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ظهور و حضور روستا و میراث روستایی در سیر تطور
اسناد بینالمللی حفاظت

تاریخ پذیرش مقاله:

7164/74/44

چکیده
بخشی از مهمترین دستاوردهای تشریک مساعی جامعه بشری طی پنجاه سال اخیر ،در مجموعهای از اسناد بینالمللی که موضوع آنها
بهطور کلی حفاظت و میراث فرهنگی است ،تبلور یافته است .بررسی این اسناد از آنجا که از یک سو چکیده تجربیات بینالمللی است و
از سوی دیگر رشد و تطور دانش و بینش کلی در زمینه حفاظت را بیان میدارد ،از منظر میزان اهتمام به موضوع روستا و میراث روستایی
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حائز اهمیت است« .روستا» بهعنوان یکی از داشتههای ارزشمند بشری با همه ابعاد ،خصایل و ویژگیهایش در سیر تطور این اسناد
موضوعیت دارد .در اینجا ر وستا موجودیتی کهن و نمودار هماهنگی انسان و طبیعت در طی سالیان دراز است که از یک سو بهدلیل
تناسبش با انسان و محیط اجتماعی و از سوی دیگر با سرزمین و مکان «بهعنوان یک کل» شایسته حفاظت است.
بررسی این اسناد نشان میدهد که مفاهیم پایه حفاظت در طول زمان دستخوش تغییر و تحول شدهاند .وجوه مختلف روستا و میراث
روستایی در ضمن این تغییرات از موضوعی حاشیهای تبدیل به متن شده و روز به روز بر اهمیت آنها افزوده شده است.
مقاله پیش رو حاصل بررسی و تحلیل محتوای بیش از سی سند بینالمللی در موضوع حفاظت و استخراج مفاهیم و فرازهای مرتبط با
روستا و ارزشهای روستایی از خالل سطور آنها است .این بررسی در چارچوب اسناد منتسب به سه نهاد بینالمللی یونسکو ،ایکوموس
و اتحادیه اروپا محدود میباشد .این مطالعه چهار دوره زمانی از منشور ونیز در سال  4691میالدی تا منشور میراث روستایی اروپا در سال
 2142میالدی را در بر میگیرد .گردآوری اطالعات این مقاله بر مبنای مطالعات کتابخانهای و بررسی متن اصلی اسناد بوده و راهبرد
تحقیق ،توصیفی و تحلیلی است .تحلیل روند مذکور شامل مقایسه تعاریف ،ارزشها ،راهبردها و دیگر فرازهایی از اسناد است که به
مبانی حفاظت و سیر تحول آن ارتباط دارد.
این تحقیق نشان میدهد که در روند این تغییرات ،میراث روستایی بهعنوان یک کل هماهنگ و بنیانی چندرشتهای اهمیت مییابد،
راهبردهای حفاظت از مرمت به حفاظت توأمان و چند جانبهنگر ارتقاء مییابند و چالش ادغام حفاظت و توسعه روستایی ادامه مییابد.

واژگان كلیدي :روستا ،میراث روستایی ،معماری روستایی ،اسناد حفاظت ،منشورهای حفاظت.
.
* دکترای معماری ،استاد دانشگاه شهید بهشتی.
** دکترای مرمت ،استادیار دانشگاه هنر اصفهان.
*** معمار ،دانشجوی دکترای مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی ،دانشگاه هنر اصفهانm.sadeghahmadi@aui.ac.ir .
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نتایج این تحقیق در کنار پژوهشهای دیگر خواهد توانست به تبیین مناسبی از مبانی حفاظت روستا بیانجامد.

مقدمه
براساس اسناد ،بیانیهها و منشورهای مرمت و حفاظت
در پنجاه سال گذشته ،همزمان با اضافه شددن مفداهیم و
گاه مصادیق واجد ارزش به حوزه میراث ،ناگزیر مفهوم
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حفاظت تا مرزهای جدیددتر بسدط یافتده اسدت .نتدایج
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
نیز تکوین یافته و نگرش به روستا و ابعاد آن نیدز تغییدر
کرده است.

سؤاالت تحقیق
 در سیر تحول اسناد بدین المللدی حفاظدت ،نگدرشاسناد به کدامیک از وجدوه ،ابعداد و ارزشهدای روسدتا
معطوف بوده است؟
 روند تکوین میراث روستایی و قوام یافتن آن متدثثراز اعتبار یافتن کدام ارزشها و مفاهیم حفاظت بودهاند؟
 مبددانی حفاظددت روسددتا و مهددمتددرین راهبردهددایپیشنهادی اسناد در دورههای متوالی بر چده موضدوعاتی
متمرکز بوده است؟
اسناد بینالمللی حفاظت
اسناد بین المللی حفاظت شامل منشدورها ،معاهددات،

از آنجا که تاکنون بررسی دقیق و موشکافانه چگونگی

قطانامهها و توصیهنامههایی است کده توسدط نهادهدای

روند تغییرات در اسناد مذکور از منظر حفاظدت روسدتا

بینالمللی در حوزه مرمت و حفاظت تددوین شددهاندد.

با نگاهی فراگیر صورت نگرفتده اسدت ،ایدن مقالده بده

تدوین اصولی برای حفظ و مرمدت آثدار گذشدتگان در

بررسی میزان توجه به روستا و میراث روستایی در سدیر

ابعاد ملی از قرن نوزدهم در دستور کار برخدی کشدورها

تطور این اسناد می پردازد .این بررسی تنهدا محددود بده

بوده اسدت .ححبیبدی ،مقصدودی )484 :4811 ،در قدرن

آنچه که به صراحت در هریک از اسدناد مدذکور دربداره

بیستم اولین سند مشهور بینالمللی در این زمینه در سال

روستا و میراث آن آمده نیست بلکه چگدونگی ظهدور و

 4684میالدی با عنوان «منشور آتن» تدوین شد .در سال

تکوین مفاهیم و ارزشهای جدید میراثی و رویکردهای

 4691میالدی دومین کنفرانس معماران و استادکاران در

کلی حفاظت که با میراث روستا و حفاظدت آن ارتبداط

ونیز به تثسیس نهاد غیردولتی بدین المللدی «ایکومدوس»

داشته نیز مدنظر قرارگرفتهاند.

منجر و «منشور ونیز» به عنوان رهنمود اخالقدی بنیدادین

بین المللی حفاظدت بده مدروری بدر مفهدوم مدورد نظدر

پس بهطور متوالی به ارائه اسدنادی جدیدد در ایدن بداره

از روستا و میراث روستایی میپردازد .در بخدش اصدلی

پرداخته اسدت .سدازمان فرهنگدی هندری سدازمان ملدل

مقالدده ،در مقدداطا زمددانی چهارگاندده از منشددور و نیددز

«یونسکو» نیز با تکیه بر امکان تنظیم معاهدده بده عندوان

تاکنون ،میزان توجه هدر سدند بده حفاظدت از روسدتا و

سندی الزامآور و قانونی معتبر( )Jokilehto,2008:12از

میراث روسدتایی و مهدم تدرین ارزش هدا و راهبردهدای

دهه  91مدیالدی تبددیل بده یکدی دیگدر از بدازیگران و

مرتبط با آن بررسی شده است .با کمک جداول تحلیلدی

تثثیرگذاران صحنه حفاظت بدین المللدی شدد« .اتحادیده

و جما بندی تحلیدل تطبیقدی اسدناد مدذکور ،تصدویری

اروپا» نیز از همان سالها مصوباتی در زمینه حفاظدت و

روشن از روند کلی خط سیر زمانی تغییرات در مقیداس

مرمت داشته است که مهمترین آنهدا از  4611مدیالدی

مبانی ارائه شده است.

سال "میراث معماری اروپا" آغاز میگردد.
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این مقاله پس از معرفی و تبیدین کلدی اهمیدت اسدناد

آن پذیرفته شد .حیوکیلتو )428 :4811 ،ایکومدوس از آن

حفاظت و حاصل جمدا داندش و بیدنش مدورد توافدق

انسانی ساکن و تولیدات معیشدتی آنهدا برقدرار اسدت.

جامعه بشری در سده گذشته محسدوب مدیشدود .ایدن

بهنظر وی این تعادل بهطور کورکورانه و مکانیکی پدیدد

اسناد از یک سو چکیدده تجربیدات و بیدانگر آزمدون و

نیامده است و ناشی از وجدان و آگاهی جمعی است که

خطای انجام یافته در حوزه نظدر و عمدل در مداخلده و

فهددم و تعریددف آن دشددوار اسددتحطالددب)16 ،4818 ،

حفاظت از آثار و مجموعههای فرهنگی تاریخی هستند.

حطالب ،عنبری .)11 :4811 ،کوششگران نیز با تثکید بدر

از سوی دیگر بررسی و توالی این اسدناد در یدک نگداه

عدم توانایی شاخههای علومحانسانی) بر شناخت روسدتا

جاما و مقایسه ضمنی آنها نشاندهندده میدزان رشدد و

بهدلیل ابتناء آنها بر «تجزیه پدیده به اجزای خردتر» در

گسترش دانش در بستر مفاهیم حفاظت و میدراث ،البتده

بازتعریف خود از روستا آنرا ساختهای صرفاً متعلق بده

در چارچوب نظام ارزشی بینالمللی است« .ایدن اسدناد،

دوره سنت و مجموعهای زیستی از ساختههدا ،باورهدا و

♦

استانداردهای حفاظت را مطرح مینمایند و حفاظدت را

رفتارهای یک جامعه کوچک انسانی میداند که از طریق

در سطوح و درجات و مفاهیم مختلف تعریف میکنندد.

تعامل برابر و دو سویده فرد روستایی با سرزمین خود و

5

هریک از اسناد ،مبانی نظری خاصی را تعریف و ترویج

از پس کشف استعدادهای آن سرزمین به ظهور میرسد.

