
 
 
 
 
 
 
This translation was completed by Golriz Esmaeilpour Bazzaz, master's students at Brandenburg 
University of Technology in Cottbus (BTU), with the support of (name) an expert member of the 
International Scientific Committee on Twentieth Century Heritage (ISC20C).  
The task was part of a study project led by Prof. Dr. Leo Schmidt and Ph.D. candidate Katelyn 
Williams for students of the international master's programs World Heritage Studies and 
Heritage Conservation and Site Management. BTU attracts students from around the world, and 
with more than a dozen languages represented in this class alone, it was in a unique position to 
take on the task of making this document as widely accessible as possible. However, as with all 
translations of this nature, some issues arose with concepts and terms that lack direct 
translations in the target languages. The translators selected the terms they felt were most 
appropriate, but the document is open to comments and suggestions from the wider heritage 
community.  

 

عضو متخصص )نام( حمایت  (، با BTUفنی براندنبورگ در کوتبوس )ارشد دانشگاه بزاز دانشجوی کارشنایسپورگلریز اسمعیل

ی  علیم کمیته  قرن بیستم )بی 
ی

اث فرهنگ . این کار بخشی از یک پروژه تحقیقاتی استانجام دادهاین ترجمه را ( ISC20Cالملیل می 

ا  اشمیت و  که پروفسور دکیی لئو   بود  ی ویلیامز   ،دانشجوی دکیی ی در رشتهبرای دانشجویان ن را آکاتلی  الملیل کارشنایس های بی 

اث و مدیریت محوطه " و "حفاظت می  اث جهاتی را از رسارس  فراواتی  دانشجویان BTU. اند کردهبرگزار   ها"ارشد "مطالعات می 

منحرص به فردی است موقعیت این  . د انیش از ده زبان در این کالس مشغول به تحصیلبدانشجویاتی با کند و جهان جذب یم

س همگانکه بتوان این سن ده در دسیی مفاهیم  برخی  در طبیعت همه ترجمه ها نهفته است که قرار داد.  د را به صورت گسیی

جمان  اما  و اصطالحات ترجمه مستقیم به زبان مقصد ندارند  را انتخاب مفاهیم و اصطالحات  ینتر مناسبسیع کردند میی

اتی   بزرگ شده برای پیشنهادات و نظرات جامعه این سند ترجمه حالبا این  نند ک  گشوده است. می 
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یایکوموس
ی الملیل آثار و محو   هاطهشورای بی 

اث قرن بیستم ی الملیل ایکوموس برای می   کمیته بی 

ی



 گفتاریشپی

فت ات فراواتی به وجود آوردهگی  اقتصادی، اجتمایع، تکنولوژیک و سیایس قرن بیستم میالدمهای چشپیشی اند. دو ی تغیی 

، جنگ رسد، رکود اقتصادی بزرگ او   سوسمح ساختار جوامع را به شکیل، استعمارزدات   و روند  یل قرن بیستماجنگ جهاتی

فتبزرگهای ، رشد شهر نشینی شهر  اند. رسعت باالیتغیی  داده در یط این دوران های علیم و تکنولوژیک و پیدایش ، پیشی

 و کار ما عمیقا دگردیسه شود. و حمل و نقل جمیع باعث شدهارتباطات 
ی

 باعث شده تا انسان اند تا نوع زندگ
ی

این دگردیسگ

در ساخت استفاده کنند.  مانند و جدید ت  های ها و فرم، شکلآزمایشگایه جدید بسازند، از مصالح هایو سازهها ها ساختمان

ات چشمگی  در  مکانیگتولید صنعنی و کشاورزی  این ، فقط تعداد کیم  رغم شده اند. به مناظر در سطح کالن موجب تغیی 

اتی خود  اماکنها و محوطهاز این    قرار گرفته در فهرستبه دلیل ارزش می 
ی

اث فرهنگ ی دلیل بسیاری  اند. حفاظت می  به همی 

 قرن بیستم در معرض خطرهای می  ها و سایتاز ساختمان
ی

مناطق  برخی اند. اگرچه مدرنیسم میانه قرن بیستم در اث فرهنگ

 و  مناظر ، ها سازهها، ساختماناز  است اما بسیاریمورد توجه قرار گرفته
ی

نعنی که مثال های شاخص صهای محوطهفرهنگ

 ان مورد توجه قرار نگرفته و به اند همچنقرن بیستم
ی

اث فرهنگ  الزم نیم، اند نشده شناختهعنوان می 
ی

شود و  به آنها رسیدگ

ات ناخوشایند از  بسیاری  اند. آنها در معرض تغیی 

اث قرن بیستم ایکوموس ) ی الملیل علیم می  ی طرح متنی  2010در سال ISC20C) به دلیل این خطرها اعضای کمیته بی   نوشیی

ها و اماکن قرن بیستم در نظر گرفته ه برخورد با محوطهو رویکرد هات  برای تعریف کردن و نحو را آغاز کردند که در آن اصول 

ی کردن این کمیته داز انچشم. استشده ی الملیل بود.  معیار  تعیی   های بی 

-تلف جهان بود. کنفرانسدر نقاط مخها در میان اعضای کمیته بحث های بسیاری درگرفت که نتیجه تجربه های متفاوت آن

ی الملیل بسیاری در ها و نشست  نهات  با عنوان "رویکرد این زمینه برگزار  های بی 
ی اث معماری  ت از ظاهات  برای حفشد. میی می 

ی  ی مادرید شناخته شده، در هفدهمی  عمویم ایکوموس در پاریس به  مجمعقرن بیستم"، که میان همکاران به عنوان میی

، فرانسوی و انگلیش منتشی شد و  هایزبان ی به بیش از ده  2014تا  2011بحث قرار گرفت. از سال  مورد اسپانیات  این میی

، هندی، باسگ و کاتاالن ترجمه شد. این استقبال نشان  ، پرتغایل، چینی ، ژاپنی ، فنالندی، آلماتی زبان از جمله رویس، ایتالیات 

ی  ی الملیل به چنی   راهنمات  نیاز داریم. داد که ما در سطح بی 
ی  میی

ی  ی به چهار زبان در هجدهمی  ی پیشنهادات وارده نسخه دوم میی عمویم ایکوموس در فلورانس منتشی  مجمعپس از در نظر گرفیی

ی به بازنگری اسایس و نا اتی قرن بیستم، م جدید نیاز دارد تا بتواند سازهشد. اما همان زمان مشخص بود که این میی های دیگر می 

