی پدیدد   نظر وی این تعادل به به
از وجدان و آگاهی جمعی است که  نیامده است و ناشی

( 16، 4818حطالددب،  فهددم و تعریددف آن دشددوار اسددت 
. کوششگران نیز با تثکید بدر   (11: 4811حطالب، عنبری، 

بر شناخت روسدتا   (انسانیحهای علوم عدم توانایی شاخه
در « تجزیه پدیده به اجزای خردتر»بر  ها آنابتناء  دلیل به

ای صرفاً متعلق بده  ساخته را آنبازتعریف خود از روستا 
هدا، باورهدا و   ای زیستی از ساختهدوره سنت و مجموعه

داند که از طریق  رفتارهای یک جامعه کوچک انسانی می
تعامل برابر و دو سویده فرد روستایی با سرزمین خود و 

رسد. می به ظهوراز پس کشف استعدادهای آن سرزمین 
لیل تناسدبش  د در مجموع روستا به (4819حکوششگران، 

از یک سو با انسان و محیط اجتماعی و از سوی دیگر با 
های به سبب ویژگی« عنوان یک کل به»سرزمین و مکان 

اش شایسدته  هدای چنددوجهی  و ارزش بده فدرد  منحصر 
حفاظت است که امدروزه در خطدر تهدیددات مختلدف     

  تغییر مناسبات زندگی بشر قرار گرفته است.
 میراث روستایی

ه مفهوم میراث از ابتددا تعریدف مشخصدی    ک در حالی
 2بدده زمددان سددپردند را آننداشددت و مبدددعانش تعریددف 

(، امدروزه ایدن نظریده مدورد توافدق      19: 4811ححجت، 
مفهددومی اسددت کدده در پددی تنددوع  ،میددراث»سددت کدده ا

« طددور مددداوم در حددال تحددول اسددت   روزافددزون، بدده
(Jokilehto, 2005:5). 

مفهدوم  »ندوان یدک   ع بده « میدراث »های اخیدر از   در دهه
« ای وسددیا یافتدده بددا دضلددت ضددمنی بددر حددوزه گسددترش

(Jokilehto, 2008) «    مفهومی گسدترش یافتده و چنددین
ی هدا  ارزشبدا  »و  (Council of Europe,2005ح 8«سویه

یاد شده است. مفهدوم   (ICOMOS,2003) 1«چند وجهی
بخدش یدا     کنندده نیدز هرچندد تدداعی   « میراث روستایی»
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د روند ز ستاسدت امدا امدروزه متدثثر ا    از کلیدت رو  وجهی
هدا و ابعداد روسدتا را    وسدیعی از ویژگدی    مذکور، گسدتره 

. تعریددف میددراث روسدتایی همزمددان بددا  شدود  مددیشدامل  
 .تغییدر شدده اسدت    دسدتخوش گسترش داندش حفاظدت   

المللی همه وجوه و عناصدر ملمدوس    امروزه در سطح بین
ری و ناملموس روستا شامل مناظر مصنوع و طبیعی، معما

هدا و داندش    ها، روش تکنیکو روستایی، تولیدات محلی 
. (Council of Europe, 2003)گیدرد  بومی را در بدر مدی  

تحلیل چگونگی روند تکمیدل مفهدوم میدراث روسدتایی     
 نوشتار پیش روست. مسئلهبخشی از 

 
 مسئلهبیان 

المللی حفاظت در خدط   نگرش به روستا در اسناد بین
طدور کمدی و    ته همدواره بده  سیر زمانی پنجاه سال گذش

کیفی در حال تغییر و تکمیل بوده است. در سدیر تطدور   
کلی این اسناد از یک سو توجه بده میدراث روسدتایی و    
حفاظددت از آن از حاشددیه بدده مددتن آمددده و تبدددیل بدده  
موضددوعی محددوری شددده اسددت و از سددوی دیگددر بددا  

های میراث و طرح تعابیر و مفاهیم  گسترش دایره ارزش
تلقی از میراث روسدتایی ارتقدا یافتده و      ،اظتجدید حف
ی با روستا برقرار کدرده اسدت.   تر کاملو  تر قیدقنسبت 
ی ارتقای این تلقی، رویکردهای حفاظت از میدراث  در پ

روستایی نیز متناسب با ماهیت آن و در جهت فراگیدری  
اصدلی مقالده    مسئلهوجوه مختلف آن تحول یافته است. 

روند تغییرات مذکور و « گونگیچ»پیش رو، تبیین دقیق 
تحلیل گسترش کمی و ارتقای کیفدی ظهدور و حردور    

 روستا در این مجموعه ارزشمند است.
واکاوی این موضوع عالوه بر آنکه وجهی از اهمیت و 

 دهندده  نشدان ، کندد  یمچرایی حفاظت از روستا را تبیین 
اسدت کده حفاظدت از     المللدی  بینطی طریقی در سطح 

هدای بدا ارزش کالبددی     منحصر به بافدت روستا را دیگر 

را به ابعداد فراگیدر ارزشدی مدرتبط بدا       داند، بلکه آن نمی
 زندگی روستایی تسری داده است. 

این بررسی هم بخشی از اصول و مبانی چگونگی این 
و هم نسبت میدان حفاظدت و    ددار میحفاظت را معلوم 

نمایدد.   توسعه را از خالل سطور ایدن اسدناد تبیدین مدی    
لیل نسبت متراد، متندافر یدا هماهندگ میدان توسدعه      تح

و حفاظت از میراث روستایی بخشی از نتدایج   1روستایی
   این تحلیل خواهد بود.

د تحلیل دقیق و ترسیم شفاف روند حاکم بر این اسدنا 
و نسبت آن با روسدتا و میدراث روسدتایی از آن جهدت     
ضرورت دارد که مقدمه و پیش نیازی بدرای نقدد آن در   

یافتن پاسخ مناسب به نیازهای کنونی روسدتاهای   جهت
کشور است. تحقیق حاضر در چارچوب نظری حاکم بر 

. برای نقدد  گیرد میاسناد مذکور و محدود به آن صورت 
نتایج این تحلیدل در مجدالی دیگدر ضزم اسدت از منظدر      

ی هدا  راهچارچوب نظری متناسب با روسدتاهای کشدور   
این اسناد آشکار شده و پیموده نشده و نواقص حاکم بر 

 تکامل یابد. ها آنمبانی حفاظت از 
 روش تحقیق  

اسداس مطالعده    انددوزی بدر    این تحقیق به روش یافته
ای و مراجعه به متن اصدلی بدیش از سدی سدند      کتابخانه

بدا راهبدرد توصدیفی تحلیلدی      ها آنو واکاوی  المللی بین
 صورت یافته است.

خراج فرازهدایی  تحلیل و بررسی صورت گرفته با است
هدا، اصدول و مبدانی    از اسناد که به تعاریف پایده، ارزش 

حفاظت و یا به مفاهیم روستا پرداخته آغاز شده اسدت.  
در مرحله بعد نسبت و رابطه هریک از اسناد با موضدوع  
حفاظددت روسددتا بددا مراجعدده بدده روح کلددی اسددناد و   

تحلیدل شدده و تدثثیر آن در     هدا  آنهای مورد نظر  ارزش
ی مفاهیم پایه میراث و حفاظت تبیین شدده اسدت.   ارتقا

بده  م در برخدی از اسدناد کده اشدارات صدریح و مسدتقی      
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راهبردهدای توصدیه    نیتدر  مهدم اند  موضوع روستا داشته
شده نیز توصیف شده اسدت. در مرحلده نهدایی در هدر     

هدا و مفداهیم    زمانی با تحلیل تطبیقی اسناد، ارزش  دوره
ل مفهوم میراث روستایی و جدید مؤثر در ارتقاء و تکمی

رویکردهای حفاظت از آن تبیین شده است. این تحلیدل  
و نمدایش    گیری از جداول تحلیلدی در هدر دوره   با بهره

ها،  ها و چگونگی ارتقای آن خط سیر زمانی تغییر نگرش
 تکمیل شده است.

 بررسی و تحلیل متن اسناد  

 تنها تعداد معدودی سند حفاظت منحصراً به روسدتا و 
 هدا  آنمیراث روستایی اختصاص دارند که مرجا صدور 

در دسدته دیگدری از     بجز یک مورد اتحادیه اروپاسدت.  
 اسددناد، تنهددا فرازهددایی معدددود وجددود دارد کدده در     

روسددتا، میددراث روسددتایی و یددا مندداطق   »آن عبددارات 
 آمدده اسدت. بیشدترین تعدداد اسدناد امدا در        9«روستایی

 اشداره صدریحی   وهدی کده   ؛ گررندیگ یمدسته سوم قرار 
 ها آنهای مذکور در  به روستا ندارند اما مفاهیم و ارزش
و سدمت و سدوی   ت در زمینه مبانی یا راهبردهای حفاظ

هدا   ارزشکلی این علم تعیین کننده است. این مفاهیم و 
 هدا   آن است و بررسی آن از مشتمل بر روستا و حفاظت

 در چهدار  . در ادامده مقالده   مدی باشدد  در اینجا ضروری 
طددور متددوالی بررسددی، تحلیددل و  زمددانی اسددناد بدده  دوره
 .شود میبندی  جما

 دهه ششم و هفتم قرن بیستم -دوره اول

مددیالدی در بخددش  4691در منشددور ونیددز در سددال  
تعریددف یادمددان تدداریخی و در مدداده اول منشددور بدده    

عنددوان بسددتر  بدده« روسددتایی»هددای شددهری و  اسددتقرار
اهد تمدنی خاص، اشاره شدده  های تاریخی و شو یادمان

که آثار بزرگ و کوچدک بدا مفهدوم فرهنگدی را در بدر      
« روسدتا »این منشور میدان   .(ICOMOS,1965) گیرد می
 از این حیث تفاوتی قائل نشده است. « شهر»و 