مددیکنددد و مخدداطرات نسددبت بدده میددراث فرهنگددی را

حکوششگران )4819 ،در مجموع روستا بهدلیل تناسدبش

مشخص مینماید» حامینپور.)424 :4819 ،

از یک سو با انسان و محیط اجتماعی و از سوی دیگر با

مفهوم روستا
روستاها موجدودیتی کهدن ،بازماندده از دوره سدنت و
نمودار هم آوردی و هم آهنگی انسان و طبیعدت در طدی
سالیان دراز هستند .آنچه در این تحقیق از روستا مددنظر
است ،مقیاس ویژه ای از حیات و سدکونت انسدانهدای
همگن با یکدیگر و با طبیعت بر کره خاکی است که در
نسبت و رابطهای هماهنگ بهلحدا کالبددی ،منظدری و
مفهومی با طبیعت قدرار دارد .روسدتا کلیتدی اسدت کده
دارای وجددوه مختلددف کالبدددی ،اقتصددادی ،اجتمدداعی،
مختلف آن در همتنیدگی و پیوستگی شدید دارند.
دشواری تعریدف روسدتا بده جهدت درهدمتنیددگی و
یکپارچگی واقعیات جامعه روستایی حطالب)18 :4818 ،
پیش از این نیز مطرح شده است .هانری لفبدور 4مطالعده
جواما روستایی در همه کشورها را نشانگر وجود تعادل
دقیقی میداند که میان نسبتهای موجدود بدین وسدعت

سرزمین و مکان «به عنوان یک کل» به سبب ویژگیهای
منحصر بده فدرد و ارزشهدای چنددوجهیاش شایسدته
حفاظت است که امدروزه در خطدر تهدیددات مختلدف
تغییر مناسبات زندگی بشر قرار گرفته است.
میراث روستایی
در حالیکه مفهوم میراث از ابتددا تعریدف مشخصدی
نداشددت و مبدددعانش تعریددف آنرا بدده زمددان سددپردند
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ححجت ،)19 :4811 ،امدروزه ایدن نظریده مدورد توافدق
اسددت کدده «میددراث ،مفهددومی اسددت کدده در پددی تنددوع
روزافددزون ،بددهطددور مددداوم در حددال تحددول اسددت»
(.)Jokilehto, 2005:5

در دهههای اخیدر از «میدراث» بدهعندوان یدک «مفهدوم
گسددترشیافتدده بددا دضلددت ضددمنی بددر حددوزهای وسددیا»
(« )Jokilehto, 2008مفهومی گسدترش یافتده و چنددین
8

سویه» ح )Council of Europe,2005و «بدا ارزشهدای
چند وجهی» )ICOMOS,2003( 1یاد شده است .مفهدوم
«میراث روستایی» نیدز هرچندد تدداعیکنندده بخدش یدا
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فرهنگی ،تداریخی و ...اسدت کده در عدین حدال وجدوه
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اسناد بینالمللی حفاظت امروزه بخشی از هویت علدم

زمینهای زراعی ،باغات ،جنگلها ،مراتا و گدروههدای
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وجهی از کلیدت روستاسدت امدا امدروزه متدثثر از روندد

نمیداند ،بلکه آن را به ابعداد فراگیدر ارزشدی مدرتبط بدا

مذکور ،گسدتره وسدیعی از ویژگدیهدا و ابعداد روسدتا را

زندگی روستایی تسری داده است.

شدامل مددیشدود .تعریددف میددراث روسدتایی همزمددان بددا

این بررسی هم بخشی از اصول و مبانی چگونگی این

گسترش داندش حفاظدت دسدتخوش تغییدر شدده اسدت.

حفاظت را معلوم میدارد و هم نسبت میدان حفاظدت و

امروزه در سطح بین المللی همه وجوه و عناصدر ملمدوس

توسعه را از خالل سطور ایدن اسدناد تبیدین مدینمایدد.

و ناملموس روستا شامل مناظر مصنوع و طبیعی ،معماری

تحلیل نسبت متراد ،متندافر یدا هماهندگ میدان توسدعه

روستایی ،تولیدات محلی و تکنیک ها ،روش هدا و داندش

روستایی 1و حفاظت از میراث روستایی بخشی از نتدایج

بومی را در بدر مدیگیدرد).(Council of Europe, 2003

این تحلیل خواهد بود.

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

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

بیان مسئله

جهت یافتن پاسخ مناسب به نیازهای کنونی روسدتاهای

نگرش به روستا در اسناد بین المللی حفاظت در خدط

کشور است .تحقیق حاضر در چارچوب نظری حاکم بر

سیر زمانی پنجاه سال گذشته همدواره بده طدور کمدی و

اسناد مذکور و محدود به آن صورت میگیرد .برای نقدد

کیفی در حال تغییر و تکمیل بوده است .در سدیر تطدور

نتایج این تحلیدل در مجدالی دیگدر ضزم اسدت از منظدر

کلی این اسناد از یک سو توجه بده میدراث روسدتایی و

چارچوب نظری متناسب با روسدتاهای کشدور راههدای

حفاظددت از آن از حاشددیه بدده مددتن آمددده و تبدددیل بدده

پیموده نشده و نواقص حاکم بر این اسناد آشکار شده و

موضددوعی محددوری شددده اسددت و از سددوی دیگددر بددا

مبانی حفاظت از آنها تکامل یابد.

گسترش دایره ارزشهای میراث و طرح تعابیر و مفاهیم

روش تحقیق

جدید حفاظت ،تلقی از میراث روسدتایی ارتقدا یافتده و

این تحقیق به روش یافته انددوزی بدراسداس مطالعده

نسبت دقیق تر و کامل تری با روستا برقرار کدرده اسدت.

کتابخانهای و مراجعه به متن اصدلی بدیش از سدی سدند

در پی ارتقای این تلقی ،رویکردهای حفاظت از میدراث

بینالمللی و واکاوی آنها بدا راهبدرد توصدیفی تحلیلدی

روستایی نیز متناسب با ماهیت آن و در جهت فراگیدری

صورت یافته است.

پیش رو ،تبیین دقیق «چگونگی» روند تغییرات مذکور و

از اسناد که به تعاریف پایده ،ارزشهدا ،اصدول و مبدانی

تحلیل گسترش کمی و ارتقای کیفدی ظهدور و حردور

حفاظت و یا به مفاهیم روستا پرداخته آغاز شده اسدت.

روستا در این مجموعه ارزشمند است.

در مرحله بعد نسبت و رابطه هریک از اسناد با موضدوع

واکاوی این موضوع عالوه بر آنکه وجهی از اهمیت و

حفاظددت روسددتا بددا مراجعدده بدده روح کلددی اسددناد و

چرایی حفاظت از روستا را تبیین میکندد ،نشداندهندده

ارزشهای مورد نظر آنهدا تحلیدل شدده و تدثثیر آن در

طی طریقی در سطح بین المللدی اسدت کده حفاظدت از

ارتقای مفاهیم پایه میراث و حفاظت تبیین شدده اسدت.

روستا را دیگر منحصر به بافدتهدای بدا ارزش کالبددی

در برخدی از اسدناد کده اشدارات صدریح و مسدتقیم بده
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وجوه مختلف آن تحول یافته است .مسئله اصدلی مقالده

تحلیل و بررسی صورت گرفته با استخراج فرازهدایی

شده نیز توصیف شده اسدت .در مرحلده نهدایی در هدر

میالدی نیز از میراث فرهنگی و میراث طبیعی آمده است

دوره زمانی با تحلیل تطبیقی اسناد ،ارزشهدا و مفداهیم

اصوضً به شهر یا روستا اشاره ای نشده اسدت .بدر اسداس

جدید مؤثر در ارتقاء و تکمیل مفهوم میراث روستایی و

مصادیق میراث در این بیانیه ،صورت کالبدی روستاهای

رویکردهای حفاظت از آن تبیین شده است .این تحلیدل

تاریخی بهعنوان «مجموعدههدای ابنیده» در ایدن تعریدف

با بهره گیری از جداول تحلیلدی در هدر دوره و نمدایش

میراث مورد پذیرش قرار میگیرد ).(UNESCO,1972

خط سیر زمانی تغییر نگرشها و چگونگی ارتقای آنها،

منشور میراث معماری اروپدا در  4611مدیالدی اولدین

بررسی و تحلیل متن اسناد

است ،هرچندد ایدن تعریدف ممکدن اسدت محددود بده

تنها تعداد معدودی سند حفاظت منحصراً به روسدتا و

روستاهایی خاص باشد .ایدن منشدور ،میدراث معمداری

میراث روستایی اختصاص دارند که مرجا صدور آنهدا

اروپا را تنها شامل یادمانهای مهم [شهری] نمدیداندد و

بجز یک مورد اتحادیه اروپاسدت .در دسدته دیگدری از

آنرا شددامل مجموعددههددای کوچددک ابنیدده در شددهرهای

اسددناد ،تنهددا فرازهددایی معدددود وجددود دارد کدده در

قدیمی و روستاهای کاراکتریستیک حمتشخص) در زمینه

آن عبددارات «روسددتا ،میددراث روسددتایی و یددا مندداطق

طبیعی یا ساخته بشر میداندد .بده ایدن جهدت در اینجدا

روستایی» 9آمدده اسدت .بیشدترین تعدداد اسدناد امدا در

برخی روستاها به عنوان «مجموعه هدای ابنیده متشدخص»

دسته سوم قرار میگیرند؛ گروهدی کده اشداره صدریحی

به عنوان میراث شناخته شده است .منشدور ،بدر حفدظ و

به روستا ندارند اما مفاهیم و ارزشهای مذکور در آنها

نگهداری این گروه از ابنیه «حتی اگر در بردارندده هدی

در زمینه مبانی یا راهبردهای حفاظت و سدمت و سدوی

نمونه ارزشمند و برجستهای نباشد» ،تثکید میکند .زیدرا

کلی این علم تعیین کننده است .این مفاهیم و ارزشهدا

ممکن است در برگیرنده کیفیت کارهای هندری در یدک

مشتمل بر روستا و حفاظت از آن است و بررسی آنهدا

«هماهنگی کلی» باشند (.)Council of Europe, 1975a

در اینجا ضروری مدی باشدد .در ادامده مقالده در چهدار

در بیانیه آمستردام در سال  4611میالدی شورای اروپا،

دوره زمددانی اسددناد بددهطددور متددوالی بررسددی ،تحلیددل و

هر کجا از شهر یا نواحی شهری سدخن رفتده بده ندواحی

جمابندی میشود.