  مناظر  مانند 
ی

ی الملیل علیم های محوطه ،فرهنگ د. همکاری با نهادهات  مانند کمیته بی  ی در برگی  صنعنی و مناطق شهری را نی 

 ایکوموس مناظر 
ی

ی الملیل شهرها و روستاهای تاریخی ایکوموس )((ISCCL فرهنگ ی الملیل  (CIVVIH، کمیته بی   فنی ، کمیته بی 

اث ت از ظاحف ی الملیل علیم انرژی، پایداری و (TICCIHصنعنی ) می  باعث  ISCES+CC) ایکوموس ) ت اقلییماتغیی  و کمیته بی 

ی جدید انواع مناطق و  د. محوطهشد تا میی  را دربرگی 
ی

اث فرهنگ  های می 

  



، "رویکردهات  برای حف
ی ی  ت از ظانسخه سوم میی  قرن بیستم" در نوزدهمی 

ی
اث فرهنگ عمویم ایکوموس در دهیل  مجمعمی 

د که از سال  2017امی  در دس ی همه پیشنهادات و نظرهات  را در بر یم گی  به دست  2017تا  2014منتشی خواهد شد. این میی

 ما را همرایه کردند تشکر یم کنیم.  روند از همه کساتی که در این  اند.  ما رسیده

 قرن بیستم اند  یم هایمحوطهما از تمام کساتی که به نحوی مسئول 
ی

اث فرهنگ ، " رویکردهات  برای می 
ی خواهیم تا از این میی

 به  ت از ظاحف
ی

ی الملیل و تعریف استاندارد هات  برای حفظ و رسیدگ  قرن بیستم" به عنوان راهنمات  بی 
ی

اث فرهنگ -محوطهمی 

 قرن بیستم استفاده کنند.  اماکنها و 
ی

اث فرهنگ  می 

یدان برک   (Sheridan Burke) رسی

 ISC20C رئیس ایکوموس

،  2017 نوامی 
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 هدفیسندی

 چشمگی  
ی

اث فرهنگ اتی قرن بیستم به اندازه وظیفه ما در حفاظت از می  الزام حفاظت و مدیریت مکانها و محوطه های می 

 های گذشته دارای اهمیت است. دوره

 قرن بیستم به دلیل 
ی

اث فرهنگ که های الزم در معرض خطر هستند به طوریو نبود مراقبت آنهای عدم درک ارزشمی 

ی رفتهآن بسیاری از  اتی زنده و در  . اند نابودی یا در حال ها یا از بی  ، حال تکامل و دگردیش هستند و فهم)شناخت(این آثار، می 

 و مدیریت درست این آثار برای نسل
ی
وری است.  حفاظت، معرف  های آتی اسایس و ضی

 قرن بیستم رویکردهای حفاظنی سند پیش رو "
ی

اث فرهنگ اث ، در جستجوی کمک به مدیریت مناسب و "می  درست می 

 
ی

اث iاسناد موجود تا کنون بسیاری از  این دوره مهم است.  فرهنگ اث اما  شناخته شده حفاظت از می  "رویکردهای حفاظنی می 

 قرن بیستم"
ی

 قرن بیستم را مشخص یمبسیاری از مسائل مربوط به حفاظت  فرهنگ
ی

اث فرهنگ این مجموعه طیف  کند. می 

ده اث شنایسای از تیپگسیی د را دربریم می  اث بویم معماری، سازه مانند  : که به عنوان ارزش حفاظت شناخته شده  گی  ها، می 

 از جمله پارک
ی

، مناظر فرهنگ ، مها و باغو صنعنی  و محهای تاریخی
ی

های فرهنگ -های باستانوطهناظر شهری تاریخی ، مسی 

 . شنایس

اث   استتدوین شدهاین سند برای کساتی  ها و و ممکن است بر مکان هستند  دخیلکه در روند حفاظت و مدیریت می 

اث قرن بیستم تاثی  بگذارند. سایت  های می 

 . استشدهنامه اصطالحات تکمیل واژهبا  این سند  است و گنجانده شده   هات  که الزم بودهقسمتهای توضیخ در یادداشت

 

 

 

 

 

 

ی



ی
ی

ییتوسعهیدانشیویدرکیاهمیتیویاعتباریفرهنگ

.  و اعتبار : شناخت و ارزیات  اهمیت 1مادهی
ی

 فرهنگ

اث :  1-1  رفتهبه کارکاربرد معیارهای ارزیات  و شناسات  می 

 قرن بیستم اعتبار اهمیت و  یات  و ریشه یات  هویتدر 
ی

اث فرهنگ اث معیارهای ضوابط و  باید می   شده )مورد قبول(پذیرفتهمی 

 به کار گرفته شوند 
ی

اث فرهنگ یگ از زمان،  این قرن بخصوص )با همه ی عناضی که داراست. می  ی و  موقعیت( یک گزارش فی 

 است. اهمیت  آن کاربری
ی

اث قرن بیستمفرهنگ یگ موقعیت مانند  ملموس آن، های بارز مشخصهممکن است در  می  ی ، فی 

 و  ، فرم و روابط فضات  آن، شمایطراخ)مانند  اندازها،مناظر و چشم
ی

  طراخرنگ
ی

ی  فرهنگ ، ، سیستم فضای سی  های ساختماتی

 
ی

ی ویژگ ات فنی و همچنی  ی اثبافت، تچهی  ( مستیی باشد. اهمیت و اعتبار می   در ممکن است  قرن بیستم های زیبات  شناخنی

 ، ی آن تعریف علیم یا معنوی ، اجتمایع، تاریخی و ارتباطات کارات  های ارزش انه بشی و/یا خالق نبوغ شواهدی از و همچنی 

 . را شامل شود ناملموس آن 

 مجموعه سازه تک بناها، اهمیت و اعتبار  و ارزیات   : شناخت1-2
ی

 . ها و مناظر شهری تاریخی و فرهنگ

اث قرن بیستم مهم است که تمام عناض آن، گروه  های وابسته یا اماکن  مرتبط با آن و محیط، محوطه یا مکاتی برای درک می 

س باشند. و اعتبار آن کمک یم اهمیتکه در شکل دادن   کنند شناخته شو ند و در دسیی

، مجموعه داخیل، وسایلاهمیت و اعتبار شناخت و ارزیات  : 1-3 اتی ی متعلق به اماکن می 
، مبلمان و آثار هیی ها لوازم جانن 

ی )کلکسیون ات و ماشی  ی . ها(، تجهی   آالت صنعنی

اث قرن بیستم الزم است وسایل برای درک اهمیت ی متعلق به اماکن  داخیل، و اعتبار می  ، مبلمان و آثار هیی لوازم جانن 