  4612در تعریفی که در معاهده میراث جهانی یونسکو 
 نیز از میراث فرهنگی و میراث طبیعی آمده است  میالدی

 اسداس  بدر ای نشده اسدت.   اصوضً به شهر یا روستا اشاره
مصادیق میراث در این بیانیه، صورت کالبدی روستاهای 

تعریدف   نید در ا« هدای ابنیده   مجموعده »عنوان  تاریخی به
 .) (UNESCO,1972 گیرد می میراث مورد پذیرش قرار

 

مدیالدی اولدین    4611منشور میراث معماری اروپدا در  
است که بده روسدتا هدویتی مسدتقل داده      المللی بینسند 

است، هرچندد ایدن تعریدف ممکدن اسدت محددود بده        
روستاهایی خاص باشد. ایدن منشدور، میدراث معمداری     

داندد و  های مهم ]شهری[ نمدی اروپا را تنها شامل یادمان
هددای کوچددک ابنیدده در شددهرهای  را شددامل مجموعدده آن

  نهقدیمی و روستاهای کاراکتریستیک حمتشخص( در زمی
داندد. بده ایدن جهدت در اینجدا      طبیعی یا ساخته بشر می

« هدای ابنیده متشدخص    مجموعه»عنوان  برخی روستاها به
عنوان میراث شناخته شده است. منشدور، بدر حفدظ و     به

هدی      بردارندده  درحتی اگر »نگهداری این گروه از ابنیه 
کند. زیدرا  ، تثکید می«ای نباشدارزشمند و برجسته  نمونه
کیفیت کارهای هندری در یدک     ن است در برگیرندهممک
 .(Council of Europe, 1975a)باشند « هماهنگی کلی»

شورای اروپا،   میالدی 4611آمستردام در سال   در بیانیه
هر کجا از شهر یا نواحی شهری سدخن رفتده بده ندواحی     

نیز توجه شده است. این موضوع شامل میراث « روستایی»
مطالعده و تحلیدل   ت وستایی و ضرورمعماری شهری یا ر

نیددز  هدا  آنبافدت ندواحی روسدتایی و شدهری و سداختار      
ایدن بیانیده بده     (Council of Europe, 1975b) .باشد می

موضوع اعطای کاربری به ابنیه تاریخی در روستا به مانند 
اسدت.    شهر متناسب با شرایط زندگی معاصر توجه کدرده 

ل اجتماعی و اقتصادی عالوه بر ضرورت توجه به عوام به
  مؤثر بر میراث معماری توجه داده است. این بیانیه دربداره 
ابعاد و مقیاس توسعه خدمات هم تذکر داده و گرایش بده  
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آموزشی، اداری، ح خدمات عمومی 1توسعه بزرگ مقیاس»
« اهد  آنسبب اخدتالل در کیفیدت و کدارایی    »را « پزشکی(

تذکر به احتدراز   .(Council of Europe, 1975b) داند یم
از این مقیاس مداخله به آن جهت که در ایجداد تغییدرات   

های روستایی مؤثر است، اهمیدت   بافتشدید کالبدی در 
 زیادی دارد.

 

های  حراست از محدوده  یونسکو درباره   نامه یهتوصدر 
میالدی هدم در بخدش تعداریف،     4619تاریخی در سال 

ری و هددای شددهی بشددری در محددیطهددا گدداه سددکونت
در برگیرنده منداطق تداریخی خواندده شدده      1«روستایی»

در کندار   6«هدای کوچدک   روستاها و دهکده»است و هم 
هدا   یتساهای تاریخی و برخی  مناطق شهری کهن، شهر

در « نیازمندد احتیداط و دقدت   »یی که ها محدودهعنوان  به
. ایدن  اندد  گرفتده تثکید ویژه قدرار   حفاظت هستند، مورد

  انسدجام و پیوسدتگی کلدی هدر محددوده     بدر   نامهتوصیه
 هدم  بده  کدل  یک عنوان به»ن تاریخی و محیط اطراف آ

 بده  بسدتگی  آن خداص  ماهیدت  و تدوازن  کده  پیوسدته 

 محدیط  و فراها ترکیب ابنیه، و دارد آن اجزا پیوستگی

 شدامل  را انسدانی  هدای  یدت فعال میزان همین به و اطراف

یدل  کندد و در    تثکید می (UNESCO,1976) ،«شود می
این موضوع برای اولین بار و با تثکید یک بند مستقل به 
مندداطق روسددتایی در مددتن سددند اختصدداص یافتدده کدده  

هدای روسدتا و   به رسمیت شدناختن تفداوت    دهنده نشان
 شهر و حساسیت حفاظت آن در این مقطا زمانی است:

ر مناطق روستایی همه کارهایی کده سدبب اخدتالل    د»
سدداختار اقتصددادی و شددوند و هرگوندده تغییددرات   مددی

 41اجتماعی بایستی به دقدت کنتدرل شدود تدا پیوسدتگی     

حفدظ   ها آنهای طبیعی جواما تاریخی روستایی با زمینه
 . (UNESCO,1976)« گردد
این نکته مهمی اسدت کده حفدظ پیوسدتگی جوامدا       

، معیدار  هدا  آنتداریخی   -هدای طبیعدی  روستایی با زمینده 

اجتماعی روسدتاها  کنترل و ارزیابی تغییرات اقتصادی و 
نامدده در بخددش خوانددده شددده اسددت. در ایددن توصددیه 

  گسدتره »راهکارها ضرورت پیمدایش و شدناخت کامدل    
هدای معمداری، اجتمداعی، اقتصدادی،     تر در زمینده وسیا

شناسدی،  فرهنگی و تکنیکدی همچندین اطالعدات مدردم    
و « هدا های زندگی و روابط اجتمداعی، زیرسداخت  شیوه

مدورد  « روسدتایی »ای شدهری و  هد شرایط بستر در بافت
 توجه قرار گرفته است.

 4616نامه میراث معماری روسدتایی اروپدایی در    توصیه
مرتبط به روستاهاست  منحصراًمیالدی سندی مختصر اما 

 4611که متعاقب منشور میراث معمداری اروپدا در سدال    
میالدی در پارلمان اتحادیه اروپا تنظیم شده است. برخدی  

ی هدا  ارزشپیشدرو بده مدواردی چدون      اشارات این سدند 
های بعدد بیشدتر    روستایی و سبک زندگی آن، که در سال

به نقطه عطفی در تعریدف   را آن، گیرد میمورد توجه قرار 
کند. در مقدمه این سدند ضدمن    میراث روستایی تبدیل می

تثکید بر اهمیت میراث روستایی، سرعت روندد تخریدب   
تدر از   کننده نگران« ونمدرنیزاسی»علت  میراث روستایی به

نیداز بده   ر میراث شهری خوانده شده است. ایدن سدند بد   
هدای آتدی دربداره میدراث معمداری       مطالعات و پدژوهش 

زیست محیطدی و اقتصدادی   ش ، نقکند یمروستایی تثکید 
هدای   داند و حفاظت از محدیط  میراث روستایی را مهم می
عنددوان فرصددتی بددرای توسددعه   تدداریخی معمدداری را بدده 

های خاص اجتماعی و فرهنگی مردمدان روسدتایی    ارزش
هدای   ارزش». همچنین بر لدزوم احتدرام بده    کند یممعرفی 
از طدرف سداکنان   « سبک زنددگی روسدتایی  »و « روستایی

و ضرورت اقددام فدوری    44شهری مراجعه کننده به روستا
بدرای محافظدت از کیفیدت میدراث و زنددگی طبیعدی در       

را بده  « ریزی توسدعه  رنامهب»و  مناطق روستایی تثکید دارد 
برقددراری تعددادل مطلددوب و رابطدده م بددت میددان شددهر و 

 .(Council of Europe, 1979)د خوان فرا می 42روستا
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 اول  دورهبندي و تحلیل تطبیقی  جمع
دوره رسدمیت یدافتن    توان یمی این دوره را کل طور به

المللی نامیدد؛ میراثدی    حفاظت از میراث در نهادهای بین
ر از وجه معماری و کالبدی مورد توجده اسدت.   که بیشت

در اسناد ایدن    آمده است 4شماره که در جدول  گونه آن
تفاوتی میدان شدهر و    اصوضً میالدی 4611دوره تا سال 

  بستر آثار منفرد یدا مجموعده   ها آنروستا نیست و هردو 
هددای میددراث  تدداریخ تفدداوت از آن ابنیدده هسددتند. پددس

 کدم کدم مدورد توجده قدرار     روستایی با میراث شدهری  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 قرن بیستم دهه هشتم -دوره دوم

  میالدی هرچند دربداره   4614منشور فلورانس در سال 
  را آنکده   در بدردارد ی تاریخی است امدا ظرایفدی   ها باغ

 ه و بده نقطده عطفدی    برد از انحصار به موضوع باغ فراتر 
 سددازد. منشددور، بدداغ را  در تعریددف میددراث مبدددل مددی 

هدا، سدکوت و    آرام و مساعد برای تماس انسان« مکانی»
را  همچندین آن  کندد.  تعمق دربداره طبیعدت معرفدی مدی    

دانددد کدده بایسددتی تحددت قواعددد  مددی 48«یادمددانی زنددده»
 .(ICOMOS,1981)شددود  محافظددت ،خصددوص بدده

ای که نگاه اولیه غالب کالبدی به میدراث   گونه به  گیرد می
و  هددا تیحساسددخددی در اواخددر ایددن دوره بددا بیددان بر 

و ضدرورت   کندد  یمی مداخله در روستا تغییر ها ظرافت
کیفیدت و سدبک زنددگی روسدتایی     هدا،   ه ارزشتوجه ب