«روستایی» نیز توجه شده است .این موضوع شامل میراث

دوره اول -دهه ششم و هفتم قرن بیستم

معماری شهری یا روستایی و ضرورت مطالعده و تحلیدل

در منشددور ونیددز در سددال  4691مددیالدی در بخددش

7

بافدت ندواحی روسدتایی و شدهری و سداختار آنهدا نیددز
میباشد )Council of Europe, 1975b( .ایدن بیانیده بده

اسددتقرارهددای شددهری و «روسددتایی» بددهعنددوان بسددتر

موضوع اعطای کاربری به ابنیه تاریخی در روستا به مانند

یادمانهای تاریخی و شواهد تمدنی خاص ،اشاره شدده

شهر متناسب با شرایط زندگی معاصر توجه کدرده اسدت.

که آثار بزرگ و کوچدک بدا مفهدوم فرهنگدی را در بدر

به عالوه بر ضرورت توجه به عوامل اجتماعی و اقتصادی

میگیرد ( .)ICOMOS,1965این منشور میدان «روسدتا»

مؤثر بر میراث معماری توجه داده است .این بیانیه دربداره

و «شهر» از این حیث تفاوتی قائل نشده است.

ابعاد و مقیاس توسعه خدمات هم تذکر داده و گرایش بده
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تعریددف یادمددان تدداریخی و در مدداده اول منشددور بدده

♦

تکمیل شده است.

سند بینالمللی است که بده روسدتا هدویتی مسدتقل داده

شماره  ♦ 751بهار69

موضوع روستا داشته اند مهدم تدرین راهبردهدای توصدیه

در تعریفی که در معاهده میراث جهانی یونسکو 4612

شماره  ♦ 751بهار 69
♦

8

«توسعه بزرگ مقیاس 1خدمات عمومی حآموزشی ،اداری،

کنترل و ارزیابی تغییرات اقتصادی و اجتماعی روسدتاها

پزشکی)» را «سبب اخدتالل در کیفیدت و کدارایی آنهدا»

خوانددده شددده اسددت .در ایددن توصددیهنامدده در بخددش

میداند ( .)Council of Europe, 1975bتذکر به احتدراز

راهکارها ضرورت پیمدایش و شدناخت کامدل «گسدتره

از این مقیاس مداخله به آن جهت که در ایجداد تغییدرات

وسیاتر در زمیندههدای معمداری ،اجتمداعی ،اقتصدادی،

شدید کالبدی در بافت های روستایی مؤثر است ،اهمیدت

فرهنگی و تکنیکدی همچندین اطالعدات مدردمشناسدی،

زیادی دارد.

شیوههای زندگی و روابط اجتمداعی ،زیرسداختهدا» و

در توصیهنامه یونسکو درباره حراست از محدودههای
تاریخی در سال  4619میالدی هدم در بخدش تعداریف،

شرایط بستر در بافتهدای شدهری و «روسدتایی» مدورد
توجه قرار گرفته است.

«روستایی» 1در برگیرنده منداطق تداریخی خواندده شدده

میالدی سندی مختصر اما منحصراً مرتبط به روستاهاست

است و هم «روستاها و دهکدههدای کوچدک» 6در کندار

که متعاقب منشور میراث معمداری اروپدا در سدال 4611

مناطق شهری کهن ،شهرهای تاریخی و برخی سایتهدا

میالدی در پارلمان اتحادیه اروپا تنظیم شده است .برخدی

به عنوان محدودههایی که «نیازمندد احتیداط و دقدت» در

اشارات این سدند پیشدرو بده مدواردی چدون ارزشهدای

حفاظت هستند ،مورد تثکید ویژه قدرار گرفتدهاندد .ایدن

روستایی و سبک زندگی آن ،که در سال های بعدد بیشدتر

توصیهنامه بدر انسدجام و پیوسدتگی کلدی هدر محددوده

مورد توجه قرار می گیرد ،آنرا به نقطه عطفی در تعریدف

تاریخی و محیط اطراف آن «بهعنوان یک کدل بده هدم

میراث روستایی تبدیل میکند .در مقدمه این سدند ضدمن

پیوسدته کده تدوازن و ماهیدت خداص آن بسدتگی بده

تثکید بر اهمیت میراث روستایی ،سرعت روندد تخریدب

پیوستگی اجزا آن دارد و ابنیه ،ترکیب فراها و محدیط

میراث روستایی به علت «مدرنیزاسیون» نگران کنندهتدر از

اطراف و بههمین میزان فعالیدتهدای انسدانی را شدامل

میراث شهری خوانده شده است .ایدن سدند بدر نیداز بده

میشود» )UNESCO,1976( ،تثکید میکندد و در یدل

مطالعات و پدژوهش هدای آتدی دربداره میدراث معمداری

این موضوع برای اولین بار و با تثکید یک بند مستقل به

روستایی تثکید میکند ،نقش زیست محیطدی و اقتصدادی

مندداطق روسددتایی در مددتن سددند اختصدداص یافتدده کدده

میراث روستایی را مهم میداند و حفاظت از محدیطهدای

نشان دهنده به رسمیت شدناختن تفداوتهدای روسدتا و

تدداریخی معمدداری را بددهعنددوان فرصددتی بددرای توسددعه

شهر و حساسیت حفاظت آن در این مقطا زمانی است:

ارزش های خاص اجتماعی و فرهنگی مردمدان روسدتایی

«در مناطق روستایی همه کارهایی کده سدبب اخدتالل

معرفی میکند .همچنین بر لدزوم احتدرام بده «ارزشهدای

مددیشددوند و هرگوندده تغییددرات سدداختار اقتصددادی و

روستایی» و «سبک زنددگی روسدتایی» از طدرف سداکنان
44

41

شهری مراجعه کننده به روستا و ضرورت اقددام فدوری

جواما تاریخی روستایی با زمینههای طبیعی آنها حفدظ

بدرای محافظدت از کیفیدت میدراث و زنددگی طبیعدی در

گردد» (.)UNESCO,1976

مناطق روستایی تثکید دارد و «برنامه ریزی توسدعه» را بده

اجتماعی بایستی به دقدت کنتدرل شدود تدا پیوسدتگی

این نکته مهمی اسدت کده حفدظ پیوسدتگی جوامدا
روستایی با زمیندههدای طبیعدی -تداریخی آنهدا ،معیدار

برقددراری تعددادل مطلددوب و رابطدده م بددت میددان شددهر و
42

روستا فرا میخواند (.)Council of Europe, 1979
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سددکونتگدداههددای بشددری در محددیطهددای شددهری و

توصیه نامه میراث معماری روسدتایی اروپدایی در 4616

میگیرد بهگونه ای که نگاه اولیه غالب کالبدی به میدراث

جمعبندي و تحلیل تطبیقی دوره اول

که بیشتر از وجه معماری و کالبدی مورد توجده اسدت.

توجه به ارزشهدا ،کیفیدت و سدبک زنددگی روسدتایی

آنگونه که در جدول شماره  4آمده است در اسناد ایدن

همچنددین نقددش اقتصددادی و زیسددت محیطددی میددراث

دوره تا سال  4611میالدی اصوضً تفاوتی میدان شدهر و

روستایی را مطرح میسازد .مجموعده ایدن نکدات مهدم

روستا نیست و هردو آنها بستر آثار منفرد یدا مجموعده

توجه بیشتر به مطالعدات و پدژوهش هدای آتدی دربداره

ابنیدده هسددتند .پددس از آن تدداریخ تفدداوتهددای میددراث

میددراث معمدداری روسددتایی را خواسددتار شددده و مبنددای

روستایی با میراث شدهری کدم کدم مدورد توجده قدرار

گسترش اقدامات بعدی بهویژه در اتحادیه اروپا میشود.

عنوان سند

تاریخ

نگرش سند به روستا

ارزشها و تعاریف جدید

منشور ونیز

4691

روستا معادل شهر بهعنوان بستر
آثار

--

--

معاهده پاریس

4612

عدم کر روستا و مشابه آن

هماهنگی کلی مجموعه ابنیه

--

منشور میراث معماری
اروپا

4611

روستاهای ویژه حکاراکتریستیک)

هماهنگی کلی مجموعه ابنیه

--

بیانیه آمستردام

4611

روستا معادل شهر

--

توصیه نامه یونسکو

4619

توصیهنامه میراث معماری
روستایی اروپا

4616

شماره  ♦ 751بهار69

حفاظت از میراث در نهادهای بین المللی نامیدد؛ میراثدی

ظرافتهای مداخله در روستا تغییر میکندد و ضدرورت

♦

بهطور کلی این دوره را میتوان دوره رسدمیت یدافتن

در اواخددر ایددن دوره بددا بیددان برخددی حساس دیتهددا و

مهمترین اصول و مبانی مرتبط با حفاظت روستا

9

 مطالعه و تحلیل بافت اعطای کاربری به ابنیه تاریخی روستا -کنترل مقیاس توسعه خدمات عمومی

روستا و دهکده بهعنوان
محدودههای ویژه
اولین بند ویژه مداخله در روستا

روستا کل بهم پیوسته اقتصادی،
اجتماعی ،تاریخی
نقش زیست محیطی

اولین سند اختصاصی روستا در
اتحادیه اروپا

نقش اقتصادی
کیفیت زندگی طبیعی
سبک زندگی روستایی
ارزشهای روستایی

 کنترل دقیق پیوستگی با زمینههای طبیعی در برابرتغییرات ساختاری
 مطالعه در مقیاس وسیاتر معماری و اجتماعی ضرورت انجام مطالعات و پژوهش درباره میراثمعماری روستایی
 احترام به ارزشهای روستایی و سبک زندگی روستا -برنامهریزی توسعه در جهت تعادل شهر و روستا

ج .7مقایسه مهمترین اسناد مرتبط با حفاظت روستا در دهه ششم و هفتم قرن بیستم.