، مجموعه اتی ی ها )کلکسیونمی  ات و ماشی  ی  صنعنی های محوطهآالت ها(، تجهی 
ی

 شناخته و ارزیات  شوند. و مناظر فرهنگ

ام به نوآوری در سازه: شن1-4 . ها، اشکال، تکنیکاخت و احیی  های ساخت و مواد و مصالح ساختماتی

 فرم های نوآورانه، راه حل های ساختاری)سازه
ی
ای(، مواد و مصالح ساختماتی و تکنیک های ساخت و قرن بیستم با معرف

 
ی

 و اهمیت و اعتبار آنها ارزیات  شود.  ختهها باید شناساز مشخص شد و این ویژگ

اث اهمیت بسیی : شناخت و ارزیات  1-5  رن بیستم. قو موقعیت می 

 برای درک 
ی

، بسیی با  محتوای اثر مشارکت چگونگ اتی آن باید شناخته و ارزیات   iiاهمیت و اعتبار یک مکان یا محوطه می 

یگ و ملموس است بلکه ارتباطات و رفتار متقابل)مانند  ی ( شناخنی بوم، برصی شود.بسیی نه فقط محیط فی  ، فضات  ، تاریخی

اتی ممکن است قسمنی از یک سیستم پیچیده باشند جات  که ارتباطات  ی آن مکان یا محوطه و بسیی آن است.اماکن می  بی 

  کند. ها یا اماکن ادامه پیدا یمهفرای مرزهای محوط

 . های مهمو زیرساختریزی شناخت و ارزیات  مفاهیم برنامه: 1-6



، های شهری(، محوطهها)زیستگاهبرای شهرک -ها و ایدهریزی، روشبرنامهمتنوع  مفاهیمهای صنعنی و مناظر شهری تاریخی

کشی یا زه کنند مانند انرژی،آب و ها را تسهیل یمکه آنهای عمیل  از جمله زیرساخت های توسعه)دورههای مربوط به 

لت آن فاضالب( باید شناخته ی  ها تصدیق، مدیریت و حفاظت شود. و اهمیت و میی

اث قرن بیستم: 1-7  . بسط و توسعه فعاالنه فهرست می 

اث قرن بیستم نیاز دارد که به صورت فعال از طریق برریس با استفاده از تحقیقات و و های اصویل و فهرستهای موجود می 

اقدامات حفاظنی و  مبنایها باید مطالعات و فهرستشناخته و ارزیات  شود.  ،ایرشتههای چندمطالعات با کمک گروه

اث که توسط گروهباشند. ازجمله این اقدامات یممدیرینی  شود اشاره کرد که های مسئول انجام یمتوان به ارزیات  اثرات برمی 

اث را شامل یمریبرنامه  شود. زی ها ومسئوالن می 

1-8 .
ی

لت فرهنگ ی  : استفاده از تحلیل تطبیقی برای ایجاد اهمیت و میی

اث قرن بیستم محوطه لت می  ی باید شناخته و ارزیات  شوند که بتوان اهمیت ها و اماکن قابل مقایسه هنگام ارزیات  اهمیت و میی

لت آنها را به طور نسن  درک و تحلیل کرد.  ی  و میی

ی ییاجرایییروندیبرنامهیریزییحفاظت 

 اجرای برنامه حفاظنی و روش مدیرینی مناسب :ی2مادهی

 موجود، پیش از هرگونه مداخله اهمیت و اعتبار آثار درک : 1-2
ی

 اثر.  ای بمنظور حفظ یکپارچگ

 قرن بیستم
ی

اث فرهنگ مستندنگاری و تحلیل ، نباید با مداخله یا تغیی  نامطلوب آسیب ببیند. پژوهش یکپارچگ اماکن می 

ات مرصی بالقوه یمتاری    خ و اهمیت موجود اماکن و محوطه  باشد. ها مستلزم اجتناب یا به حداقل رساندن تاثی 

 نمود پیدا 
ی

 یمدرک اینکه چگونه اهمیت و اعتبار فرهنگ
ی

اث قرن بیستم به یک ارزیات  نیاز دارد که ویژگ های متفاوت، کند در می 

اث کمک یمعناض و ارزش  می 
ی

ی یک تصمیم کنند. این یک پیشها چقدر به اهمیت و اعتبار فرهنگ وری برای گرفیی نیاز ضی

 آن است. اماکن و محوطه
ی

کنند ا در طول زمان تکامل پیدا یمهمناسب درباره مراقبت، تفسی  و حفاظت از اصالت و یکپارچگ

اتی ممکن است به روش  داشته باشد. هر مکان یا محوطه می 
ی

ات بعدی ممکن است اهمیت و اعتبار فرهنگ ها و و تغیی 

   رویکردهای متفاوت حفاظنی نیاز داشته باشد. 

 . دست اولآوری اطالعات از منابع توان و ظرفیت برای جمع حداکیی رساندن و بهافزایش : 2-2

فت ده ای را در قرن بیستم ایجاد نموده است.  استفاده از این های تکنولوژیگ امکان ثبت گزارشپیشی ها و مدارک بسیار گسیی

ده قرن بیستم( و اطالعات در مورد یک مکان یا محوطه بمنمظور ارزیات  و اطالع از اعتبار و ارزش آن اهمیت  منابع)منابع گسیی

 بسیاری دارد. 



ی یا هر شخص دیگری از گروههات  که در بوجود آوردن مکان همکاری در ب ، سازنده، برنامه ریز، مشیی   موارد، طراح اصیل 
رخی

س دارند ممکن است بتوانند اطالعات نزدیک  دست اول را ارائه دهند. درصورت لزوم باید این اطالعات همیشه در دسیی

 .باشد که بتوان به آنها مراجعه کرد

یس به  توانند مارا در درک تاری    خ شفایه وجود دارد بايد در مستندنگاری به كار گرفته شود. اين اطالعات یماگر امکان دسیی

وری  اهمیت و اعتبار  مکان و محوطه ها یاری کنند گرچه اتخاذ رویکردی محتاطانه بمنظور حفظ دیدگاه خالقان اثر ضی

یگ موجود ارزیات  یم گردد این اطمینان حاصل باشد. باید توجه داشت زماتی که هدف اصیم ی یل طرح در ارتباط با مکان فی 

 گردد که اهمیت و اعتبار مفهوم ذاتی آن در نظر گرفته شده است. 