همچنددین نقددش اقتصددادی و زیسددت محیطددی میددراث  
مجموعده ایدن نکدات مهدم     . سازد یمروستایی را مطرح 

هدای آتدی دربداره     توجه بیشتر به مطالعدات و پدژوهش  
خواسددتار شددده و مبنددای  میددراث معمدداری روسددتایی را
 .شود میویژه در اتحادیه اروپا  گسترش اقدامات بعدی به

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
های  کیفیت»شناختن  تیرسمبر به این تعریف آغازی 

محسدوب  « میدراث زندده  »و اهمیدت  « فرا تاریخی مکان
و قابدل تعمدیم بده روستاسدت کده سرشدار از        شدود  می
( 11: 4819کوششددگران، ح ی مددذکور اسددت.هددا تیددفیک

انطبداق  »همچنین به استناد فرازی از این منشور کده بده   
اشداره  « با ماهیت و هدف اثر در حفاظتروش مواجهه 

عندوان مصدداق بدارزی از     کرده است، حفاظت روستا به
با مداهیتی خداص، نیازمندد روشدی ویدژه      « میراث زنده»

 .  شود میتفسیر 

 روستا ترین اصول و مبانی مرتبط با حفاظت مهم و تعاریف جدید ها ارزش نگرش  سند به روستا تاریخ عنوان سند

 4691 منشور ونیز
عنوان بستر  روستا معادل شهر به
 آثار

-- -- 

 -- هماهنگی کلی مجموعه ابنیه عدم  کر روستا و مشابه آن 4612 معاهده پاریس
منشور میراث معماری 

 اروپا
 -- هماهنگی کلی مجموعه ابنیه روستاهای ویژه حکاراکتریستیک( 4611

 -- دل شهرروستا معا 4611 بیانیه آمستردام
 مطالعه و تحلیل بافت -
 اعطای کاربری به ابنیه تاریخی روستا -
 کنترل مقیاس توسعه خدمات عمومی -

 4619 توصیه نامه یونسکو
عنوان  روستا  و دهکده به

 های ویژه محدوده
 اولین بند ویژه مداخله در روستا

روستا کل بهم پیوسته اقتصادی، 
 اجتماعی، تاریخی

برابر  های طبیعی در وستگی با زمینهکنترل دقیق پی -
 تغییرات ساختاری

 تر معماری و اجتماعی مطالعه در مقیاس وسیا -

نامه میراث معماری  توصیه
 روستایی اروپا

4616 
اولین سند اختصاصی روستا در 

 اتحادیه اروپا

 نقش زیست محیطی
 نقش اقتصادی

 کیفیت زندگی طبیعی
 سبک زندگی روستایی

 یهای روستای ارزش

ضرورت انجام مطالعات و پژوهش درباره میراث  -
 معماری روستایی

 های روستایی و سبک زندگی روستا احترام به ارزش -
 ریزی توسعه در جهت تعادل شهر و روستا برنامه -

 
 ترین اسناد مرتبط با حفاظت روستا در دهه ششم و هفتم قرن بیستم. مقایسه مهم. 7ج
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های  گاهتجدید حیات سکونت  درباره 41بیانیه تلکس کاض
ترین اسناد ایکوموس یکی از مهم  4612کوچک در سال 

است که فرازهایی از آن متناسب با روستاسدت. در ایدن   
« هدای زنددگی  شدیوه »دار ها اماندت گاهبیانیه این سکونت

مقیداس  »ها و هدم  اند که هم شواهد فرهنگخوانده شده
اندد و همزمدان بده روابدط     را نگاه داشته« درخور زندگی

. (ICOMOS,1982)بخشدد  اعی ساکنان هویت میاجتم
های جدیددی کده روسدتاها محمدل      یفیتکدر اینجا نیز 

شایسدته  « مقیاس»هستند از جمله توجه به موضوع  ها آن
. در شدود  میهای بنیادین روستاست، مطرح که از ارزش

گیری این بیانیه بر حق مشارکت جواما ساکن در تصمیم
و میدراث معمداری و    درباره حفاظت تثکید شدده اسدت  

« ناپذیرمنبعی بازگشت»های کوچک گاهمحیطی سکونت
هددای نیازمنددد روش هددا آنکدده حفاظددت  خوانددده شددده 

های سیاسدی  سنجی ای است که با مصلحتشدهضمانت 
های آسیب و صدمه نبیند. ضرورت احترام قاطا به سنت

نیدز در   ها آنهای خاص زندگی  هر مکان خاص و شیوه
ه تثکید شده است. همچنین در اینجا برای اولین این بیانی
محدیط   41«زاد و عامیانهبوم»ضرورت تداوم شکل ه بار ب

 معماری معاصر اشاره شده است. درسنتی روستایی 
  

در دو فراز مهم این بیانیه جهت جلوگیری از برخورد 
در جوامدا کوچدک   « بدار  سطحی، ضدعیف و خسدارت  »

یطی ویدژه محددود   اقدامات مداخله و حفاظت بده شدرا  
می در موقعیت زمانی مذکور حائز اهمیت ه شده است ک

گیددری از  . در فددراز اول بددا درو ضددرورت بهددرهباشددد
هدا  گداه این سکونتا راهبردهای چندسویه و نسبت آن ب

حفاظددت و احیدداء را ه هددر تصددمیمی دربددار»حروسددتا( 
ای دقیددق بددا لحددا  کددردن  بخشددی از برنامدده» ضددرورتاً

شناسدی، اجتمداعی و اقتصدادی     ی، انسانهای تاریخ جنبه
ی آن اسدت  در پد دارد. در فراز دیگر  اعالم می« محدوده

و فواید حفاظت از  های میراثیتا با قید احترام به ارزش

 مبتالبده را کده   49رسانی عمومیآن، اثرات منفی خدمات
روسدددتاها نیدددز بدددوده اسدددت، بددده حدددداقل برسددداند 

(ICOMOS,1982  .) 

اروپدا در سدال    معمداری  میدراث  از حفاظدت  معاهدده 
ادامه روندی که از ده سدال پدیش از آن شدروع      با 4611

ریدزی   در برنامه 41حفاظت یکپارچه»شده بود، بر نیاز به 
های ابنیده تداریخی و    ای، حفظ مجموعه شهری و منطقه
عندوان یکدی از    و تبدیل میدراث بده   ها آنمحیط پیرامون 

. گذاشته است صحه« وجوه اقتصادی و اجتماعی زندگی
ابنیده  »این معاهده در بخدش تعریدف میدراث، مشخصداً     

ندامبرده  « ابنیده   مجموعده »عندوان نمونده    را به« روستایی
 حفدظ، » است. همچنین این معاهدده خواسدتار تسدهیل   

 ارزش واجد  اتاً ای که ابنیه از بهره برداری و نگهداری

 هدای  محدیط  قرارگیدری در  شدکل  به سبب ولی نیستند

 ارزشدمند  کیفیت زنددگی  لحا  از و وستاییر و شهری

این  (Council of Europe, 1985شده است. ح ، «هستند
کیفیدت  »موضوع حکایت از ضرورت و اهمیدت ارزش  

تثکیددد بددر . ارزش کالبدددی دارد در مقایسدده بددا« زندددگی
در ندواحی تداریخی موضدوع محدوری     « ارزش زندگی»

. دشدو  مدی نیز محسدوب    4611منشور واشنگتن در سال 
ی توسعه اقتصادی ها استیاز سناپذیری حفاظت جدایی

ای در تمدام  ریدزی شدهری و منطقده   و اجتماعی و طرح
نکدات ایدن    نیتدر  مهمها از  یآبادسطوح برای شهرها و 
 .می باشدروستاها نیز   منشور است که شامل 

نامه حمایت و ارتقای میراث معماری روستایی  توصیه
نوان دومین سدند اختصاصدی   ع به  4616اروپایی در سال 

حفاظت از روستا در پارلمان اتحادیه اروپا تدوین شدده  
تغییددر الگوهددای تولیددد  »اسددت. در ایددن سددند، خطددر  
تهدیدی برای بسدیاری  « کشاورزی و تحوضت اجتماعی

و  41«هددای معمدداری روسددتایی سددنتی    موجودیددت»از 
دو  های وابسته به آن اعالم شده است. از ایدن رو   محیط
تلفیدق  »اصلی سند به لزوم ارائه راهکار در زمینده   محور
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های حفاظت از میراث روستایی بدا موضدوعات    یاستس
هدای مدالی،    سیاسدت »و تقاضدای  « ریزی توسعه و برنامه

آموزشی و قدوانین تبددیل میدراث روسدتایی بده عامدل       
عندوان نمونده در    بهاختصاص یافته است. « توسعه محلی
ث مصددنوع و طبیعددی میددرا»از ایددن سددند  فددرازی مهددم

هدای کشداورزی و    یاسدت ساروپا تعیین کننده « روستایی
میراث عامدل  »ایده  محیط زیست آن خوانده شده است.