دوره دوم -دهه هشتم قرن بیستم

این تعریف آغازی بر به رسمیت شناختن «کیفیتهای

باغ های تاریخی است امدا ظرایفدی در بدردارد کده آنرا

میشدود و قابدل تعمدیم بده روستاسدت کده سرشدار از

از انحصار به موضوع باغ فراتر برده و بده نقطده عطفدی

کیفیدتهددای مددذکور اسددت .حکوششددگران)11 :4819 ،

در تعریددف میددراث مبدددل مددیسددازد .منشددور ،بدداغ را

همچنین به استناد فرازی از این منشور کده بده «انطبداق

«مکانی» آرام و مساعد برای تماس انسانهدا ،سدکوت و

روش مواجهه در حفاظت با ماهیت و هدف اثر» اشداره

تعمق دربداره طبیعدت معرفدی مدیکندد .همچندین آنرا

کرده است ،حفاظت روستا بهعندوان مصدداق بدارزی از

«یادمددانی زنددده» 48مددیدانددد کدده بایسددتی تحددت قواعددد

«میراث زنده» با مداهیتی خداص ،نیازمندد روشدی ویدژه

بددهخصددوص ،محافظددت شددود (.)ICOMOS,1981

تفسیر میشود.
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منشور فلورانس در سال  4614میالدی هرچند دربداره

فرا تاریخی مکان» و اهمیدت «میدراث زندده» محسدوب

بیانیه تلکس کاض 41درباره تجدید حیات سکونتگاههای

آن ،اثرات منفی خدماترسانی عمومی 49را کده مبتالبده

کوچک در سال  4612یکی از مهمترین اسناد ایکوموس

روسدددتاها نیدددز بدددوده اسدددت ،بددده حدددداقل برسددداند

است که فرازهایی از آن متناسب با روستاسدت .در ایدن
بیانیه این سکونتگاهها اماندتدار «شدیوههدای زنددگی»
شماره  ♦ 751بهار 69

خوانده شدهاند که هم شواهد فرهنگها و هدم «مقیداس
درخور زندگی» را نگاه داشتهاندد و همزمدان بده روابدط
اجتماعی ساکنان هویت میبخشدد (.)ICOMOS,1982
در اینجا نیز کیفیت های جدیددی کده روسدتاها محمدل
آنها هستند از جمله توجه به موضوع «مقیاس» شایسدته

♦

که از ارزشهای بنیادین روستاست ،مطرح میشدود .در

01

این بیانیه بر حق مشارکت جواما ساکن در تصمیمگیری
درباره حفاظت تثکید شدده اسدت و میدراث معمداری و
محیطی سکونتگاههای کوچک «منبعی بازگشتناپذیر»
خوانددده شددده کدده حفاظددت آنهددا نیازمنددد روشهددای
ضمانت شدهای است که با مصلحتسنجیهای سیاسدی
آسیب و صدمه نبیند .ضرورت احترام قاطا به سنتهای
هر مکان خاص و شیوههای خاص زندگی آنها نیدز در
این بیانیه تثکید شده است .همچنین در اینجا برای اولین
بار به ضرورت تداوم شکل «بومزاد و عامیانه» 41محدیط
سنتی روستایی در معماری معاصر اشاره شده است.

(.) ICOMOS,1982

معاهدده حفاظدت از میدراث معمداری اروپدا در سدال
 4611با ادامه روندی که از ده سدال پدیش از آن شدروع
شده بود ،بر نیاز به «حفاظت یکپارچه 41در برنامهریدزی
شهری و منطقه ای ،حفظ مجموعههای ابنیده تداریخی و
محیط پیرامون آنها و تبدیل میدراث بدهعندوان یکدی از
وجوه اقتصادی و اجتماعی زندگی» صحه گذاشته است.
این معاهده در بخدش تعریدف میدراث ،مشخصداً «ابنیده
روستایی» را به عندوان نمونده «مجموعده ابنیده» ندامبرده
است .همچنین این معاهدده خواسدتار تسدهیل «حفدظ،
نگهداری و بهره برداری از ابنیهای که اتاً واجد ارزش
نیستند ولی به سبب شدکل قرارگیدری در محدیطهدای
شهری و روستایی و از لحا کیفیت زنددگی ارزشدمند
هستند» ،شده است .ح )Council of Europe, 1985این
موضوع حکایت از ضرورت و اهمیدت ارزش «کیفیدت
زندددگی» در مقایسدده بددا ارزش کالبدددی دارد .تثکیددد بددر
«ارزش زندگی» در ندواحی تداریخی موضدوع محدوری
منشور واشنگتن در سال  4611نیز محسدوب مدیشدود.
جداییناپذیری حفاظت از سیاست های توسعه اقتصادی

در دو فراز مهم این بیانیه جهت جلوگیری از برخورد

و اجتماعی و طرحریدزی شدهری و منطقدهای در تمدام

«سطحی ،ضدعیف و خسدارتبدار» در جوامدا کوچدک

سطوح برای شهرها و آبادیها از مهمتدرین نکدات ایدن

اقدامات مداخله و حفاظت بده شدرایطی ویدژه محددود

منشور است که شامل روستاها نیز می باشد.

باشددد .در فددراز اول بددا درو ضددرورت بهددرهگیددری از

اروپایی در سال  4616بهعنوان دومین سدند اختصاصدی

راهبردهای چندسویه و نسبت آن با این سکونتگداههدا

حفاظت از روستا در پارلمان اتحادیه اروپا تدوین شدده

حروسددتا) «هددر تصددمیمی دربدداره حفاظددت و احیدداء را

اسددت .در ایددن سددند ،خطددر «تغییددر الگوهددای تولیددد

ضددرورتاً «بخشددی از برنامددهای دقیددق بددا لحددا کددردن

کشاورزی و تحوضت اجتماعی» تهدیدی برای بسدیاری
41

جنبههای تاریخی ،انسانشناسدی ،اجتمداعی و اقتصدادی

از «موجودیددتهددای معمدداری روسددتایی سددنتی» و

محدوده» اعالم می دارد .در فراز دیگر در پدی آن اسدت

محیط های وابسته به آن اعالم شده است .از ایدن رو دو

تا با قید احترام به ارزشهای میراثی و فواید حفاظت از

محور اصلی سند به لزوم ارائه راهکار در زمینده «تلفیدق
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شده است که در موقعیت زمانی مذکور حائز اهمیت می

توصیه نامه حمایت و ارتقای میراث معماری روستایی

سیاست های حفاظت از میراث روستایی بدا موضدوعات
توسعه و برنامهریزی» و تقاضدای «سیاسدتهدای مدالی،

یکپارچگی ابنیه جدید بدا بافدت پیرامدونی ،تشدویق بده
21

کاربری مجدد ابنیه موجود و ترویج معمداری معاصدر
24

توسعه محلی» اختصاص یافته است .بهعندوان نمونده در

میکند(.)Council of Europe, 1989

فددرازی مهددم از ایددن سددند «میددراث مصددنوع و طبیعددی

جمعبندي و تحلیل تطبیقی دوره دوم

روستایی» اروپا تعیین کننده سیاسدتهدای کشداورزی و

در دهه هشتم قرن بیستم ،مفهوم میراث زنده ،ابتددا از

محیط زیست آن خوانده شده است .ایده «میراث عامدل

وجه حیات نباتی و سپس در وجه شیوه زنددگی انسدان

توسعه» با هدف توسعه هماهنگ محیط روستایی ،بدرای

مورد توجه واقا میشود .تبیین این مفهدوم در گسدترش

اولین بار در اینجا مطرح شده است و بعدها بیشتر مدورد

ارزش های میراثی مؤثر میافتدد و متعاقدب آن موضدوع

توجه قرار میگیرد .در این راستا در فرازی از ایدن سدند

حفاظت روستا مبتنی بر ارزشها و ماهیدت ویدژهاش از

♦

شماره  ♦ 751بهار69

آموزشی و قدوانین تبددیل میدراث روسدتایی بده عامدل

محلی بر پایه آموزه هدا و روح معمداری سدنتی تثکیدد

ضمن درخواست محاسدبه فدوری و کامدل «هزیندههدای

جمله زنده بودن تعمیق مییابد .در این دوره همانگونده

واقعددی زوال میددراث روسددتایی در حیددات اجتمدداعی-

00

که در جدول شماره  2آمده است ارزشهدای سدکونت،

اقتصادی اروپا» خواستار توجه به عواقب ناشی از خطدر

کیفیت های مکدان ،مقیداس درخدور سدکونتگاه ،روابدط

تخریب محیط زیست و تخلیه میراث مصنوع شده است.

اجتماعی و کیفیت و شیوههدای زنددگی چشدم انددازی

این سدند همچندین بدر «توسدعه ابدزار پدژوهش دربداره

وسیاتر از میراث روستایی تبیین میگردد .توجه به ایدن

شناخت و حراست از میدراث معمداری روسدتایی اروپدا و

وجوه مختلف میدراث ،در انتهدای ایدن دوره ضدرورت

ترویج توجه و احترام به میراث روستایی و آموختن از آن»

شناخت میراث روستایی به عنوان «بنیانی چند رشدته ای»

تثکید میکند .توصیه نامه با معرفی میراث روستایی بهعنوان

فراتددر از میددراث معمدداری و بافددت را مطددرح کددرده و

یکددی از «بددا اصددالتتددرین اجددزای شددکلدهنددده فرهنددگ

متناسب با آن رویکرد به «برنامهریزی چند جانبهنگر» در

اروپایی» خواستار سازمان دهدی جریدان شناسدایی میدراث

حفاظت آن ضدروری اعدالم مدیگدردد .طدرح موضدوع

روستایی بهعنوان «یک بنیان چندرشتهای» 46شده است کده

مشارکت ساکنان در این بستر است که مورد تثکید قدرار

شامل «کیفیت های هندری و همچندین عوامدل جغرافیدایی،

میگیرد تا زمینه پذیرش اجتمداعی مدداخالت را ارتقداء

تاریخی ،اقتصادی ،اجتماعی و قومی» باشد .ایدن بیدان بده

بخشد .این مباحث زمینه را برای نیاز به تلفیق حفاظدت

صددراحت تعریفددی گسددترده و جدداما از میددراث روسددتایی

در توسعه آماده میسازد حجدول شماره .)2

بهعنوان بنیانی چند وجهی با وجوه مختلف ارائه میدهد.