 را ارزیات  کند و پیش از آغاز کار سیاستهات  برای حفظ و استفاده از روش: 2-3
ی

لت فرهنگ ی های برنامه ریزی که اعتبار و میی

ام به آ  .ن تعریف شوداحیی

  اهمیتروش شنایس مورد استفاده برای ارزیات  
ی

اث قرن بیستم باید از رویکرد برنامه ریزی حفاظنی فرهنگ لت می  ی مناسب  و میی

 برای توسعه سیاستهات  که آن 
ی

لت و اعتبار فرهنگ ی  جامع و ارزیات  میی
 اهمیتبرخوردار باشد. این روش شامل تحقیقات تاریخی

 شن
ی

لت فرهنگ ی وری است قبل از آغاز کار همه ارزیات  و میی ها اخته شده را حفاظت، مدیریت و تفسی  و برریس خواهند کرد. ضی

تکمیل شوند تا از فراهم شدن سیاستهات  خاص حفاظنی برای هدایت توسعه و تغیی  اطمینان حاصل شود. یک برنامه 

اث منطقه /مدیرینی باید مهیا شود. منشورهای می    برای محوطه های خاص ممکن است میهای و اعال حفاظنی
های حفاظنی

 .iiiمناسب باشد

ی محدودیت : 2-4 ات تعی   قبول قابلبراي تغيی 

وع هر مداخله ای باید سیاستها و دستورالعملبراي هر عمليات حفاظت یا توسعه ی شود به ، قبل از رسی های روشنی تعیی 

ات مشخص شود. یک برناطوری که محدودیتهای قابل قبول  /مدیرینی باید برای بخش قابل توجه آسیب  مهتغیی  حفاظنی

، قسمتهات  که 
اتی ، استفاده بهینه از سایت و اقدامات حفاظنی در امکان مداخالت وجود دارد پذیر یک مکان یا محوطه می 

ه( و فن آوری های مو ایساختلر سازهنظر گرفته شود.اصول خاص )مانند معماری، برنامه ریزی،  ( و غی 
رد استفاده در )عمراتی

 .قرن بیستم را باید در نظر گرفت

ی میان: 5-2  ایرشتهاستفاده از متخصصی 

 آن به یک رویکرد  اهمیت و اعتبار و  صفاتهای قرن بیستم با توجه به تمام ریزی حفاظنی و مدیریت مکانبرنامه
ی

فرهنگ

 .ای نیاز داردرشتهمیان

حفاظت مدرن ممکن است به انجام تحقیقات خاص با توجه به استفاده و ها و علوم مواد و مصالح آوریمتخصصان فن

اث قرن بیستم نیاز داشته باشند های ساخت و ساز تکثی  مصالح و روش  .غی  سننی در می 



ه باید در روند حفاظت  ، منظر تاریخی شهری و غی 
ی

، فرهنگ اث صنعنی کارشناسان با تخصص در گونه شنایس خاص مانند می 

 .ددخیل باشن

 جاریبرنامه ریزی برای تعمی  و نگهداری و مدیریت : 2-6

وری است.  برنامه ریزی منظم مراقبت  ضی
ی

اث فرهنگ انه و نگهداری برای مدیریت تمام مکانها و محوطه های می  پیشگی 

اتی است و از هزینه  ین اقدام حفاظنی برای هر مکان و محوطه می  نگهداری مستمر و مناسب و بازریس های متناوب داییم بهیی

 و تاریخی به ریزی بکاهد. برنامهیم مرمتهای بلند مدت 
ی

رای نگهداری به این روند کمک خواهد کرد. مناظر شهری فرهنگ

ات ریزیبرنامه   نیازخواهند داشتهای مدیرینی برای مدیریت روند تغیی 
ی

لت فرهنگ ی  و میی
ی

  .مستمر برای حفظ برجستگ

 برای اقدامات حفاظنی  های موثر گروهمشخص کردن مسئولیت  : 2-7

ی گروه وری است.این  های مسئول و شناخیی  قرن بیستم ضی
ی

اث فرهنگ   می 
ممکن فهرست پاسخگو برای اقدامات حفاظنی

، جوامع گروه اتی ، دولت های محیل، سازماتی است شامل اما نه محدود به مالکان، مدیران، مقامات می  های ها، مقامات دولنی

ی باشد  .برنامه ریزی شهری و شهروندان و ساکنی 

 اسناد و مدارک و گزارشها آرشیو و بایگاتی کردن: 2-8

ات یمها و محوطهوقنی مکان اث قرن بیستم دچار تغیی  ات در بایگاتی  شوند الزم استهای می  های عمویم ثبت گردد. آن تغیی 

ي،  ، طرحهاي اندازه گی  ری، مدل تاری    خ شفایه، اسکنروشهاي گزارش نويش  ممكن است شامل نقشه، عكایس  ی های سه لی 

ی را شامل یم ا هنمونهو بعدی   اث صنعنی برای ماشی  ایط شود. روند تهیه گزارش در محوطه های می  آالت صنعنی نسبت به رسی

ریزی حفاظنی است. مالکان باید برای حفظ  آرشیوها و در شود. تحقیقات بایگاتی شده بخش مهیم از روند برنامهاستفاده یم

س قراردادن آنها برای برنامه های حفاظنی تشویق   .شونددسیی

 ، برای هر مداخله
ی

هر تک بنا یا محوطه و اقدامات انجام شده باید به درسنی بایگاتی  شوند. مستندنگاری باید   هایویژگ

ی مستنداتی باید در یک مکان امن و در رسانه ی و بعد از مداخله ثبت کند. چنی  قابل تکثی  به روز شده  وضعیت را قبل، حی 

 مکان یا محوطه و تفسی  آنها و در نتیجه به افزایش درک و لذت بردن بازدیدکنندگان 
ی
نگهداری شود.این مستندنگاری به معرف

ی موجودی ها کمک میکند. اطالعات به دست آمده در برریس   و همچنی 
ی

اث فرهنگ س افراد  می  و مستندات باید در دسیی

 عالقه مند باشد. 