با هدف توسعه هماهنگ محیط روستایی، بدرای  « توسعه
اینجا مطرح شده است و بعدها بیشتر مدورد   بار دراولین 

د . در این راستا در فرازی از ایدن سدن  گیرد میتوجه قرار 
هدای   هزینده »ضمن درخواست محاسدبه فدوری و کامدل    

 -واقعددی زوال میددراث روسددتایی در حیددات اجتمدداعی  
خواستار توجه به عواقب ناشی از خطدر  « اقتصادی اروپا

 تخریب محیط زیست و تخلیه میراث مصنوع شده است.
توسدعه ابدزار پدژوهش دربداره     »این سدند همچندین بدر    

و   سدتایی اروپدا  شناخت و حراست از میدراث معمداری رو  
« آنترویج توجه و احترام به میراث روستایی و آموختن از 

عنوان  نامه با معرفی میراث روستایی به کند. توصیه تثکید می
دهنددده فرهنددگ  تددرین اجددزای شددکل اصددالت بددا »یکددی از 
دهدی جریدان شناسدایی میدراث      خواستار سازمان« اروپایی

شده است کده   46«ای یک بنیان چندرشته»عنوان  روستایی به
های هندری و همچندین عوامدل جغرافیدایی،      کیفیت»شامل 

باشد. ایدن بیدان بده     « تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و قومی
صددراحت تعریفددی گسددترده و جدداما از میددراث روسددتایی 

 .دهد میارائه   عنوان بنیانی چند وجهی با وجوه مختلف به
 

نامدده در جهددت ارتقددای معمدداری و محددیط    توصددیه
ریدزی جداما    برنامده »یی بر راهبردهدایی همچدون   روستا

« طبیعدی »و « مصدنوع »حفاظت و ارتقای توأمان میدراث  
ناپددذیر، اعمددال محدددودیت  عنددوان دو وجدده جدددایی بدده
سدازی در   و کنتدرل توسدعه سداختمان   « کاربری اراضی»

جهددت حفددظ همدداهنگی مندداظر، تعیددین ضددوابط بددرای 

ویق بده  یکپارچگی ابنیه جدید بدا بافدت پیرامدونی، تشد    
ابنیه موجود و ترویج معمداری معاصدر    21کاربری مجدد

تثکیدد   24هدا و روح معمداری سدنتی    بر پایه آموزه محلی
 .(Council of Europe, 1989)کند می

 دوم  دورهبندي و تحلیل تطبیقی  جمع
در دهه هشتم قرن بیستم، مفهوم میراث زنده، ابتددا از  

گی انسدان  وجه حیات نباتی و سپس در وجه شیوه زندد 
. تبیین این مفهدوم در گسدترش   شود میمورد توجه واقا 

موضدوع  ن و متعاقدب آ  افتدد  یمهای میراثی مؤثر  ارزش
از  اش ژهید وها و ماهیدت   حفاظت روستا مبتنی بر ارزش

 گونده  همان. در این دوره ابدی یمجمله زنده بودن تعمیق 
ی سدکونت،  هدا  ارزشآمده است  2شماره که در جدول 

، روابدط  خدور سدکونتگاه  ی مکدان، مقیداس در  ها تیفیک
هدای زنددگی چشدم انددازی      اجتماعی و کیفیت و شیوه

گردد. توجه به ایدن   یمتبیین   از میراث روستایی تر ایوس
ی ایدن دوره ضدرورت   در انتهدا وجوه مختلف میدراث،  

« ای بنیانی چند رشدته »عنوان  شناخت میراث روستایی به
ا مطددرح کددرده و فراتددر از میددراث معمدداری و بافددت ر 

در « نگر ریزی چند جانبه برنامه»متناسب با آن رویکرد به 
گدردد. طدرح موضدوع     حفاظت آن ضدروری اعدالم مدی   

مشارکت ساکنان در این بستر است که مورد تثکید قدرار  
 ءتا زمینه پذیرش اجتمداعی مدداخالت را ارتقدا    گیرد می

بخشد. این مباحث زمینه را برای نیاز به تلفیق حفاظدت  
 (. 2سازد حجدول شماره  در توسعه آماده می

 دهه نهم قرن بیستم -دوره سوم 

طرح موضوع توسعه پایدار و ضرورت نگدرش چندد   
 بعدددی بدده توسددعه در سددازمان ملددل در آغدداز دهدده     

ثیری انکارناپددذیر در ارتقددای تددث (Foley, 2010)  نهددم
 ای کدده از  گوندده مفهددوم حفاظددت و میددراث داشددته بدده 

بده رکندی اساسدی در اسدناد حفاظدت       این پس پایداری
 .شود میتبدیل 
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و   4662در سدال  « منظر فرهنگدی »تعریف یونسکو از 
درباره مناظر فرهنگدی در سدال    نامه شورای اروپاتوصیه
4661 (Jokilehto, 2008     نیدز الگدویی چندد بعددی و )

شناسدد کده    جدید از میراث فرهنگی را به رسدمیت مدی  
شد.  را شامل می ها آنستاها و بستر منظری بسیاری از رو

مفهوم منظدر    4669متعاقب آن بیانیه سن آنتونیو در سال 
 دانسددته و « مندداظر روسددتایی»فرهنگددی را در برگیرنددده 

های آن بدا مباحدث اقتصدادی، اجتمداعی و      بر پیچیدگی
کندد. ایدن بیانیده عدالوه بدر اشداره بده        معنوی تثکید می

یر مفهدوم اصدالت پرداختده و    ضرورت پایداری، به تفس
تثکید دارد در حفظ اصالت مناظر فرهنگی ممکن اسدت  

 دهای معنوی بدر حفدظ کالبدد تقددم داشدته باشد       ارزش
(ICOMOS,1996.) 

  4669پارلمان اروپا نیز متثثر از توسعه پایدار در سدال  
 مناطق روستایی دسدتیابی    تدوین منشور اروپایی برای  با

 روسددتاها و یو ارتقدداهمزمددان بدده اهددداف حفددظ    
 و عیدطبید  زنده اروپایی، حمایت از منظر 22ایدمرغزاره
 مدیریت ،ساخت، تنوع زیستی در جامعه روستایی انسان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پایدددار منددابا طبیعددی و حمایددت از میددراث فرهنگددی   
 است. اشاره کردهروستایی 

 

کدده بدده ارائدده ل نکتدده در ایددن سددند مفصدد نیتددر مهددم
جوه مختلف اقتصادی، زیسدت محیطدی،   در و ها استیس

ریزی فرایی، گردشدگری و... پرداختده،    فرهنگی، برنامه
اسدداس اصددول توسددعه پایدددار کلیدده  ایددن اسددت کدده بددر

و  28«یکپارچده » صورت بههای ارائه شده بایستی  سیاست
گرفتده  کدار   در یک مسیر مشترو در مناطق روستایی بده 

ه ایدن  را شدکل دهندد. بد   « همداهنگی کلدی  »تا یک  شود
در مواجهده بدا   « چند جانبه نگری»جهت دوباره بر لزوم 
 روستا تثکید شده است.

باز تولید منابا آب و خاو برای نسل آیندده در وجده   
حراست از منابا طبیعی، تنوع زیستی، حیدات   ، اقتصادی

هدای طبیعدی و در وجده     وحش و حتی ترمیم محددوده 
زیسددت محیطددی، حمایددت و تددرویج میددراث فرهنگددی 

  ، هویدت هدا  زبدان ، ها سنتی زندگی، ها مهارت یخی،تار
 یدل وجدوه    21بومی محلی و میدراث غدذایی روسدتایی   

 ترین اصول و مبانی مرتبط با حفاظت روستا مهم و تعاریف جدید ها ارزش نگرش  سند به روستا اریخت عنوان سند

 منشور فلورانس
 ایکوموس-

4614 
 عدم  کر روستا و مشابه آن

 ها ولی در نسبت شدید با ارزش

 های مکان کیفیت
 میراث زنده

 تجلی پیوند تمدن و طبیعت

 رتناسب راهبردهای حفاظت با ماهیت اث -

 کاض بیانیه تلکس
 ایکوموس-

4612 
ترین بیانیه ایکوموس مرتبط  مهم

 با روستا

 های زندگی امانت دار شیوه
 مقیاس در خور زندگی

 هویت بخش روابط اجتماعی

 مشارکت جواما در حفاظت  -
 های محلی احترام قاطا به سنت -
 زاد ها در شکل بوم تداوم مصالح و تکنیک -
 مومیکنترل توسعه خدمات ع -
 ریزی چند جانبه نگر حفاظت برنامه -

معاهده میراث معماری 
 اروپا

4611 
 روستا معادل شهر

 توجه به مجموعه ابنیه روستایی
 ارزش کیفیت زندگی

 حفاظت یکپارچه از طریق برنامه ریزی -
 حفظ و نگهداری ابنیه صرفاً واجد ارزش کیفیت زندگی -

 منشور واشنگتن
 ایکوموس-

 ها ارزش زندگی در بافت روستاعدم  کر  4611
 مشارکت ساکنان در حفاظت -
 اجتماعی  حفاظت بخشی از توسعه اقتصادی -

توصیه نامه ارتقاء میراث 
 معماری روستایی اروپا

4616 
دومین سند اختصاصی روستا  -

 در اتحادیه اروپا

 عنوان میراث روستایی به
 ای بنیان چندرشته

 های معماری محلی ارزش
 ناظرهماهنگی م

اقتصادی میراث  -ارزش اجتماعی
 روستایی

 های تلفیقی توسعه و میراث سیاست -
 طرح ایده میراث عامل توسعه محلی -
 اعمال محدودیت در کاربری اراضی -
 تدوین ضوابط برای هماهنگی ساختمان سازی جدید -
 استفاده مجدد از ابنیه موجود -
 4691مرمت و نگهداری بر اساس ونیز  -

 .ترین اسناد مرتبط با حفاظت روستا در دهه هشتم قرن بیستم مقایسه مهم .4 ج 
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های مورد تثکید این  فرهنگی، تنها بخشی از اهم سیاست
منشور است. منشور خواستار توسعه بدومی بدا اولویدت    

هددای  یژگددیوو تددداوم  تقویددت هویددت محلددی، حفددظ
ندوع فرهنگدی   فرهنگی و تاریخی و تشدویق و تدرویج ت  

مردمان روستایی شده است. یکی از فرازهای قابل توجه 
ارزش زنددگی خدانوادگی   »در این سند تثکید بدر حفدظ   

اسدت  « های م بت جامعه روستایی نمود»عنوان  به« سنتی
(Council of Europe, 1996). 