دوره سوم  -دهه نهم قرن بیستم

روستایی بر راهبردهدایی همچدون «برنامدهریدزی جداما

بعدددی بدده توسددعه در سددازمان ملددل در آغدداز دهدده

حفاظت و ارتقای توأمان میدراث «مصدنوع» و «طبیعدی»

نهددم ) (Foley, 2010تددثثیری انکارناپددذیر در ارتقددای

بددهعنددوان دو وجدده جددداییناپددذیر ،اعمددال محدددودیت

مفهددوم حفاظددت و میددراث داشددته بددهگونددهای کدده از

«کاربری اراضی» و کنتدرل توسدعه سداختمانسدازی در

این پس پایداری بده رکندی اساسدی در اسدناد حفاظدت

جهددت حفددظ همدداهنگی مندداظر ،تعیددین ضددوابط بددرای

تبدیل میشود.
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توصددیهنامدده در جهددت ارتقددای معمدداری و محددیط

طرح موضوع توسعه پایدار و ضرورت نگدرش چندد

عنوان سند

شماره  ♦ 751بهار 69
♦

01

تاریخ

نگرش سند به روستا

منشور فلورانس
-ایکوموس

4614

عدم کر روستا و مشابه آن
ولی در نسبت شدید با ارزشها

کیفیتهای مکان
میراث زنده
تجلی پیوند تمدن و طبیعت

بیانیه تلکسکاض
-ایکوموس

4612

مهمترین بیانیه ایکوموس مرتبط
با روستا

امانت دار شیوههای زندگی
مقیاس در خور زندگی
هویت بخش روابط اجتماعی

4611

روستا معادل شهر
توجه به مجموعه ابنیه روستایی

ارزش کیفیت زندگی

4611

عدم کر روستا

ارزش زندگی در بافتها

4616

 دومین سند اختصاصی روستادر اتحادیه اروپا

میراث روستایی بهعنوان
بنیان چندرشتهای
ارزشهای معماری محلی
هماهنگی مناظر
ارزش اجتماعی -اقتصادی میراث
روستایی

معاهده میراث معماری
اروپا
منشور واشنگتن
-ایکوموس

توصیه نامه ارتقاء میراث
معماری روستایی اروپا

ارزشها و تعاریف جدید

مهمترین اصول و مبانی مرتبط با حفاظت روستا
 تناسب راهبردهای حفاظت با ماهیت اثر مشارکت جواما در حفاظت احترام قاطا به سنتهای محلی تداوم مصالح و تکنیکها در شکل بومزاد کنترل توسعه خدمات عمومی برنامهریزی چند جانبه نگر حفاظت حفاظت یکپارچه از طریق برنامه ریزی حفظ و نگهداری ابنیه صرفاً واجد ارزش کیفیت زندگی مشارکت ساکنان در حفاظت حفاظت بخشی از توسعه اقتصادی اجتماعی سیاستهای تلفیقی توسعه و میراث طرح ایده میراث عامل توسعه محلی اعمال محدودیت در کاربری اراضی تدوین ضوابط برای هماهنگی ساختمان سازی جدید استفاده مجدد از ابنیه موجود -مرمت و نگهداری بر اساس ونیز 4691

ج  .4مقایسه مهمترین اسناد مرتبط با حفاظت روستا در دهه هشتم قرن بیستم.

تعریف یونسکو از «منظر فرهنگدی» در سدال  4662و
توصیهنامه شورای اروپا درباره مناظر فرهنگدی در سدال
 )Jokilehto, 2008( 4661نیدز الگدویی چندد بعددی و
جدید از میراث فرهنگی را به رسدمیت مدیشناسدد کده
بسیاری از روستاها و بستر منظری آنها را شامل میشد.
متعاقب آن بیانیه سن آنتونیو در سال  4669مفهوم منظدر
فرهنگددی را در برگیرنددده «مندداظر روسددتایی» دانسددته و
بر پیچیدگی های آن بدا مباحدث اقتصدادی ،اجتمداعی و
معنوی تثکید می کندد .ایدن بیانیده عدالوه بدر اشداره بده
ضرورت پایداری ،به تفسیر مفهدوم اصدالت پرداختده و
تثکید دارد در حفظ اصالت مناظر فرهنگی ممکن اسدت
(.)ICOMOS,1996

روستایی اشاره کرده است.
مهددمتددرین نکتدده در ایددن سددند مفصدل کدده بدده ارائدده
سیاستها در وجوه مختلف اقتصادی ،زیسدت محیطدی،
فرهنگی ،برنامهریزی فرایی ،گردشدگری و ...پرداختده،
ایددن اسددت کدده بددراسدداس اصددول توسددعه پایدددار کلیدده
سیاستهای ارائه شده بایستی بهصورت «یکپارچده» 28و
در یک مسیر مشترو در مناطق روستایی بدهکدار گرفتده
شود تا یک «همداهنگی کلدی» را شدکل دهندد .بده ایدن
جهت دوباره بر لزوم «چند جانبه نگری» در مواجهده بدا
روستا تثکید شده است.
باز تولید منابا آب و خاو برای نسل آیندده در وجده

پارلمان اروپا نیز متثثر از توسعه پایدار در سدال 4669

اقتصادی ،حراست از منابا طبیعی ،تنوع زیستی ،حیدات

با تدوین منشور اروپایی برای مناطق روستایی دسدتیابی

وحش و حتی ترمیم محددوده هدای طبیعدی و در وجده

همزمددان بدده اهددداف حفددظ و ارتقددای روسددتاها و

زیسددت محیطددی ،حمایددت و تددرویج میددراث فرهنگددی

مرغزارهدای 22زنده اروپایی ،حمایت از منظر طبیددعی و

تاریخی ،مهارتهای زندگی ،سنتها ،زبدانهدا ،هویدت

انسانساخت ،تنوع زیستی در جامعه روستایی ،مدیریت

بومی محلی و میدراث غدذایی روسدتایی

21

یدل وجدوه
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ارزش های معنوی بدر حفدظ کالبدد تقددم داشدته باشدد

پایدددار منددابا طبیعددی و حمایددت از میددراث فرهنگددی

منشور است .منشور خواستار توسعه بدومی بدا اولویدت

زندگی» برای حفاظت و نیز گردشگری میگوید ،لدیکن

تقویددت هویددت محلددی ،حفددظ و تددداوم ویژگددیهددای

قیودی را از جمله احترام به «سبک زندگی و سدنتهدا،

فرهنگی و تاریخی و تشدویق و تدرویج تندوع فرهنگدی

ارزشها و الگوهای جامعه میزبان» مورد توجه قرار داده

مردمان روستایی شده است .یکی از فرازهای قابل توجه

اسددت و ضددرورت منفعددت آن جامعدده از برنامددههددای

در این سند تثکید بدر حفدظ «ارزش زنددگی خدانوادگی

حفاظت تثکید دارد (.)ICOMOS,1999a

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

توصددیهنامدده همچنددین خواسددتار توسددعه گردشددگری
منظر و محدیط معمداری در حدد ظرفیدتهدای موجدود
شده است.
منشور با تثکید بر توسدعه آتدی منظدر فرهنگدی اروپدا
برای ارتقای منداظر روسدتایی بده عندوان بخشدی از آن،
خواستار اطمینان از کیفیت معماری معاصر ،ترویج احیدا
و بهسازی 21مندازل و مرمدت ابنیده متدروو و حفدظ و
ارتقای مطلوبیتهای معماری سنتی و مصالح بومی شده
است (.)Council of Europe, 1996

ایکوموس در سدال  4666دو منشدور را بده تصدویب
رسدداند کدده بدددون اشدداره مسددتقیم؛ کددامالً مددرتبط بددا
روستاهاست .منشور گردشگری فرهنگی در سال 4666
دایددره شددمول میددراث طبیعددی و فرهنگددی را منظرهددای
طبیعی ،مکانهای تاریخی ،محوطهها و محدیط مصدنوع،
همچنین تنوعهای زیستی ،مجموعه ها و رسوم فرهنگی،
معرفدددت و آیدددینهدددای زندددده اعدددالم مدددیدارد
شکل اصیل خود یکی از بهتدرین نمودهدا بدرای چندین
تعریفی از میراث در ترکیبی از مناظر طبیعدی و مصدنوع
بدیا با آیینها و رسوم ویژه است .بدین روی روسدتاها
یکی از مهمترین مقاصد گردشگری فرهنگدی محسدوب
می شوند که اهالی آن در اینجا «جامعه میزبدان» خواندده
میشوند .این منشور هرچند هدفش کنترل آثار تخریدب

در اسناد بعددی دهکددههدا ،سداختمانهدای روسدتایی،
سنت های ساخت و فرهنگ عامه معماری کده در طدول
قرون تکامل یافتهاند ،به صراحت بدومزاد خواندده شدده

03

اسددت (.)Jokilehto, 2008:20( )ICOMOS, 2000

سابقه اشاره به بومزادی به دهه هشتم بر میگردد لدیکن
تصویب یک منشور در این باره بر ویژگیهای خاص و
متفاوت این الگوی میراثی تثکید دارد .میراث بدومزاد در
برابر میراث تشریفاتی ،مفهومی از عامیانه بودن ،سدادگی
و طبیعی بودن را مدنظر دارد که بهطور کلی روسدتاها و
میراث آنرا شامل میشود.
بنا بر متن منشور ،ساختههدای بدومزاد روش سدنتی و
طبیعددی سددکنیگزینددی جوامددا اسددت و فراتددر از کالبددد
شددامل ارزشهددای فرهنگددی ،سددنتهددا و پیوندددهددای
ناملموس بوده و بازتاب فرهنگ یک جامعه از رابطهاش
با سرزمین خدود اسدت ،بندابراین «دور از شدثن میدراث
بشری بود که توجهی به حفظ این هماهنگیهای سدنتی
که هسته وجودی بشدر را شدکل مدیدهندد ،نمدیشدد»

(.)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
آن و ضدددرورت بهدددرهگیدددری از تخصدددصهدددای
چنددد رشددتهای در مواجهدده بددا آن ،تثکیددد مددیکنددد

(.)ICOMOS, 1999b
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( .)ICOMOS,1999aپر واضح است کده روسدتاها در

مصنوع بوم زاد در سال  4666فراتر از روستاهاست؛ امدا

♦

روستایی و کشاورزی در تعادل با حفاظدت از طبیعدت،

تعریف ایکوموس از بدومزاد در مدتن منشدور میدراث

شماره  ♦ 751بهار69

فرهنگی ،تنها بخشی از اهم سیاستهای مورد تثکید این

گردشگری بدر میدراث اسدت امدا از ارزش «شدیوههدای

ضرورت حفاظت آنها تبیین میشود.