یگیبرریسیموادیویمصالحیمدرنیوی ز یبرنامهیفیر

 قرن بیستم.  :ی3مادهی
ی

اث فرهنگ  برریس جنبه های فنی و برنامه ریزی می 

 : برریس و توسعه روشهای خاص مرمنی مناسب با مصالح ساختماتی و تکنیک های منحرص به فرد قرن بیستم3-1



نیاز به تحقیق متفاوت باشد. کهای سننی گذشته م اغلب ممکن است با مصالح و تکنیقرن بیست ساختماتی  مصالح و تکنیکهای

 های  وجود دارد.  های منحرص به فرد ساخت و ساز روشمرمت مناسب برای تعمی  و های خاص روش و توسعه
ی

برخی ویژگ

اث قرن  با توجه به استفاده  ممکن است ند اهشدساختهاز نیمه قرن بیستم  بعد  هات  کهمحوطهو  بیستم بخصوص اماکنمی 

ی از مواد و مصالح جدید یا تجرت   براساس کمبود تجربه های خاص  ایشکل سادهروشهای ساخت و ساز، یا به  همچنی 

که باید حذف قابل توجه و اصیل  جزییات  یا . مواد و مصالح ایجاد شود خایص را  حفاظنی های چالش ها مرمت آنای در حرفه

 نمونه ها باید انبار شوند. ثبت شوند و حتما  شدند یم

مشخص آسیب آشکار یا غی  قابل مشاهده  با دقت تحلیل و برریس بشوند و هر قبل از هر مداخله ای، این مواد ومصالح باید 

ی از مصالح سننی داشته باشند  و شناخته شود  دقت  نیاز به که. برخی از مواد ومصالح آزمایشی ممکن است طول عمر کمیی

ی در  با متخصصان حرفه ای واجد  باید  مواد و مصالح فرسایشتحقیقات درمورد وضعیت و وبرریس دارند.  تحقیق بیشیی

ایط  تهاجیم انجام شود. برریس و رسی به حداقل مطلق محدود شود. های مخرب با استفاده از روشهای غی  مخرب و غی 

ی تحقیقات درمورد طول عمر مواد و مصالح قرن بیستم   . استالزم نی 

 . یابند رویکردهای توسعه یافته و جدید برنامه ریزی در قرن بیستم برریس شوند و توسعه  تناسب با واکنش های م: 3-2

فت ب های حفاظنی و است. سیاستدیده و طراخ شهری را نشینی سیاری از فرمهای تجرت  شهر قرن بیستم پیشی

دهای)ودهایهنمر  فت باید برای راهی  منظر تاریخی و  خاص برنامه ریزی یا رویکردهایحفاظت این طرحها ( توسعه و پیشی

 شهری
ی

  ها باشد. آن اعتبار به منظور حفظ  فرهنگ

اثها برای حفظ توسعه و پرورش سیاست:ی4مادهی  . اهمیت و اعتبار می 

 یک  اهمیتداری نگهبرای حفاظت و  رسد یم اطالع همگانبا تحقیقات به که   را های مرمنی سیاست: 4-1
ی

و اعتبار فرهنگ

ی توسعه دهند مکان   . استفاده شود  که مدیریت تغیی  میکند   در مواقیعو از سیاست ها برای هدایت تصمیم گی 

اتیبراییپایداریی ییاهمیتمدیریتیتغییر
ی

یویاعتباریفرهنگ

 برای تغیی  دائیم  هایو مدیریت فشار  تصدیق :ی5مادهی

ایط محییطمداخله  چه در مداخله انسان یا مدیریت تغیی  : 5-1 قسمت مهیم از روند حفاظت برای نگه داری و حفظ  ،رسی

  اهمیت
ی

 است.  ،و اعتبار فرهنگ
ی

 اصالت و یکپارچگ

ات  وری باشد. تغیی  اتی ضی و مداخله های فردی  زیادتغیی  ممکن است در برخی موارد، برای پایداری یک مکان یا محوطه می 

وری است، و  اهمیتناخوشایند بر  اثرات یم تواند   بگذارد. جات  که تغیی  ضی
ی

 و اصالت یک  اثراتاعتبار فرهنگ
ی

بر یکپارچگ

 مکان باید ارزیات  و نظارت شود. 

 تغیی   حساس مدیریت :ی6هیماد



 برای تغیی   اتخاذ یک رویکرد محتاطانه : 6-1

ات  ین فقط و فقط به دلیل اقدامات/تغیی  ورت و اضطرار و به کمیی انضی ی ممکن انجام شود.مداخالت باید محتاطانه باشد.  می 

 استفاده شود و از روشهات  که ممکن است به وسعت و عمق تغیی  باید به حداقل برسد. فقط از روشهای اثبات شده 
مرمنی

 ،  آسیب بزند اجتناب شود.  اهمیتبافت تاریخی
ی

اتو اعتبار فرهنگ که ممکن تا آنجا  و با حداقل تخریب یا تهاجم  باید  تعمیی 

 . باشد  ست برگشت پذیر ا

 مداخالت مجزات  برای بهبود کارآت  و عملکرد محوطه یا مکان 
ی

ط آنکه با اعتبار و اهمیت فرهنگ  شود به رسی
ی
یم تواند معرف

ی کاربری مناسب . مغایر نباشد  ها آن  مکان و  اهمیتاعتبار و به طوری که  همراه باشد  تغیی  کاربری باید با درنظر گرفیی
ی

فرهنگ

 . حفظ شود  بنا 

ات پیشنهادی  هایآسیبارزیات   : 6-2  بر تغیی 
اتی وع عملیات  دربرابر می  ی یا  منظور بهسیاستهای حفاظنی قبل از رسی جلوگی 

  نامطلوب.  اثر کاهش هرگونه 

ات پیشنهاد شده باید با توجه به شناخت و درک  د تا از هر اثر نامطلوت   اهمیت و اعتبار تغیی   از یک مکان صورت گی 
ی

فرهنگ

ی کند و یا آن را به حداقل برساند. عناض، ویژگیها و ارزشهای مختلف یک مکان ممکن است تحمل متفاوتی در مقابل  جلوگی 

اخت مکان نیاز است که تغیی  داشته باشند بنابراین قبل از اینکه طرحهای پیشنهادی را برای تطابق عمیل کنند به ارزیات  و شن

 آن مدیریت و حفظ شود.  اعتبار و  اهمیت
ی

  فرهنگ

حصول رویکردهای انعطاف پذیر و خالقانه برای  مستلزم تنظیم قواعد آنساختمانهای استاندارد و  نحوه کاربری: 6-3

اث یم باشد   . اطمینان از راهکارهای مناسب حفاظت می 

یس های موردنیاز، ملزومات سالمت و استفاده از استانداردهای قانو تی و دستورالعملهای ساختماتی )مانند دسیی

 ، ، الزامات ایمنی آتش نشاتی و اقداماتی برای  الزامات منظر، مدیریت عبور و مرور مقاوم سازی لرزه ای، دستورالعملهای ایمنی