نامدده همچنددین خواسددتار توسددعه گردشددگری  توصددیه
 ،از طبیعدت  کشاورزی در تعادل با حفاظدت  روستایی و

 هدای موجدود    منظر و محدیط معمداری در حدد ظرفیدت    
 شده است.

منشور با تثکید بر توسدعه آتدی منظدر فرهنگدی اروپدا      
عندوان بخشدی از آن،    برای ارتقای منداظر روسدتایی بده   

احیدا  ج خواستار اطمینان از کیفیت معماری معاصر، تروی
مندازل و مرمدت ابنیده متدروو و حفدظ و       21و بهسازی
های معماری سنتی و مصالح بومی شده  یتمطلوبارتقای 

 .(Council of Europe, 1996)ت اس
دو منشدور را بده تصدویب       4666ایکوموس در سدال  

بددا  مددرتبط کددامالًرسدداند کدده بدددون اشدداره مسددتقیم؛  
   4666 ی در سالفرهنگروستاهاست. منشور گردشگری 

منظرهددای  دایددره شددمول میددراث طبیعددی و فرهنگددی را
ها و محدیط مصدنوع،   های تاریخی، محوطهکانطبیعی، م

رسوم فرهنگی،  ها و های زیستی، مجموعههمچنین تنوع
د دار مدددی هدددای زندددده اعدددالم  معرفدددت و آیدددین 

(ICOMOS,1999a). است کده روسدتاها در    پر واضح
شکل اصیل خود یکی از بهتدرین نمودهدا بدرای چندین     

ع طبیعدی و مصدنو   تعریفی از میراث در ترکیبی از مناظر
بدین روی روسدتاها   است.    و رسوم ویژه ها نییآبدیا با 
ین مقاصد گردشگری فرهنگدی محسدوب   تر مهمیکی از 

خواندده  « جامعه میزبدان »که اهالی آن در اینجا  شوند می
. این منشور هرچند هدفش کنترل آثار تخریدب  شوند می

هدای   شدیوه »  از ارزش گردشگری بدر میدراث اسدت امدا     
گوید، لدیکن   ظت و نیز گردشگری میبرای حفا« زندگی

هدا،  سبک زندگی و سدنت »قیودی را از جمله احترام به 
مورد توجه قرار داده « میزبان  و الگوهای جامعه ها ارزش

هددای  اسددت و ضددرورت منفعددت آن جامعدده از برنامدده 
 .(ICOMOS,1999a) دحفاظت تثکید دار

 

در مدتن منشدور میدراث     زاد از بدوم  تعریف ایکوموس
فراتر از روستاهاست؛ امدا     4666زاد در سال  وع بوممصن

هدای روسدتایی،    هدا، سداختمان   در اسناد بعددی دهکدده  
های ساخت و فرهنگ عامه معماری کده در طدول    سنت

زاد خواندده شدده    اند، به صراحت بدوم  قرون تکامل یافته
 (.ICOMOS, 2000( )Jokilehto, 2008:20)اسددت 

گردد لدیکن   می بر هشتمهه ی به دزاد بومسابقه اشاره به 
ی خاص و ها یژگیوباره بر   تصویب یک منشور در این

زاد در  متفاوت این الگوی میراثی تثکید دارد. میراث بدوم 
برابر میراث تشریفاتی، مفهومی از عامیانه بودن، سدادگی  

طور کلی روسدتاها و   و طبیعی بودن را مدنظر دارد که به
 .  شود میرا شامل  میراث آن

 

زاد روش سدنتی و  هدای بدوم  متن منشور، ساخته ا بربن
 گزینددی جوامددا اسددت و فراتددر از کالبددد طبیعددی سددکنی
هددای هددا و پیوندددهددای فرهنگددی، سددنتشددامل ارزش

اش ناملموس بوده و بازتاب فرهنگ یک جامعه از رابطه
دور از شدثن میدراث   »با سرزمین خدود اسدت، بندابراین    
ی سدنتی  ها یماهنگهبشری بود که توجهی به حفظ این 

 «شدد دهندد، نمدی  که هسته وجودی بشدر را شدکل مدی   
(ICOMOS, 1999b). 

 منشور در پدی تبیدین اهمیدت ایدن الگدوی ویدژه، بدر        
 لددزوم دقددت و احتیدداط در مددداخالت عملددی بددر روی  
 ایددن سدداختارها بدده سددبب ظرافددت و شددکنندگی  اتددی 

 هدددای گیدددری از تخصدددص  آن و ضدددرورت بهدددره 
 کنددد یددد مددی ثکت ،نهدده بددا آ ای در مواجرشددته چنددد

(ICOMOS, 1999b). 
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 سوم  دورهبندي و تحلیل تطبیقی  جمع
طرح سه موضوع توسعه پایددار، منظرهدای فرهنگدی و    

در این دوره، در تغییر رویکردها به میراث  زاد بوممیراث 
روستایی و حفاظت از آن مؤثر بوده است. وجه مشترو 

. هاسددت آنایدن مفدداهیم در چنددوجهی بدودن     هدر سده  
نگر جهت حفظ  بنابراین در این دوره رویکرد چند جانبه

. شدود  مدی روستا بده رسدمیت شدناخته    « هماهنگی کلی»
 نید بدر ا آمدده اسدت    8شدماره  که در جدول  گونه همان

اساس مفهومی وسیا از میراث روستایی با ابعاد مختلف 
ی زندده،  هدا  نیدی آارزشی همچون تنوع فرهنگی، منظدر،  

 نتی و میددراث غددذایی مطددرح وزندددگی خددانوادگی سدد
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 قرن بیست و یکم -دوره چهارم

توجه به حفظ روستاها و میدراث آن در ابتددای قدرن    
، چنانچده ایکومدوس شدعار    رسدد  یمجدید به اوج خود 
را   2114ها در سدال   و یادمان ها محوطهروز بزرگداشت 

 . قدرار داد  29«یدم دار هدنگد مدان را   اریخیداهای تدروست»
 همددین دلیددل منتشددر کددرد، بدده خطددر   سددندی کدده بدده رد

 یها سنتاسر جهان و دروستاهای تاریخی در سرت نابودی

 .  شود میتبیین  ها آنضرورت حفاظت 
 پذیرش نداگزیری تغییدر بده سدبب زندده بدودن ایدن        
 میددراث، ضدددرورت تدددوین ضدددوابط بددرای ارتقددداء    

 پهددای  کیفیددت معمدداری معاصددر، تددداوم مطلوبیددت  
 زاد و همدداهنگی آن بددا  و میددراث بددوممعمدداری سددنتی 

هددای روسددتاها در ایددن دوره را  بافددت موجددود و ارزش
 نماید. آشکار می

در این دوره همچنین رویکرد بده توسدعه گردشدگری    
روستایی با مشارکت جامعه میزبدان مدورد تثکیدد اسدت     
هرچند همزمان بر ضرورت کنترل عواقب افدراط در آن  

 .شود میتحذیر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نیتدر  مهدم کندد. امدا    اشاره می ها آنساختمانی وابسته 

آوردی و سدازگاری   فراز این سند آنجاست که تنوع بدوم 
ایده آل با محیط روستای سدنتی را منطبدق بدر مطلدوب     

ایدن سدند حفدظ و     .21خواند یمتوسعه پایدار  مورد نظر
 فددرد بدده منحصددر نگهددداری الگوهددای ابنیدده و معمدداری

دانددد تددا  را ضددرورت مددی روسددتایی در بسددتر اصددیل آن
معماری روسدتایی تداریخی    برداشت نسل آینده درباره»

 ترین اصول و مبانی مرتبط با حفاظت روستا مهم و تعاریف جدید ها ارزش نگرش  سند به روستا تاریخ عنوان سند

« منظر فرهنگی»تعریف 
یونسکو و اتحادیه 

 اروپا

و  4662
4661 

گیرنده روستاهای  در بر
 یلاص

 تجلی پیوند انسان و طبیعت
 های اجتماعی و فرهنگیارزش

 نگر رویکرد به حفاظت چند جانبه -

 بیانیه سن آنتونیو 
 ایکوموس آمریکا-

4669 
 مرتبط با

 مناظر فرهنگی روستایی

های اقتصادی،  ها و ارزش معنوی پیچیدگیسنت 
 اجتماعی و معنوی

های  بر حفاظت جنبه ها، الگوها و ارزش معنویاولویت بیشتر سنت-
 کالبدی 

 ضرورت رویکرد به توسعه پایدار در حفاظت-

نامه در مورد  توصیه
منشور اروپایی برای 

 مناطق روستایی 
 ایکوموس-

 سند ویژه مناطق روستایی 4669

 ارزش اقتصادی مناظر زراعی
 ارزش هویت محلی و تنوع فرهنگی

 ارزش زندگی خانوادگی 
ی بومی، میراث غذایی ها های زندگی، زبان مهارت
 محلی

رویکرد یکپارچه و چند جانبه نگر مبتنی بر توسعه پایدار در یک  -
 « هماهنگی کلی»
 توسعه گردشگری-
 ترویج احیا، بهسازی و مرمت ابنیه -
انطباق معماری معاصر مسکن با منظر محدوده و منظر فرهنگی آتی  -

 اروپا 

های  منشور ساخته
 زاد  بوم
 ایکوموس-

4666 
 عدم  کر روستا در سند

 اما در ارتباط شدید

 زاد در مقابل تشریفاتی ارزش میراث عامیانه و بوم
 ارزش طبیعی بودن
 ارزش سادگی 

 های فرهنگی احترام به هویت سنتی و ارزش -
 لزوم دقت و احتیاط در مداخالت عملی  -
 ای  های چند رشتهگیری از تخصصضرورت بهره -
 و توسعهدرو ناگزیری تغییر  -

منشور گردشگری 
 فرهنگی

 ایکوموس-

4666 
 عدم  کر روستا در سند

 اما در ارتباط شدید

 منظرهای طبیعی
 های زیستیتنوع 
 رسوم فرهنگی 

 های زندهمعرفت و آیین

 «میزبان ها و الگوهای جامعه ها، ارزشسبک زندگی و سنت»احترام به -
 نفعت و سود داشته باشد.های حفاظت باید برای جواما میزبان م برنامه-

 
 .ترین اسناد مرتبط با حفاظت روستا در دهه نهم قرن بیستم مقایسه مهم. 1 ج
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محددود   21هدای فردای بداز    بازدید از موزه به شان منطقه
 .(ICOMOS,2001) «نشود

اهتمام اتحادیه اروپا نیز به روستاها و  24در آغاز قرن 
ایی در سال با امرای سند معاهده منظر اروپ ها آنمیراث 
یابدد. در ایدن معاهدده کده      در فلورانس، ادامه می   2111
حفظ و  26«حفاظت منظر»روستایی است  بر مناظرشامل 

های شخصدیتی یدک منظدر،    نگهداری مرمون و ویژگی
های میراثی آن که از ساختار طبیعدی یدا   همتراز با ارزش

ت ، تعریدف شدده اسدد  اندد  برآمدده هدای انسدانی   فعالیدت 
(Council of Europe, 2000).  