جمعبندي و تحلیل تطبیقی دوره سوم
میراث بومزاد در این دوره ،در تغییر رویکردها به میراث

میددراث ،ضدددرورت تدددوین ضدددوابط بددرای ارتقددداء

روستایی و حفاظت از آن مؤثر بوده است .وجه مشترو

کیفیددت معمدداری معاصددر ،تددداوم مطلوبیددتهددای پ

هدر سده ایدن مفدداهیم در چنددوجهی بدودن آنهاسددت.

معمدداری سددنتی و میددراث بددومزاد و همدداهنگی آن بددا

بنابراین در این دوره رویکرد چند جانبهنگر جهت حفظ

بافددت موجددود و ارزشهددای روسددتاها در ایددن دوره را

«هماهنگی کلی» روستا بده رسدمیت شدناخته مدیشدود.

آشکار مینماید.

همانگونه که در جدول شدماره  8آمدده اسدت بدر ایدن

در این دوره همچنین رویکرد بده توسدعه گردشدگری

اساس مفهومی وسیا از میراث روستایی با ابعاد مختلف

روستایی با مشارکت جامعه میزبدان مدورد تثکیدد اسدت

♦

شماره  ♦ 751بهار 69

طرح سه موضوع توسعه پایددار ،منظرهدای فرهنگدی و

پذیرش نداگزیری تغییدر بده سدبب زندده بدودن ایدن

ارزشی همچون تنوع فرهنگی ،منظدر ،آیدینهدای زندده،

هرچند همزمان بر ضرورت کنترل عواقب افدراط در آن

04

زندددگی خددانوادگی س دنتی و میددراث غددذایی مطددرح و

تحذیر میشود.

عنوان سند

تاریخ

تعریف «منظر فرهنگی»
یونسکو و اتحادیه
اروپا

نگرش سند به روستا

ارزشها و تعاریف جدید

 4662و
4661

در برگیرنده روستاهای
اصیل

تجلی پیوند انسان و طبیعت
ارزشهای اجتماعی و فرهنگی

بیانیه سن آنتونیو
-ایکوموس آمریکا

4669

مرتبط با
مناظر فرهنگی روستایی

سنتها و ارزش معنوی پیچیدگیهای اقتصادی،
اجتماعی و معنوی

مهمترین اصول و مبانی مرتبط با حفاظت روستا
 -رویکرد به حفاظت چند جانبهنگر

توصیهنامه در مورد
منشور اروپایی برای
مناطق روستایی
-ایکوموس

4669

سند ویژه مناطق روستایی

ارزش اقتصادی مناظر زراعی
ارزش هویت محلی و تنوع فرهنگی
ارزش زندگی خانوادگی
مهارتهای زندگی ،زبانهای بومی ،میراث غذایی
محلی

منشور ساختههای
بومزاد
-ایکوموس

4666

عدم کر روستا در سند
اما در ارتباط شدید

ارزش میراث عامیانه و بومزاد در مقابل تشریفاتی
ارزش طبیعی بودن
ارزش سادگی

منشور گردشگری
فرهنگی
-ایکوموس

4666

عدم کر روستا در سند
اما در ارتباط شدید

منظرهای طبیعی
تنوعهای زیستی
رسوم فرهنگی
معرفت و آیینهای زنده

اولویت بیشتر سنتها ،الگوها و ارزش معنوی بر حفاظت جنبههایکالبدی
ضرورت رویکرد به توسعه پایدار در حفاظت رویکرد یکپارچه و چند جانبه نگر مبتنی بر توسعه پایدار در یک«هماهنگی کلی»
توسعه گردشگریترویج احیا ،بهسازی و مرمت ابنیه انطباق معماری معاصر مسکن با منظر محدوده و منظر فرهنگی آتیاروپا
 احترام به هویت سنتی و ارزشهای فرهنگی لزوم دقت و احتیاط در مداخالت عملی ضرورت بهرهگیری از تخصصهای چند رشتهای درو ناگزیری تغییر و توسعهاحترام به «سبک زندگی و سنتها ،ارزشها و الگوهای جامعه میزبان»-برنامههای حفاظت باید برای جواما میزبان منفعت و سود داشته باشد.

ج  .1مقایسه مهمترین اسناد مرتبط با حفاظت روستا در دهه نهم قرن بیستم.

دوره چهارم -قرن بیست و یکم

ساختمانی وابسته آنها اشاره میکندد .امدا مهدمتدرین

جدید به اوج خود میرسدد ،چنانچده ایکومدوس شدعار

ایده آل با محیط روستای سدنتی را منطبدق بدر مطلدوب
21

روز بزرگداشت محوطهها و یادمانها در سدال  2114را

مورد نظر توسعه پایدار میخواند  .ایدن سدند حفدظ و

«روستداهای تداریخیمدان را نگدده داریدم» 29قدرار داد.

نگهددداری الگوهددای ابنیدده و معمدداری منحصددر بددهفددرد

در سددندی کدده بددههمددین دلیددل منتشددر کددرد ،بدده خطددر

روسددتایی در بسددتر اصددیل آنرا ضددرورت مددیدانددد تددا

نابودی روستاهای تاریخی در سرتداسر جهان و سنتهای

«برداشت نسل آینده درباره معماری روسدتایی تداریخی
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توجه به حفظ روستاها و میدراث آن در ابتددای قدرن

فراز این سند آنجاست که تنوع بدومآوردی و سدازگاری

منطقهشان به بازدید از موزههدای فردای بداز 21محددود

روشها و دانش بومی که فعالیتهای خالقانه را ممکدن

نشود» (.)ICOMOS,2001

ساخته و زنده ماندن آنها برای حفظ ،مرمت ،تغییر و نو

میراث آنها با امرای سند معاهده منظر اروپایی در سال

این موضوع تثکید میشود که این مجموعه ابنیه ،محدیط

 2111در فلورانس ،ادامه می یابدد .در ایدن معاهدده کده

زیست و منظدر بده عندوان «یدک کدل هماهندگ» تلقدی

شامل بر مناظر روستایی است «حفاظت منظر» 26حفظ و

میشوند (.)Council of Europe, 2003

همتراز با ارزشهای میراثی آن که از ساختار طبیعدی یدا

هویت انسان مدرن در ریشه هدای روسدتایی ،توجده بده

فعالیدتهدای انسدانی برآمددهاندد ،تعریدف شدده اسدت

تولیدات امروز به عنوان میراث فردا و آموزش و ارتقدای

(.)Council of Europe, 2000

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

مهارتهای سدنتی روسدتایی در دانشدگاههدا و مددارس
برخی نکات مهدم در ضبدالی سدطور ایدن سدند اسدت

(.)Council of Europe, 2003

اروپایی» در سال  2118است که گامی عملدی در زمینده

( .)UNESCO,2003در معتبرتددرین سددطح قددانونی ،در

دعدددوت از جامعددده و ارتقدددای مشدددارکت در حفدددظ

ابتدای قرن جدید نگاهی دیگر بده میدراث را بده رسدمیت

روستاست .براساس متن سند ،اهداف این اقدام کمک به

میشناسد .متعاقب این معاهده با صدور بیانیه یاماتو توسط

بازسازی تعدادل شدهر-روسدتا ،84ارتقدای مندابا دنیدای

یونسکو در سال  )2004 UNESCO,( 2111و بهرهگیدری

روستایی به عندوان عامدل توسدعه ،برنامدهریدزی پایددار

کارگاه کیمبرلی در سال  ،)ICOMOS,2004( 2111بیانیده

روستایی که توأمان رشد اقتصادی و حمایدت از میدراث

شدیان در سدال  )ICOMOS,2005( 2111و بیانیده کبدک

طبیعددی و منظددر فرهنگددی را در نظددر دارد و مشددارکت

دربدداره روح مکددان در سددال  2111توسددط ایکومددوس،

جامعه در روند برنامهریزی فرایی خوانده شدده اسدت.

«حفاظت توأمان میراث ملموس و ناملموس و یکپدارچگی

از چهار فصل این راهنمدا ،سده فصدل در جهدت تبیدین

آن ها» به عنوان دغدغه جددی متولیدان حفاظدت در سدطح

«تعریف میراث روستایی» در نگاهی فراگیر و با تثکید بر

بین المللی اعالم میشود .در حالی که براساس بیانیه کبدک

وجه زنده بودن میراث و معرفی وجدوه و اجدزای آن و

«میراث فرهنگی ناملموس معنایی کامدلتدر و غندیتدر بده

روشهددای شناسددایی و بددهکددارگیری آن اسددت .بخددش

میراث میبخشند» توجه به وحدت ملموس و نداملموس و

چهارم در پی ترویج ایده «میراث موتور محرو توسدعه

جدایی ناپذیری این دو وجه میدراث از چدالشهدای مهدم

پایدار» که مدتها در اسناد اتحادیه اروپدا بده آن اشداره

پیش رو حفاظت خوانده میشود .از ایدن رو بیانیده کبدک

شددده بددود ،ارتبدداط میددراث فرهنگددی و توسددعه پایدددار

روح مکان را به عندوان مفهدومی کده واجدد هدر دو وجده

روستایی را تشریح کرده است.

مذکور است ،تعریف میکند .عالوه بر این تصریح میکندد

این سند در تعریف ،میراث روستایی را شدامل مدوارد

که «جواما محلدی» و«گدروه هدای فرهنگدی سدنتی» بدرای

زیر مدیداندد :منظرهدای روسدتایی ،معمداری روسدتایی

حراسددت از روح مکددان مجهزترنددد و بهتددرین موقعیددت

به صورت گروهی یا منفرد ،تولیدات محلی ،تکنیدکهدا،

فراگیددری و آمددادگی بددرای مشددارکت آنرا دارا هسددتند
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روستایی با عنوان «راهنمای دیدبانی 81میدراث روسدتایی

امرای معاهده میراث ناملموس یونسکو در سدال 2118

♦

نگهداری مرمون و ویژگیهای شخصدیتی یدک منظدر،

اشاره به ارزش دنیای روستا برای پاسخ بده اصدالت و

شماره  ♦ 751بهار69

در آغاز قرن  24اهتمام اتحادیه اروپا نیز به روستاها و

کردن محصوضت آن ها ضروری است .در اینجا نیدز بدر

شماره  ♦ 751بهار 69
♦

06

( .)ICOMOS, 2008بر این اساس روستاها ظرفیت قابدل

دارد .این سند محصول تجربیات اتحادیه اروپایی در پی

توجهی در حراسدت از روح مکدان و تدداوم آن از طریدق

یک سلسله اسناد از سال  4611است.