  اهمیت ظبهینه سازی مرصف انرژی( ممکن است به انطباق انعطاف پذیر با حف
ی

تجزیه   داشته باشد.  نیاز  و اعتبار فرهنگ

ی یا به حداقل رساندن اثر تحلیل دقیق و مذاکره با مقامات و متخصصان مربوط باید  اتی هدف برای جلوگی  ات نامطلوب می 

د  د. و  قرار گی   های خود مورد قضاوت قرار گی 
ی

 ivهر مورد باید بر اساس شایستگ

 ت و مداخالتادرست و موجه برای الحاقیک رویکرد  به پایبندی :ی7ماده

 یک مکان یا محوطه  اهمیت و اعتبار الحاقات باید به : 7-1
ی

ام  فرهنگ اتی احیی  پایبند باشد. گذاشته و می 

 جدید به یک ساختمان یا باغ، 
ی
ه( بنای میان افزایدر برخی از موارد، مداخله )مانند الحاف  جدید در یک منطقه شهری و غی 

 به مقیاس، یمستلزم حصول اطمینان از پایداری یک مکان یا محوطه است. پس از برریس دقیق، الحاقات جدید باید با پایبند

، جدید . الحاقات ساختار، منظر، مواد و مصالح، بافت و رنگ مکان یا محوطه طراخ شود ترکیب بندی، تناسبات،  مکان یات 



ی حال و  آن باشد مکمل اما با اثر هماهنگ باشند.  ،قابل تشخیص در برریس نزدیک باید  ش تفسی  ، با آن رقابت نکند در عی 

 نه تقلید.  و  کند 

 باید به گونه ای طراخ شود که  : مداخالت جدید 7-2
ی

، مقیاس، فرم، جایگاه، منظر، مواد و مصالح، رنگ های ساختاریویژگ

د.   و جزییات موجود را در نظر بگی 

ی  تحلیل دقیق و  برریس ی هاساختمانو  فضای سی  طراخ آنها ممکن است در ارائه راه حلهای مناسب  سو با همتفسی   و  ی پیشی 

 . از آن باشد به معنای تقلید نباید   بدین سیاق/ بافتار این  در کمک کند. با این وجود طراخ   جدید  طراخ

 کمک میکند  آن و اعتبار مکان و مدیریت اهمیتبه  زمانمناسب که هم کاربری  یک باز شناخت :ی8مادهی

حفظ  باید تا جات  که ممکن است کمک یم کند ، حفاظت   و اعتبار یک مکان یا محوطه اهمیتبه مناسب  که کاربری زماتی 

   زماتی کاربری را هدف قرار دهد. آن  
ی
و جات   یم شود که کاربری جدید به عنوان وسیله ای برای نگهداری و حفظ مکان معرف

 کمک میکند باید به دقت  اهمیتبری قبیل به ر کاکه  
ی

 . تفسی  شود تحلیل و فرهنگ

ی به اصالت و  :ی9هیماد ام گذاشیی  در یک مکان یا محوطه. احیی
ی

 یکپارچگ

 مکان را حفظ و تقویت کنند  اهمیت و اعتبار : مداخالت باید 9-1
ی

 . فرهنگ

ض آنها به تعوی مهم عناض  مرمتو  ،تقویت ی، تثبیت و سازگار جای بازسازی باید ترمیم و مرمت شوند.  به برجسته عناض

ارجحیت دارد. مواد و مصالح جایگزین در صورت امکان باید همسان و مانند مواد قبیل باشند اما باید با تاری    خ یا عالمت 

 د. نمتمایز شو 

ی رفته یا قسمت مهیم از آن اماکنبازسازی  اتی از بی  یک عمل حفاظنی نیست و هرگز توصیه نیم شود. با این حال  ها می 

 مکان یا محوطه کمک کند. 
ی

اث فرهنگ  و/یا درک می 
ی

  بازسازی محدود اگر با مستندنگاری همراه باشد ممکن است به یکپارچگ

ام به ارزش الیه های قابل توجیه: 9-2  د. ن که تغیی  و قدمت تاریخی را نشان یم دهاحیی

 یک مکان یا محوطه به عنوان شاهد تاریخی  اهمیت
ی

 بر اساس عمدتا و اعتبار فرهنگ
ی

مواد و  و اصیل قابل توجه هایویژگ

اتی  و اعتبار  اهمیت اصالت آن را بیان میکند.  که  آن است ناملموس یا ارزشهای /مصالح و  یک مکان یا محوطه می 
ی

، فرهنگ

 به قدمت  دید عناض ج و  منظر  ض عنا، مداخالت و الحاقات بعدی
ی

ات بعدیآن تنها بستگ  اهمیتکه )جدید(  ندارد. تغیی 

 خود  و اعتبار 
ی

م شمرده شود.  تصمیمات حفاظنی و توسعهاست باید در را به دست آورده فرهنگ  مورد توجه باشد و محیی

اتی که در طول زمان رخ داده است، قابل تشخیص باشد و در  قدمت باید الیه پاتینه)زنگار از طریق تمام مداخالت و تغیی 

 )  مورد استفاده در قرن بیستم بسیار مهم است. و مصالح مواد  بیشیی مشهود باشد. این اصل برای آن تاریخی

ات، لوازم ی ی آالت  محتویات، تجهی  ی، ، ماشی    و اعتبار  اهمیتاز اجزا موثر در ، رستنی ها و یا عناض منظر که آثار هیی
ی

فرهنگ

اتی یم  حفظ شود.  محوطهباید همیشه در تا جات  که ممکن است باشد، مکان می 
ی

اث فرهنگ  vمی 



ی. توجه به پایداری محیط زیست :ی10مادهی

ی پایداری محییط و اقداماتی برای بهره تعادل مناسن  به باید : 10-1 انرژی که با توجه به حفاظت از اهمیت و اعتبار از وری بی 

 
ی

 شود دست یافت. ایجاد یم فرهنگ

ین بهینه سازی انرژی یط زمان افزایش یم فشار بر   قرن بیستم برای مبدل شدن به مکاتی با بیشیی
ی

اث فرهنگ که طورییابد بهمی 

 باید تا جات  که ممکن است کارات  بهینهها ساختمان
اتی  ایل است که نباید اهمیت و اعتبار ای داشته باشند این در حو اماکن می 

( آن  )کاربری و کارات 
ی

 ها با اقدامات بهینه سازی انرژی آسیب ببیند. فرهنگ

  viحفاظت باید رویکردهای معاض پایداری محییط را مورد توجه قرار دهد. 
ی

اث فرهنگ مداخالت در یک مکان یا سایت می 

پایدار اجرا شود تا پايبند به حفاظت و توسعه و مدیریت مداوم باشد. براي دستيات   به راه حل هاي  تولیداتباید با روش ها و 