دیگر اقدام مهم اتحادیه اروپا در زمینده حفدظ میدراث    
روستایی، انتشار راهنمایی برای عموم در زمینده میدراث   

یدراث روسدتایی   م 81راهنمای دیدبانی»روستایی با عنوان 
است که گامی عملدی در زمینده     2118در سال « اروپایی

دعدددوت از جامعددده و ارتقدددای مشدددارکت در حفدددظ  
اساس متن سند، اهداف این اقدام کمک به  ست. برروستا

ارتقدای مندابا دنیدای     ،84روسدتا -بازسازی تعدادل شدهر  
ریدزی پایددار    عندوان عامدل توسدعه، برنامده     روستایی به

روستایی که توأمان رشد اقتصادی و حمایدت از میدراث   
طبیعددی و منظددر فرهنگددی را در نظددر دارد و مشددارکت  

رایی خوانده شدده اسدت.   ریزی ف جامعه در روند برنامه
از چهار فصل این راهنمدا، سده فصدل در جهدت تبیدین      

در نگاهی فراگیر و با تثکید بر « تعریف میراث روستایی»
میراث و معرفی وجدوه و اجدزای آن و    زنده بودنوجه 
ی آن اسددت. بخددش ریکددارگ بددههددای شناسددایی و  روش

میراث موتور محرو توسدعه  »چهارم در پی ترویج ایده 
در اسناد اتحادیه اروپدا بده آن اشداره     ها مدتکه « رپایدا

شددده بددود، ارتبدداط میددراث فرهنگددی و توسددعه پایدددار  
 روستایی را تشریح کرده است.

این سند در تعریف، میراث روستایی را شدامل مدوارد   
منظرهدای روسدتایی، معمداری روسدتایی      داندد:  زیر مدی 

، هدا  صورت گروهی یا منفرد، تولیدات محلی، تکنیدک  به

های خالقانه را ممکدن   ها و دانش بومی که فعالیت روش
ها برای حفظ، مرمت، تغییر و نو  ساخته و زنده ماندن آن
بدر   ز نید  نجایدر ا.  ها ضروری است کردن محصوضت آن
که این مجموعه ابنیه، محدیط   شود میاین موضوع تثکید 
تلقدی  « یدک کدل هماهندگ   »عندوان   زیست و منظدر بده  

   .(Council of Europe, 2003) شوند می
اشاره به ارزش دنیای روستا برای پاسخ بده اصدالت و   

هدای روسدتایی، توجده بده      هویت انسان مدرن در ریشه
عنوان میراث فردا و آموزش و ارتقدای   تولیدات امروز به

هدا و مددارس    های سدنتی روسدتایی در دانشدگاه    مهارت
برخی نکات مهدم در ضبدالی سدطور ایدن سدند اسدت       

(Council of Europe, 2003). 
  2118امرای معاهده میراث ناملموس یونسکو در سدال  

(UNESCO,2003) .    در معتبرتددرین سددطح قددانونی، در
ابتدای قرن جدید نگاهی دیگر بده میدراث را بده رسدمیت     

توسط و شناسد. متعاقب این معاهده با صدور بیانیه یامات می
گیدری   هو بهر (UNESCO, 2004)  2111یونسکو در سال 

، بیانیده  (ICOMOS,2004)  2111کارگاه کیمبرلی در سال 
بیانیده کبدک    و (ICOMOS,2005) 2111شدیان در سدال   

توسددط ایکومددوس،    2111دربدداره روح مکددان در سددال  
حفاظت توأمان میراث ملموس و ناملموس و یکپدارچگی  »
عنوان دغدغه جددی متولیدان حفاظدت در سدطح      به« ها آن
اساس بیانیه کبدک   . در حالی که برشود یماعالم  المللی بین
تدر بده    تدر و غندی   میراث فرهنگی ناملموس معنایی کامدل »

توجه به وحدت ملموس و نداملموس و  « بخشند میراث می
ی مهدم  هدا  چدالش جدایی ناپذیری این دو وجه میدراث از  

. از ایدن رو بیانیده کبدک    شود میپیش رو حفاظت خوانده 
کده واجدد هدر دو وجده      عندوان مفهدومی   روح مکان را به

کندد   یمکند. عالوه بر این تصریح  مذکور است، تعریف می
بدرای  « ی سدنتی فرهنگد هدای   گدروه »و« جواما محلدی »که 

حراسددت از روح مکددان مجهزترنددد و بهتددرین موقعیددت   
 را دارا هسددتند فراگیددری و آمددادگی بددرای مشددارکت آن  
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(ICOMOS, 2008) .  بر این اساس روستاها ظرفیت قابدل
در حراسدت از روح مکدان و تدداوم آن از طریدق      توجهی
ی زنده ساکنان دارندد مشدروط بدر آنکده از خطدر      ها سنت

 .82در امان بمانند مکانشاندر محو روح « گردشگری انبوه»
ایکوموس ضمن اشاره  2144در بیانیه پاریس در سال 

 بده چدالش ادغددام میدراث در توسددعه پایددار، خواسددتار     
عندوان چهدارمین رکدن     بده میدراث   شدناختن به رسمیت 

های اقتصدادی، اجتمداعی و    توسعه پایدار در کنار ستون
 شددود مددیالمللددی  محیطددی آن از سددوی نهادهددای بددین 

 (.ICOMOS, 2011aح

ایکومدوس    2144در قطعنامه همایش پاریس در سدال  
ز طور واضدح میدراث روسدتایی را در نگداهی فراتدر ا      به

هدد. تثکیدد بدر    د مناظر و محیط روستایی مدنظر قرار می
هددای  هددای کدداربری اراضددی، شددیوه  شددیوهز حفاظددت ا

و  هدا  مهدارت کشاورزی سنتی، الگوهای سکونت سنتی، 
های تولید اندريی،   ی صناعتی و دستی و روشها تیفعال

اهمیت وجوهی دیگدر از زنددگی پیوسدته بدا روسدتا را      
گیری مجددی  سازد. این بیانیه با تثکید بر بهره آشکار می

و عناصر عملکردی میراث  88توزیا فرایی که پیوستگی
نشدینی شدهری را   د و حاشدیه نماید  را حفظ می روستایی 
منظدر  »کند توسدعه بایدد بده    کند، تصریح میمحدود می

احتدرام بگدذارد.   « تاریخی و الگوهدای سدکونت سدنتی   
همچنین این سند حفاظت از میراث مصنوع، چه شهری 

زاد که از ه و بومو چه روستایی، معتبر و رسمی یا عامیان
کیفیت باضیی در مصالح اصیل، طرح و ساخت، معماری 

های اصیل در پیوستگی با محیط فیزیکی کاربری و حفظ
و اجتماعی و فرهنگی برخدوردار هسدتند، مددنظر قدرار     

 .(ICOMOS,2011b) تداده اس
منشور اروپایی بر میراث روستایی برای توسعه پایددار  

اسدت   81المللی بینین منشور اول 2142سرزمینی در سال 
طور مستقل و مشخص بر روستا و میراث آن تثکید  که به

دارد. این سند محصول تجربیات اتحادیه اروپایی در پی 
 است.  4611یک سلسله اسناد از سال 

طیددف وسددیعی از   یددن منشددور، میددراث روسددتاییدر ا
هدای   فرهنگ، تکنیدک ، های متنوع معماری، تاریخ حوزه

شود. تعدابیر بده    رهای طبیعی و... را شامل میبومی، منظ
کار رفته در این منشور برای میراث روسدتایی، حکایدت   

ی متنددوع هددا حدوزه از اهمیدت و فراگیددری نقددش آن در  
در متن سند، میراث روسدتایی   که گونه آنروستایی دارد. 