سنتهای زنده ساکنان دارندد مشدروط بدر آنکده از خطدر

در ایددن منشددور ،میددراث روسددتایی طیددف وسددیعی از

«گردشگری انبوه» در محو روح مکانشان در امان بمانند.82

حوزه های متنوع معماری ،تاریخ ،فرهنگ ،تکنیدک هدای

در بیانیه پاریس در سال  2144ایکوموس ضمن اشاره

بومی ،منظرهای طبیعی و ...را شامل میشود .تعدابیر بده

بده چدالش ادغددام میدراث در توسددعه پایددار ،خواسددتار

کار رفته در این منشور برای میراث روسدتایی ،حکایدت

به رسمیت شدناختن میدراث بدهعندوان چهدارمین رکدن

از اهمیدت و فراگیددری نقددش آن در حدوزههددای متنددوع

توسعه پایدار در کنار ستونهای اقتصدادی ،اجتمداعی و

روستایی دارد .آنگونه که در متن سند ،میراث روسدتایی

محیطددی آن از سددوی نهادهددای بددینالمللددی مددیشددود

به عناوین مختلف عامل «انسجام ارضی» ،نیروی محرکه

ح.)ICOMOS, 2011a

«توسعه فرایی پایدار» ،عاملی برای «بزرگداشت زندگی

بهطور واضدح میدراث روسدتایی را در نگداهی فراتدر از

«تقویتکننده حدس تعلدق و هویدت مردمدان از طریدق

مناظر و محیط روستایی مدنظر قرار میدهدد .تثکیدد بدر

گفتگددو» معرفددی شددده اسددت .در فددرازی از منشددور بدده

حفاظددت از شددیوههددای کدداربری اراضددی ،شددیوههددای

تهدیدات میدراث روسدتایی در سده حدوزه مدیپدردازد.

کشاورزی سنتی ،الگوهای سکونت سنتی ،مهدارتهدا و

«میراث معمداری و محدیط مصدنوع» را در خطدر تغییدر

فعالیتهای صناعتی و دستی و روشهای تولید اندريی،

الگوی سکونت و خانه سازی می خواند« ،میراث طبیعدی

اهمیت وجوهی دیگدر از زنددگی پیوسدته بدا روسدتا را

و منظرهددای روسددتایی» را از وجددوه مختلددف از جملدده

آشکار می سازد .این بیانیه با تثکید بر بهرهگیری مجددی

آسیب های محیط زیست در خطدر مدیداندد و «میدراث

که پیوستگی توزیا فرایی 88و عناصر عملکردی میراث

ناملموس روستایی» را در خطر نوع نگرشی میبیندد کده

روستایی را حفظ مینمایدد و حاشدیهنشدینی شدهری را

با تثکید آنرا «عقبافتاده» میخواند .بدین روی باضترین

محدود میکند ،تصریح میکند توسدعه بایدد بده «منظدر

سطح برنامهریزان فرایی اروپا ،خواستار تغییدر نگرشدی

تاریخی و الگوهدای سدکونت سدنتی» احتدرام بگدذارد.

است که «سنت را در برابدر پیشدرفت قدرار مدیدهدد و

همچنین این سند حفاظت از میراث مصنوع ،چه شهری

عادت هدا و مهدارت هدای جامعده روسدتایی را منسدو

و چه روستایی ،معتبر و رسمی یا عامیانه و بومزاد که از

مددیخوانددد» )Council of Europe, 2012( .زیددرا

کیفیت باضیی در مصالح اصیل ،طرح و ساخت ،معماری

بر اساس روح کلی این منشور ،میراث روسدتایی مبندایی

و حفظ کاربریهای اصیل در پیوستگی با محیط فیزیکی

برای توسعه پایدار است .با چنین هددفی در فدرازهدای

و اجتماعی و فرهنگی برخدوردار هسدتند ،مددنظر قدرار

دیگر منشور بر ضرورت ارتقای آگاهی عمومی ،آموزش

داده است (.)ICOMOS,2011b

نسددل آینددده و مشددارکت سدداکنان محلددی در ارتقددای

منشور اروپایی بر میراث روستایی برای توسعه پایددار

میراث روستایی تثکید میشود .منشور با تثکید بر پرهیدز

سرزمینی در سال  2142اولین منشور بینالمللی 81اسدت

از «نگاه موزه ای» به میراث ،به کدارگیری آنرا بده عندوان

که بهطور مستقل و مشخص بر روستا و میراث آن تثکید

«میراثی زنده و پویا» که سرنوشت آن «تحول تددریجی»
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در قطعنامه همایش پاریس در سدال  2144ایکومدوس

اجتمدداعی»« ،انسددجامدهنددده نسددلهددای مختلددف» و

اسددت ،مطمددئنتددرین راه بددرای تدداوم آن مدیدانددد .در

رشتهای» 81در حفاظت شده است .این بیانیده بدهطدور

همین راستا روشهای «تولید در مقیاس خرد روسدتایی»

مفصل به ارزش دانش سدنتی و مهدارتهدای سدنتی در

را به عنوان جایگزینی برای «تولیدد انبدوه» پیشدنهاد داده

توسددعه پایدددار پرداختدده و خواسددتار تددداوم ارتقدداء و

و برای حمایدت از «اقتصداد در حدال ظهدور مبتندی بدر

بهکارگیری آنهاست (.)ICOMOS,2014

مرتبط» و «آموزش جواما در ایدنبداره» تثکیدد مدیکندد
(.)Council of Europe, 2012

در قرن جدید مطرح شدن دو موضوع بسدیار مهدم در

ارتقای توسعه پایدار از طریق توجه به فرهنگ و میراث

کاملتر به آن مؤثر واقا میشود ،یکی از آنهدا رسدمیت

فرهنگی را خاطر نشدان مدیشدود (.)UNESCO,2013

یافتن وجوه ناملموس و فدرا کالبددی میدراث و دیگدری

بیانیدده فلددورانس در سددال  2141نیددز بددا تکددرار چنددین

قوام یافتن مفاهیم پایداری و تدثثیر و تدثثر متقابدل آن بدا

مرمونی همزمان با تثکید بر «حفاظت پایدار» خواسدتار

حفاظت است .نگاهی به ارزشها و تعاریف جدید اسناد

بددهکددارگیری رویکردهدددای چنددد رشددتهای و «فدددرا

این دوره در جدول شماره  1تصدیق کننده این ادعاست.

عنوان سند
روز بزرگداشت محوطهها و
یادمانها  -ایکوموس

تاریخ

معاهده منظر اروپایی

2111

شامل مناظر روستایی

تجلی پیوند تمدن و طبیعت

راهنمای دیدبانی میراث روستایی
اروپایی

2118

سندی با هدف مشارکت عمومی
در حفاظت از روستا

 تلقی از ابنیه ،محیط زیست و منظربهعنوان یک کل هماهنگ
 ارزش اصالت و هویت ریشههایروستایی
 -ارزش تولیدات امروز به م ابه میراث فردا

معاهده میراث ناملموس یونسکو
بیانیه های کیمبرلی ،یاماتو ،شیان
و کبک

2118
تا
2111

عدم کر روستا

میراث ناملموسروح مکان ظرفیت «جواما محلی سنتی» در حراستاز آنها

بیانیه
پاریس -ایکوموس

2144

روستا معادل شهر

قطعنامه همایش پاریس
-ایکوموس

2144

سندی که در آن ایکوموس رسماً
به میراث روستایی میپردازد.

شیوههای کاربری اراضی ،شیوههای
کشاورزی سنتی ،الگوهای سکونت سنتی و
روشهای تولید انريی
مناظر تاریخی روستایی
جنگلها و گیاهان بومی

منشور اروپایی بر میراث
روستایی برای توسعه پایدار
سرزمینی

2142

مهمترین و آخرین سند مختص
میراث روستایی

« زنده بودن و پویایی»
بروز دهنده مزیت سرزمینها
اتصال دهنده نسلها تقویتکننده حس
تعلق و هویت مردمان روستا

بیانیه هوآنگژو
-یونسکو

2148

روستا معادل شهر

بیانیه فلورانس
-ایکوموس

2141

روستا معادل شهر

2114

مهمترین اصول و مبانی مرتبط با حفاظت روستا
 نگهداری الگوهای ابنیه و معماری روستایی در بستر اصیل پرهیز از انحصار به رویکرد موزه های فرای باز نگهداری مرمون و کاراکتر یک منظر ،همتراز با ارزشهایمیراثی
 مشارکت جامعه در برنامهریزی فرایی برنامهریزی پایدار روستایی ارتقاء و بهکارگیری میراث زنده روستایی ضرورت زنده ماندن تکنیکها ،روشها و دانش بومی برایحفظ ،تغییر و نو کردن محصوضت
 میراث عامل و موتور محرو توسعه اهمیت آموزش مهارتهای میراث روستاییرویکرد یکپارچه برای حراست از میراث فرهنگی ملموس وناملموس
 گردشگری انبوه خطری جدی برای روح مکان چالش ادغام میراث در توسعه پایدار میراث رکن چهارم توسعه پایدار استفاده مجدد از میراث مصنوع روستاها ترویج «معاصرسازی» اجتماعی و اقتصادی. پشتیبانی از کشاورزی سنتی و فعالیتهای صناعتی در جهتحفظ مهارتها
 نگهداری و بازگرداندن مهارتهای استفاده و تولید انريی بهروشهای سنتی ،پایدار و محلی
 پرهیز از «نگاه موزهای» و ضرورت بهکارگیری میراثروستایی و سرنوشت «تحول تدریجی» آن
 حمایت از اقتصاد نو ظهور مبتنی بر میراث روستا روشهای «تولید در مقیاس خرد» آموزش جواما و افزایش دانش و توجه «جوانان و نسلآینده» با آموزشهای عملی
 -میراث فرهنگی حفرهنگ) قلب توسعه پایدار