تمام گزینه های ها  الزم است. ها برای اطمینان از پایداری  مکان یا محوطهعمیل  و متعادل مشاوره با تمایم  احزاب و گروه

اتی و  اهمیت و اعتبار ممکن از نظر مداخله،مدیریت و شناخت   مکان می 
ی

آن باید برای  مجموعه عوامل و متعلقاتفرهنگ

 های آینده حفظ شود. نسل

ی گام های انرژی ساختمانشناخت عملکرد سیستم  روش های فنی  انرژی است. بهبود ریزی در برنامه اسایسهای موجود اولی 

جات  که مواد و  سیستم ها و مواد خاص را برای شناسات  راه حل های بهبودسازی مناسب را مورد برریس قرار دهید.  ،ویژه

وری بهره که  ت  گزینه هامصالح با   مرمت برای جایگزینی با امکانهای بالقوه جدید را  باید  مصالح اصیل ناکارآمد و ناموفق بودند 

اث آسیب نرسانند.  اهمیت و اعتبار جایگزین کرد به طوری که به دارند انرژی  بیشیی   می 
ی

 فرهنگ

ی آسیب سیستم های سیستمهای خورشیدی(، های خورشیدی)باطریهای بادی، پانلهای انرژی تجدیدپذیر  مانند توربی 

 و تاریخی باید جمع
ی

 ه و به حداقل برسد. یا کاهش یافتارزیات  و از آن اجتناب شود، آوری آب در منظر شهری فرهنگ

ش : 10-2 اث قرن بیستم.  با انرژی  حفاظت مناسب از ارتباط  برقراری و گسیی  شیوه های پایدار محییط برای می 

 قرن بیستم که حفاظت از  اهای آموزیسی و پروریسی برای اتخاذ رویکرد حفتقویت کردن برنامه
ی

اث فرهنگ اهمیت ظت از می 

 کند. متعادل یمپایداری محییط  ملزوماتو اعتبار آآنها را با 

ده :ی11مادهی  قرن بیستم در جوامع به صورت گسیی
ی

اث فرهنگ  تروی    ج و تجلیل از می 

ده.  اهمیتارتباط برقرار کردن با : 11-1  به طور گسیی
ی

 و اعتبار فرهنگ

اث قرن بیستم و درنتیجه  چرا که به مخاطبان و سهامداران مشارکت کرد و وارد گفتگو شد باید با  فهم و شناخت از مکانهای می 

 و حفاظت از آنها کمک میکند. 

 و شناخت بخش اصیل روند حفاظت است. 11-2
ی
 : معرف

 مدیریتیپایدارییمحیطیزیست

،یبرقرارییارتباطیویظرفیت سازیتفسیر  



 قرن بیستم باید 
ی

اث فرهنگ /حفاظنی می  است  نو  تا جات  که ممکرا منتشی و توزی    ع کنند تحقیقات و برنامه های مدیرینی

ده تروی    ج یابد.  حرفه های ها در میان پروژهها و مناسبت  مناسب و در جوامع گسیی

 .بخش کلیدی حفاظت است : شناخت 11-3

وری در باال بردن رضایت عمویم از مکان اتی قرن بیستم هستند و نقش مهیم در ها و محوطهشناخت ابزاری ضی های می 

ی    حو  اتمستندنگاری از تغیی    دارد. ها اهمیت و اعتبار آن تشی

اث قرن  ها ظرفیت و مهارت ایجاد  ای و آموزیسی برایبرنامه های حرفه تشویق و پشتیباتی از : 11-4 در راستای حفاظت می 

 بیستم. 

اث قرن بیستم را شامل شود و چالش های برنامه های آموزیسی و حرفه ای در بسیاری از رشته ها باید اصول حفاظت از می 

اث قرن بیستم، چالش های فنی و مصالح و اطمینان از پایداری  اعتبار اهمیت و خاص خود را شامل درک و شناخت  می 

 viiمحییط هدف قرار دهند. 
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ی
ی

لت(یفرهنگ ز /اهمیتی)میز
ی

های زیبات  به معنی ارزش (Cultural significance))به اختصار: اهمیت( ارزشیویاعتباریفرهنگ

 ، ، علیم، اجتمایع و/یا معنوی برای نسلشناخنی  در مکان یا محوطه تاریخی
ی

های گذشته، حال یا آینده است. اهمیت فرهنگ

 
ی

، در صفات یا ویژگ اتی ، گزارش متعلقات،های آن، در بسیی آن، بافت، کاربرد،می  ها یا سوابق، در مکانها یا وسایل مربوطه معاتی

اتی ممکناست. مکانتجسم یافته یداشته باشند.  خود را  های مختلف اهمیت خاصاست برای افراد یا گروه های می 

   (Intangible values)هاییناملموسارزش
ی

 . انه بشی های تاری    خ، اجتمایع، علیم و معنوی یا نبوق خالقعبارتند از وابستگ

  قابلیت (Authenticity) اصالت
ی

اتی است که از طریق ویژگ های مواد و مصالح و ارزشهای ناملموس یک مکان یا محوطه می 

 آن ای معتی   شیوهبه 
ی

لت فرهنگ ی  مکان و زمینه استبیانگر اهمیت و میی
ی

اث فرهنگ  به نوع می 
ی

. اصالت یک مکان بستگ

 آن دارد. 
ی

 فرهنگ

ی با استفاده از مواد مکان به یک وضعیت شناخته بازگرداتی یکبه معنی  (Reconstruction) بازسازی و مصالح  شده پیشی 

 جدید است. 

تواند بدون ایجاد تغیی  اسایس در ساختار اولیه بافت تاریخی ایجاد شود. در یم یعنی مداخلهی (Reversibility)بازگشتیپذیر

 پذیری ناممکن است. بیشیی موارد بازگشت

ی )وابسته به گلکاری   است به معنی یک منظر طراخ شدهی (Historic garden)باغیتاریخز که دارای عناض معماری و باغباتی

( و ارزش ، زیبات  شناخنی و اجتمایع است. و باغباتی
 های تاریخی

یگ یک مکان ی (Fabric)بافت ی ات، محتویات و اشیا، و عناض طبییع است. تمایم مصالح و مواد فی  ی شامل عناض ، تجهی 

 (. 2013کند )منشور بورا،   اندازها را تعریفبافت ممکن است فضاها و چشم

ی یسندی است که، مانند یک   (Management plan)برنامهیمدیریت  ، به عنوان  (Conservation plan)برنامهیحفاظت 

ده ات آینده استفاده یم شود اما ممکن است در حوزه گسیی تر به مسائل عملیاتی چارچوت  برای مدیریت یک مکان از جمله تغیی 

دازد. برنامه ی بیر ند که در آن مدیریت فعال و مداوم،از  نی   مورد استفاده قرار یم گی 
ی

های مدیرینی معموال برای مناظر فرهنگ

 اقدامات حفاظنی اولیه است. 