، نیروی محرکه «انسجام ارضی»به عناوین مختلف عامل 
بزرگداشت زندگی »املی برای ، ع«توسعه فرایی پایدار»

و « هددای مختلددف  دهنددده نسددل  انسددجام»، «اجتمدداعی
کننده حدس تعلدق و هویدت مردمدان از طریدق       تقویت»

معرفددی شددده اسددت. در فددرازی از منشددور بدده « گفتگددو
. پدردازد  یمد تهدیدات میدراث روسدتایی در سده حدوزه     

را در خطدر تغییدر   « میراث معمداری و محدیط مصدنوع   »
میراث طبیعدی  »خواند،  سازی می انهالگوی سکونت و خ

را از وجددوه مختلددف از جملدده « و منظرهددای روسددتایی
میدراث  »داندد و   های محیط زیست در خطدر مدی   آسیب

کده   ندد یب یمرا در خطر نوع نگرشی « ناملموس روستایی
خواند. بدین روی باضترین  می« افتاده عقب» را آنبا تثکید 

ستار تغییدر نگرشدی   ریزان فرایی اروپا، خوا سطح برنامه
دهدد و   سنت را در برابدر پیشدرفت قدرار مدی    »است که 
هدای جامعده روسدتایی را منسدو       هدا و مهدارت   عادت
 زیددرا  (Council of Europe, 2012)«. خوانددد مددی
اساس روح کلی این منشور، میراث روسدتایی مبندایی    بر

هدای   برای توسعه پایدار است. با چنین هددفی در فدراز  
ر ضرورت ارتقای آگاهی عمومی، آموزش دیگر منشور ب

 نسددل آینددده و مشددارکت سدداکنان محلددی در ارتقددای   
. منشور با تثکید بر پرهیدز  شود میمیراث روستایی تثکید 

عندوان   را بده  کدارگیری آن  به میراث، به« ای نگاه موزه»از 
« تحول تددریجی »که سرنوشت آن « میراثی زنده و پویا»
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 . در دانددد یمددداوم آن تددرین راه بددرای تدد اسددت، مطمددئن
« تولید در مقیاس خرد روسدتایی »های  همین راستا روش

 پیشدنهاد داده  « تولیدد انبدوه  »عنوان جایگزینی برای  را به
اقتصداد در حدال ظهدور مبتندی بدر      »و برای حمایدت از  

ای مشداغل   حدود صالحیت حرفده »به  «میراث روستایی
کندد   تثکیدد مدی  « بداره  آموزش جواما در ایدن »و « مرتبط

(Council of Europe, 2012).  
نیز یونسکو موضدوع   2148در بیانیه هوآنگژو در سال 

ارتقای توسعه پایدار از طریق توجه به فرهنگ و میراث 
 (.UNESCO,2013) شدود  مدی فرهنگی را خاطر نشدان  

نیددز بددا تکددرار چنددین  2141بیانیدده فلددورانس در سددال 
 خواسدتار « حفاظت پایدار»مرمونی همزمان با تثکید بر 

  فدددرا»ای و ی رویکردهدددای چنددد رشددته  ریکددارگ  بدده 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طدور   بده  هید انیبدر حفاظت شده است. این  81«ای رشته
هدای سدنتی در    مفصل به ارزش دانش سدنتی و مهدارت  

توسددعه پایدددار پرداختدده و خواسددتار تددداوم ارتقدداء و   
 (.ICOMOS,2014)ت هاس کارگیری آن به

 

 چهارم  دورهل تطبیقی بندي و تحلی جمع
در  مدر قرن جدید مطرح شدن دو موضوع بسدیار مهد  
توجدده  اسددناد حفاظددت در ارتقددای میددراث روسددتایی و 

 رسدمیت  هدا  آنیکی از  ،شود میبه آن مؤثر واقا  تر کامل
یافتن وجوه ناملموس و فدرا کالبددی میدراث و دیگدری     
بدا   قوام یافتن مفاهیم پایداری و تدثثیر و تدثثر متقابدل آن   

و تعاریف جدید اسناد  ها ارزشحفاظت است. نگاهی به 
 این ادعاست.  تصدیق کننده 1این دوره در جدول شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ترین اصول و مبانی مرتبط با حفاظت روستا مهم و تعاریف جدید ها ارزش نگرش  سند به روستا تاریخ عنوان سند

ها و  روز بزرگداشت محوطه
 ایکوموس -ها  یادمان

2114 
 مختص حفظ

 روستاهای تاریخی 

های روستای سنتی بر  انطباق ارزش
 های  توسعه پایدار  آل ایده

 نگهداری الگوهای ابنیه و معماری  روستایی در بستر اصیل  -
 پرهیز از انحصار به رویکرد موزه های فرای باز  -

 بیعتتجلی پیوند تمدن و ط شامل  مناظر روستایی 2111 معاهده منظر اروپایی 
های  نگهداری مرمون و کاراکتر یک منظر، همتراز با ارزش -

 میراثی

راهنمای دیدبانی میراث روستایی 
 اروپایی

2118 
سندی با هدف مشارکت عمومی 

 در حفاظت از روستا

تلقی از ابنیه، محیط زیست و منظر  -
 عنوان یک کل هماهنگ  به
های  ارزش اصالت و هویت ریشه -

 روستایی
 لیدات امروز به م ابه میراث فرداارزش تو -

 ریزی فرایی مشارکت جامعه در برنامه -
 ریزی پایدار روستایی برنامه -
 کارگیری میراث زنده روستایی ارتقاء و به -
ها و دانش بومی برای  ها، روش ضرورت زنده ماندن تکنیک -

 حفظ، تغییر و نو کردن محصوضت 
 میراث عامل و موتور محرو توسعه -
 های میراث روستایی همیت آموزش مهارتا -

 معاهده میراث ناملموس یونسکو
بیانیه های کیمبرلی، یاماتو، شیان 

 و کبک

2118 
 تا
2111 

 عدم  کر روستا

 میراث ناملموس-
 روح مکان-
در حراست « جواما محلی سنتی»ظرفیت  -

 ها از آن

رویکرد یکپارچه برای حراست از میراث فرهنگی ملموس و -
 سناملمو

 گردشگری انبوه خطری جدی برای روح مکان  -

 بیانیه
 ایکوموس-پاریس 

  روستا معادل شهر 2144
 چالش ادغام میراث در توسعه پایدار -
 میراث رکن چهارم توسعه پایدار -

 قطعنامه همایش پاریس
 ایکوموس-

2144 
سندی که در آن ایکوموس رسماً 

  پردازد. به میراث روستایی می

های  ربری اراضی، شیوههای کا شیوه
کشاورزی سنتی، الگوهای سکونت سنتی و 

 های تولید انريی  روش
 مناظر تاریخی روستایی 

 ها و گیاهان بومیجنگل

 استفاده مجدد از میراث مصنوع روستاها -
 .اجتماعی و اقتصادی« معاصرسازی»ترویج  -
های صناعتی در جهت پشتیبانی از کشاورزی سنتی و فعالیت -

 ها مهارتحفظ 
های استفاده و تولید انريی به نگهداری و بازگرداندن مهارت -

 های سنتی، پایدار و محلیروش

منشور اروپایی بر میراث 
روستایی برای توسعه پایدار 

 سرزمینی

2142 
ترین و آخرین سند مختص  مهم

 میراث روستایی

 « زنده بودن و پویایی» 
 ها سرزمین  بروز دهنده مزیت

کننده حس  ها تقویت دهنده نسل اتصال  
 تعلق و هویت مردمان روستا

کارگیری میراث  و ضرورت به« ای نگاه موزه»پرهیز از  -
 آن« تحول تدریجی»روستایی و سرنوشت 

 حمایت از اقتصاد نو ظهور مبتنی بر میراث روستا -
 « تولید در مقیاس خرد»های  روش -
انان و نسل جو»آموزش جواما و افزایش دانش و توجه  -

 های عملی با آموزش« آینده

 بیانیه هوآنگژو
 یونسکو-

 حفرهنگ(  قلب توسعه پایدار میراث فرهنگی -  روستا معادل شهر 2148

 بیانیه فلورانس 
 ایکوموس-

 روستا معادل شهر 2141
 

 تثکید بر ارزش دانش سنتی برای توسعه
 ارتقای کیفیت زندگی

 تاتثکید بر منظر فرهنگی شهر و روس-
 ای  ای و فرا رشتهضرورت رویکردهای چندرشته -
 « حفاظت پایدار»اشاره به  -

 
 .ترین اسناد مرتبط با حفاظت روستا در قرن بیست و یکم مقایسه مهم. 4 ج
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پذیرش میراث ناملموس در باضترین سطح اسناد جهانی 
و تثکید بر حفاظت توأمدان وجدوه ملمدوس و نداملموس     

میدراث را   ، مفهدوم هدا  آنناپدذیری  اتدی    واسطه جدایی به
های جواما  و روستاها را به سبب ظرفیت بخشد یمارتقاء 

هدای روح مکانشدان در مرکدز ایدن نگداه       محلی و کیفیت
دهد. انطباق محیط  فراگیر به میراث و حفاظت آن قرار می

های توسدعه پایددار و گسدترش     آل روستایی سنتی بر ایده
لدب  های میراثی روسدتا راه را بدرای ط   دوباره دایره ارزش

کندد. از   میراث در توسعه پایددار تسدهیل مدی    تر مهمنقش 
ی ریکدارگ  و بده سوی دیگر طرح مفهدوم حفاظدت پایددار    

ای در حفاظت متثثر  رشته  ای و فرارویکردهای چند رشته
 از قوام یافتن مفهوم پایداری است.