تثکید بر ارزش دانش سنتی برای توسعه
ارتقای کیفیت زندگی

07

تثکید بر منظر فرهنگی شهر و روستا ضرورت رویکردهای چندرشتهای و فرا رشتهای -اشاره به «حفاظت پایدار»

ج  .4مقایسه مهمترین اسناد مرتبط با حفاظت روستا در قرن بیست و یکم.
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نگرش سند به روستا
مختص حفظ
روستاهای تاریخی

ارزشها و تعاریف جدید
انطباق ارزشهای روستای سنتی بر
ایدهآلهای توسعه پایدار

♦

در بیانیه هوآنگژو در سال  2148نیز یونسکو موضدوع

اسددناد حفاظددت در ارتقددای میددراث روسددتایی و توجدده

شماره  ♦ 751بهار69

میراث روستایی» به «حدود صالحیت حرفدهای مشداغل

جمعبندي و تحلیل تطبیقی دوره چهارم

پذیرش میراث ناملموس در باضترین سطح اسناد جهانی

 -در حالی که در اسناد اولیه ،روستا تنها ظرف برخی

به واسطه جداییناپدذیری اتدی آن هدا ،مفهدوم میدراث را

به روستا و کشاورزی به عنوان میراث روستایی شدناخته

ارتقاء میبخشد و روستاها را به سبب ظرفیتهای جواما

شدند و امروزه روسدتا و طیدف وسدیعی از ارزشهدای

محلی و کیفیت هدای روح مکانشدان در مرکدز ایدن نگداه

زنده ملموس و ناملموس آن بهعنوان بنیانی چندرشتهای

فراگیر به میراث و حفاظت آن قرار میدهد .انطباق محیط

و یک کل هماهنگ ،مصدداقی شایسدته بدرای حفاظدت

روستایی سنتی بر ایدهآل های توسدعه پایددار و گسدترش

شناخته میشود.

دوباره دایره ارزش های میراثی روسدتا راه را بدرای طلدب

 -در سیر تکاملی مذکور ماهیت ویدژه میدراث روسدتا

نقش مهمتر میراث در توسعه پایددار تسدهیل مدیکندد .از

بهعنوان میراثی زنده ،غیر تشریفاتی ،طبیعی ،ساده ،بسیط

♦

شماره  ♦ 751بهار 69

و تثکید بر حفاظت توأمدان وجدوه ملمدوس و نداملموس

عناصر میراثی محسوب میشد ،در دوره ای ابنیه وابسدته

سوی دیگر طرح مفهدوم حفاظدت پایددار و بدهکدارگیری

و بوم زاد که در برابدر مدداخالت ظرافدت و شدکنندگی

08

رویکردهای چند رشتهای و فرا رشته ای در حفاظت متثثر

دارد ،به رسمیت شناخته شده است.

از قوام یافتن مفهوم پایداری است.

 -راهبردهای حفاظت کالبدی روسدتا در طدول پنجداه

از این رو در یکی از مهمترین اسناد اروپا بهکارگیری،

سال در جهت حصول هماهنگی کلی بدا روح معمداری

ارتقاء و ترویج میراث روستایی زنده بدا رهدایی از نگداه

سنتی محلی و منظر روستایی ارتقاء یافتده اسدت ،لدیکن

موزهای به میراث از یک سو و نگاهی که سنت را مقابل

این موضوع در صورتی به رسمیت شناخته میشدود کده

پیشرفت میداند از سوی دیگر ،عامل و موتدور محرکده

تنها با پذیرش سرنوشت تغییر تدریجی و پرهیز از نگداه

توسعه پایدار معرفی میشود.

موزه ای ،حفاظت کالبدی به عندوان بخشدی از برنامده ای

نتیجه

جاما و هماهنگ و چند جانبهنگر میتواند بدرای آیندده
روستاها مطلوب باشد.

این مقاله در پی تبیین و تفسیر نسبت روسدتا بدا اسدناد

 -همزمان با طرح موضوع پایداری ،ماهیدت حفاظدت

بین المللی حفاظت و میزان اهتمام به آن در سدطح مبدانی

ابتدا بهعندوان امدری میدان-رشدته ای پذیرفتده شدد ،در

می باشد .براساس تحلیلهدای صدورت گرفتده مشدخص

سال هدای بعدد اسدناد حفاظدت خواسدتار بده کدارگیری

شد:

راهبردهدددای چندرشدددتهای در حفاظدددت شددددند و در

 به طور کلی در سیر تطدور اسدناد ،همزمدان بدا رونددتکاملی حفاظت ،موضوع مفهوم میراث روستایی تکدوین

سالهای اخیدر از ضدرورت رویکردهدای فدرا رشدتهای
سخن به میان آمده است.

فراگیری و کفایت تعاریف اولیه با رسمیت یافتن میدراث

به تثثیرات توسعه بدر روسدتاها بودندد ،بدهدنبدال تغییدر

زنده ،اهمیدت یدافتن سدبک زنددگی و کیفیدت زنددگی،

رویکرد توسعه ،اسدناد متدثخر خواسدتار بدهکدارگیری و

ضرورت تداوم توأم میراث ناملموس و ملموس و اهمیت

ادغام میراث با توسعه پایددار هسدتند .بدراسداس اسدناد

تداوم دانش و مهارتهای سنتی در دهدههدای گذشدته از

مذکور با ارتقای مفهوم میراث روستایی ،حفاظدت از آن

روند تکاملی حفاظت از میراث روستایی خبر میدهد.

در همدداهنگی بددا توسددعه پایدددار قددرار دارد و میددراث
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یافته و در مرکز توجه اسناد مذکور قرار گرفته است .عدم

 -در حالی که اسناد اولیه در پی تحذیر و تذکر نسبت

روستایی به عنوان عامل و موتور محرو توسعه خواندده
میشود .از این رو با خروج از انحصار میراث به ابنیده و
بافت تاریخی ،ارتقاء و تداوم آن بهعنوان امری زندده و
پویا مبنایی برای توسعه پایدار روستایی شده است.

کشورهاست ،در چنان سازگاری ایده آلی بدا شدرایط محلدی و
اقلیم رشد یافته است که منطبق بر چیزی است که امدروزه آنرا
توسعه پایدار مینامیم»()ICOMOS,2001

 Open-Air Museum .21یا موزههای فرای باز ،جدایی بدرای
نمایش الگوهای معماری است که عموماً بر مبندای جابدهجدایی

پینوشت

روستایی گیالن با مدیریت دکتر طالقانی چنین ساختاری دارد.
29.Landscape protection
30.Observation
31.Town -countryside balance

1.Lefebore

 .2به نقل از لونتال« :کسانی که پیشنویس قانون میراث ملدی را
طرح نمودند ،اعتراف نمودند که آنها نتوانسدتند بدرای میدراث

3.Cross- disciplinary
4.Multiplicity
5.Rural Development
6.Village, Hamlet, Rural heritage and Rural area
7.Excessive size
8.Rural environment
9.Villages and hamlets
10.Integrity

 .44در قالب های گردشگری ،سفرهای آخر هفتده و خانده دوم
ساکنان شهر
12.Town and country
13.a living monument
14.Tlaxcala
15.Vernacular

 .49اهمیت ابعاد و چگونگی خدمات عمومی موضوعی اسدت
که پیش از این در بیانیه آمستردام و توصدیه نامده یونسدکو نیدز
تثکید شده بود.

.)edition
35.Trans-disciplinary

فهرست منابع
 امین پدور ،احمدد.ح ،)4819اصدول تددوین منشدور قدوانین ومقررات حفاظتی و مرمتی بناها و مجموعههای تداریخی ایدران،
رساله دکتری ،دانشگاه علم و صنعت ایران.
 حبیبددی ،محسددن و مقصددودی ،ملیحدده.ح ،)4811مرمددت شددهری،تعاریف ،نظریهها ،تجارب ،منشورها و ،...انتشارات دانشگاه تهران.
 حجت ،مهدی.ح ،)4811میراث فرهنگی در ایران ،سیاست هدابرای یک کشور اسالمی ،سازمان میراث فرهنگی کشور.
 طالب ،مهددی.ح ،)4818جایگداه رشدتههدای مختلدف علدوماجتماعی در مطالعات روستایی ،نامه انسدانشناسدی ،دوره اول،
شماره  ،1ص .11 -91
 طالب ،مهدی و عنبدری ،موسدی.ح ،)4811بررسدی جایگداه ونقش مطالعات بین رشتهای در مطالعه جواما روستایی با تثکیدد
بر ایران ،فصلنامه روستا و توسعه ،سال  ،6شدماره  ،8صدفحات
.81 -11

اهمیت ارتباط با موضوع روستا در اینجدا بررسدی شدده اسدت.

 فالمکددی ،محمدمنصددور.ح ،)4811بدداز زندددهسددازی بناهددا وشهرهای تاریخی ،انتشارات دانشگاه تهران.

ح )Michael Petzetبه کشورهای عرو اعالم شده است.
« .21معماری روستایی سنتی که تنوع بسدیار فدراوانش حاصدل

 کوششددگران ،سددید علددیاکبددر.ح ،)4819شناسددایی عوامددل وزمینه های مدؤثر بدر تبیدین منشدور حفاظدت میدراث روسدتایی،

مصالح ساختمانی بوم آورد و سنتهای کهدن صدناعات دسدتی

پایاننامه دکتری ،دانشگاه علم و صنعت ایران.

سندی است که از طرف رییس ایکوموس آقدای مایکدل پتدزت
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17.Integrated conservation
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19.Multidisciplinary basis
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21.Spirit of traditional architecture
22.Country side
23.Integrated
24.the rural and local gastronomic heritage
25.Rehabilitation and renovation
 .29این سند با عنوان  Save our Historic villagesبده سدبب

33.Spatial distribution
 .81نسخه  2142این منشور همچنان پیش نویس استdraft ( .

♦

ملی تعریفی بیش از زیبایی یا هنر ...طرح نمایند .پس ما تصمیم
گرفتیم که بگذاریم میراث ملی خود را تعریف نماید».ححجدت،
)19 :4811

 .82تغییرات اقلیمی ،گردشگری انبوه ،کشمکشهدای جنگدی و
توسعه شهری جواما را به سوی تغییر شکل و فروپاشی میبرند
حبیانیه کبک).
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