ی، ریکارگ ا بهترین اسناد اروپ از این رو در یکی از مهم
روستایی زنده بدا رهدایی از نگداه     ارتقاء و ترویج میراث

سو و نگاهی که سنت را مقابل  کیاز ای به میراث  موزه
ی دیگر، عامل و موتدور محرکده   از سو داند یمپیشرفت 

 .شود میتوسعه پایدار معرفی 
 

 نتیجه

این مقاله در پی تبیین و تفسیر نسبت روسدتا بدا اسدناد    
 ح مبدانی حفاظت و میزان اهتمام به آن در سدط  المللی بین

هدای صدورت گرفتده مشدخص      اساس تحلیل . برمی باشد
 شد:
طور کلی در سیر تطدور اسدناد، همزمدان بدا روندد       به -

تکاملی حفاظت، موضوع مفهوم میراث روستایی تکدوین  
عدم  است. یافته و در مرکز توجه اسناد مذکور قرار گرفته

فراگیری و کفایت تعاریف اولیه با رسمیت یافتن میدراث  
اهمیدت یدافتن سدبک زنددگی و کیفیدت زنددگی،        زنده،

و اهمیت  ضرورت تداوم توأم میراث ناملموس و ملموس
هدای گذشدته از    ی سنتی در دهده ها مهارتتداوم دانش و 

 . دهد میروند تکاملی حفاظت از میراث روستایی خبر 

 وستا تنها ظرف برخی، ردر حالی که در اسناد اولیه -
ای ابنیه وابسدته   در دورهشد،  یمعناصر میراثی محسوب 
عنوان میراث روستایی شدناخته   به روستا و کشاورزی به

ی هدا  ارزشو امروزه روسدتا و طیدف وسدیعی از     نددش 
ای  عنوان بنیانی چندرشته زنده ملموس و ناملموس آن به

و یک کل هماهنگ، مصدداقی شایسدته بدرای حفاظدت     
 .شود میشناخته 

ه میدراث روسدتا   در سیر تکاملی مذکور ماهیت ویدژ  -
ی، طبیعی، ساده، بسیط فاتیتشر ریغعنوان میراثی زنده،  به

زاد که در برابدر مدداخالت ظرافدت و شدکنندگی      و بوم
 دارد، به رسمیت شناخته شده است.

راهبردهای حفاظت کالبدی روسدتا در طدول پنجداه     -
سال در جهت حصول هماهنگی کلی بدا روح معمداری   

اسدت، لدیکن    افتده ارتقاء ی سنتی محلی و منظر روستایی
 کده  شدود  میاین موضوع در صورتی به رسمیت شناخته 

تنها با پذیرش سرنوشت تغییر تدریجی و پرهیز از نگداه  
ای  برنامده  عندوان بخشدی از   ای، حفاظت کالبدی به موزه

بدرای آیندده    تواند نگر می جاما و هماهنگ و چند جانبه
 .باشدروستاها مطلوب 

وع پایداری، ماهیدت حفاظدت   همزمان با طرح موض -
رشدته ای پذیرفتده شدد، در    -عندوان امدری میدان    ابتدا به
ی ریکدارگ  بده ی بعدد اسدناد حفاظدت خواسدتار     هدا  سال

ای در حفاظدددت شددددند و در  راهبردهدددای چندرشدددته
ای  ی اخیدر از ضدرورت رویکردهدای فدرا رشدته     ها سال

 سخن به میان آمده است.
ر و تذکر نسبت در حالی که اسناد اولیه در پی تحذی -

دنبدال تغییدر    به تثثیرات توسعه بدر روسدتاها بودندد، بده    
یری و کدارگ  بده رویکرد توسعه، اسدناد متدثخر خواسدتار    
اسداس اسدناد    ادغام میراث با توسعه پایددار هسدتند. بدر   

مذکور با ارتقای مفهوم میراث روستایی، حفاظدت از آن  
و میددراث  قددرار دارددر همدداهنگی بددا توسددعه پایدددار  
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عنوان عامل و موتور محرو توسعه خواندده   ستایی بهرو
. از این رو با خروج از انحصار میراث به ابنیده و  شود می

عنوان امری زندده و   بافت تاریخی، ارتقاء و  تداوم آن به
 پویا مبنایی برای توسعه پایدار روستایی شده است.

 

 نوشت پی
1.Lefebore 

ویس قانون میراث ملدی را  ن یشپکسانی که ». به نقل از لونتال: 2
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3.Cross- disciplinary 
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 .( به کشورهای عرو اعالم شده استMichael Petzetح

معماری روستایی سنتی که تنوع بسدیار فدراوانش حاصدل    » .21
ی کهدن صدناعات دسدتی    ها سنتمصالح ساختمانی بوم آورد و 
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09 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

re
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            18 / 19

http://jhre.ir/article-1-1126-en.html


 

 
 

ره 
ما

ش
75

1
 

♦ 
ار 

به
69 

♦
  
 

(، تدداریخ حفاظددت معمدداری، ترجمدده 4811یوکیلتددو، یوکددا.ح -
 شایار بهاری، نشر روزنه، تهران.حسن طالبیان، خ محمد

-Council of Europe. (1975a), European Charter of the 
Architecture, www.icomos.org/en/charters-and-texts 
-Council of Europe. (1975b), The Declaration of 
Amsterdam, www.icomos.org/en/charters-and-texts 
-Council of Europe. (1979), on the rural architectural 
heritage, www.assembly.coe.int 
-Council of Europe. (1985a), Convention for the 
protection of the Architectural Heritage of Europe, 
Granada, 3.X.1985,www. conventions.coe.int 
-Council of Europe. (1989), The protection and 
enhancement of the rural architectural heritage, 
www.assembly.coe.int. 
-Council of Europe. (1996), European Charter for Rural 
Areas, http://assembly.coe.int 
-Council of Europe. (2000), European Landscape 
Convention , Florence, http://conventions.coe.int 
-Council of Europe. (2003), European Rural Heritage 
Observation Guide, Ljubljana, 
http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/cemat/Versio
nGuide/Anglais.pdf 
-Council of Europe. (2005), Framework Convention on 
the Value of Cultural Heritage for Society, Faro, 
www.coe.int 
-Council of Europe. (2012), The Pan-European Charter 
of rural heritage: for a sustainable territorial 
development, Draft Recommendation, www.coe.int 
-Foley, Elleen. (2010), A conservation stratogy for 
sustaining the cultural significance of rural landscapes, 
Master Of Landscape Architecture ,the university of 
Guelph ,Canada  
-ICOMOS. (1965), International Charter for the 
Conservation And Restoration of Monuments And Sites  
(The Venice Charter 1964), 
http://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf 
-ICOMOS. (1981), Historic Gardens (The Florence 
Charter), www.international.icomos.org/charters 
-ICOMOS. (1982), Tlaxcala Declaration on the 
Revitalization of Small Settlements , third Inter-
American Symposium on the Conservation of the 
Building Heritage, www.icomos.org/en/charters-and-
texts 
-ICOMOS. (1987), Washington Charter, 
http://www.icomos.org/charters/towns_e.pdf 
-ICOMOS. (1996), The Declaration of San Antonio , 
www.icomos.org/en/charters-and-texts 
-ICOMOS. (1999a), International Cutltural Tourism 
Charter - Managing Tourism at Places of Heritage 
Significance, Ratified by the ICOMOS 12th General 
Assembly, www.icomos.org 
-ICOMOS. (1999b), Charter on the built vernacular 
heritage, Ratified by the ICOMOS 12th General 
Assembly, www.icomos.org 
-ICOMOS.(2000), Heritage @ Risk, www.international 
.icomos.org /risk/world_report 

- ICOMOS.(2001), Celebrate the 18th of April, 
International Day for Monuments and Sites 2001, Save 
Our Historic Villages, 
http://international.icomos.org/18thapril/18april2001.htm 
-ICOMOS. (2004), Report on the workshop held from 
24 –26 october in kimberley, www.icomos.org 
-ICOMOS. (2005), Xi’an Declaration On The 
Conservation Of The Setting Of Heritage Structures, 
Sites And Areas, Adopted in Xi’an, China by the 15th 
General Assembly of ICOMOS,www.icomos.org 
-ICOMOS. (2008), The Quebec Declaration On The 
Preservation Of The Spirit Of The Place, 
www.icomos.org  
-ICOMOS.(2011a) ,The Paris Declaration On Heritage 
As A Driver Of Development, www.icomos.org 
-ICOMOS.(2011b) , Declaration of Paris Symposiom, 
www.icomos.org 
-ICOMSO.(2014). The Florence Declaration on 
Heritage and Landscape as Human Values, , 
www.icomos.org 
-Jokilehto, Jukka. (2005), Definition of cultural 
heritage, references to documents in history, ICCROM 
Working Group 'Heritage and Society 
-Jokilehto, Jukka. (2008), On Definitions of Cultural 
Heritage, ICOMOS_ICLAFT, e-journal 
Vol1,www.siteresources.worldbank.org  
-UNESCO. (1972), Convention concerning the 
protection of the world cultural and natural heritage, 
Adopted by the General Conference at its seventeenth 
session Paris, www. portal.unesco.org/culture 
-UNESCO. (1976), Recommendation concerning the 
Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas 
, The General Conference of the UNESCO, www. 
portal.unesco.org/culture 
-UNESCO. (2003), Convention for the Safeguarding of 
Intangible Cultural Heritage , meeting in Paris, , 
http://www.irunesco.org 
-UNESCO. (2004), Yamato Declaration on Integrated 
Approaches for Safeguarding Tangible and Intangible 
Cultural Heritage, www. 
portal.unesco.org/culture/en/files/23863/.../Yamato_Dec
laration.pdf  
-UNESCO. (2013), The Hangzhou Declaration Placing 
Culture at the Heart of Sustainable Development 
Policies, 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA 

11 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

re
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            19 / 19

http://assembly.coe.int/
http://www.coe.int/
http://www.international.icomos.org/charters/gardens_e.pdf
http://www.international.icomos.org/charters/gardens_e.pdf
http://www.icomos.org/en/charters-and-texts/179-articles-en-francais/ressources/charters-and-standards
http://www.icomos.org/en/charters-and-texts/179-articles-en-francais/ressources/charters-and-standards
http://www.international.icomos.org/charters/tourism_e.pdf
http://www.international.icomos.org/charters/tourism_e.pdf
http://www.international.icomos.org/charters/tourism_e.pdf
http://www.icomos.org/
http://www.icomos.org/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/images/FinalHangzhouDeclaration20130517.pdf
http://jhre.ir/article-1-1126-en.html
http://www.tcpdf.org