ی  متمایز آن است )بیانیه به معنی محیط ت  ی (Setting)بسی 
ی

ده است که بخشی از اهمیت و اعتبار و ویژگ واسطه و گسیی

 (2005شیان، 

نامهواژه  



به معنی حفظ و /یا ارتقاء کیفیت محیط طبییع و محیط ساخته ی (Environmental sustainability)پایدارییمحییط

ی عوامل و فرآیندهای مرتبط در بلند مدت است.  دست بشی   با در نظر گرفیی

ی /تفسیر ده از فعالیتی (Interpretation)تعبیر عمویم و افزایش درک از های بالقوه برای باالبردن آگایه اشاره به طیف گسیی

 دارد که یممکان و محوطه
ی

اث فرهنگ اتی های می  ونیگ، سخیی یات چاتر و الکیی های عمویم، چیدمانهای تواند شامل نشی

(installation )فعالیتمربوط به سایت، مستقر یا خارج از محوطه، برنامه ، های اجتمایع، و های گروههای آموزیسی

 محوطه فرآیند تفسی  باشدتحقیقات، آموزش و برریس 
ی
،)منشور ایکوموس برای تفسی  و معرف

ی
اث فرهنگ ی(. 2008های می 

ی  مرمت و بازسازی بافت موجود و/یا جدید برای تبدیل یک عنرص)قسمنی از بنا( به حالت کاربردی است. ی(Repair)تعمیر

لت  به معنی تمام فرایندهای مراقبت از یک مکان یا سایتی (Conservation)حفاظت ی اتی است تا بتواند اهمیت و میی می 

 خود را حفظ کند. )از منشور بورا، 
ی

 (2013فرهنگ

به معنی تغیی  مکان یا محوطه به منظور انطباق با کاربرد کنوتی یا   (Adaptation)پذیریییایدرخورسازییایانطباق سازگاری

 (2013کاربری موردنظر است. )منشور بورا، 

یگ، ریخت/فرم/شکل، بافت و کاربری، روش مکان شاملیک ی (Attributes)صفات ی ریزی برای آن های برنامهموقعیت فی 

(، سیستمهای کیل طرحمکان، طراخ) شامل 
ی

ی کیفیت زیبات  رنگ ، و همچنی  ات فنی ی  و تجهی 
 شنایس آن است. های ساختماتی

یحفاظت یک سند است که به عنوان یک چارچوب برای مدیریت   (Conservation management plan)طرحیمدیریت 

اتی مکان، هر گونه محدودیت،  ی در آینده استفاده یم شود. این طرح شامل شناسات  اهمیت می  یک مکان از جمله هر تغیی 

لت آن در برابر تغیی  و شناسات  سیاست هات  برای حفظ این اهمیت در آینده است.  ی  آسیب پذیری اهمیت و میی
ی

در  چگونگ

یبرخی از کشورها، از عبارت  ی استفاده یم  (Conservation plan)طرحیحفاظت  شود، اگر چه در بعضی موارد فقط شامل نی 

ی به امسائل مربوط به حف یگ است. همچنی  ی یظت فی   رجوع کنید.   (Management plan)برنامه)طرح(یمدیریت 

اتی یم توانند شامل ی (Elements)عنارص فضای داخیل، اتصاالت،  ،)طراخ( نقشه/  چیدمان )طراخ(یک مکان یا محوطه می 

ی مرتبط با آن، بسیی و مناظر باشد.   مبلمان و آثار هیی

اتی استفاده یمی (Site)محوطه  یک منطقه مشخص با ارزش می 
ی
مجموعه مکان شود. محوطه زیردر این سند برای معرف

د و ممکن است ابعاد ملموس یا ها را دربریمها، فضاها و باغباستانشنایس، بناها، سازههای محوطهها، یادماناست و  گی 

 باشد. ملموس داشتهنا

 ی (Intervention)مداخله
ی

 های ملموس و ناملموس یک مکان است. تغیی  یا سازگاری با کاربری جدید که شامل تغیی  در ویژگ



با برچیدن ملحقات یا شده قبیل یک مکان به وضعیت شناخته ن بافت کنوتی به معنی بازگرداندی (Restoration)مرمت

 باشد. ترکیب مجدد عناض موجود با ارائه حداقل مواد و مصالح جدید یم

ی
ی

یفرهنگ محدودیت  در یکیا هر نوع دیگری که  ، آت  تواند زمینی هر نوع مسی  ارتبایط است، یمی (Cultural rute)مسیر

یگ ی ی با شدهتعریف فی  د هدف خاص و  و  خود شناخته شده فرد بهمنحرصپویا و تاریخی عملکرد است و همچنی  برای پیشی 

 ،  رود.  به کار یممعینی 
ی

های فرهنگ  (2008)منشور ایکوموس مسی 

ی
ز
ی از طریق طبقهیدهندهنشانی (Presentation)معرف ی محتوای تفسی  یس بندی ارتباط دقیق بی  ی، دسیی اطالعات تفسی 

 یم
ی

اث فرهنگ ی در محوطه می  یگ، و زیرساخت تفسی  ی  یمفی 
ی
های متفاوت از جمله ابزار تواند از طریق روشباشد. معرف

اتی ای، تورهای پیادههای نمایش موزههای نمایش اطالعات، محفظهتکنیگ مانند پانل های چند ها و برنامهروی رسیم، سخیی

،ها )منشور ایکوموس برای تفسی  و ارائه محوطهبسایتای و و رسانه
ی

اث فرهنگ  (2008های می 

 آن استفاده یمی (Place)مکان
ی

مکان  شود. در این سند برای توصیف جغرافیات  یک منطقه مشخص و اهمیت و اعتبار فرهنگ

، مناظر های باستانها، محوطهها، بناها، سازهاندازها، یادمانشامل اشیاء، فضاها و چشم شنایس، مناظر شهری تاریخی

 و محوطه
ی

های فرهنگ ، مسی 
ی

ی فرهنگ ی باشد. همچنی  های صنعنی است. مکان ممکن است دارای ابعاد ملموس و ناملموس نی 

 است.  مکان که زیرمجموعهی (Site)محوطهرجوع کنید به 

ی
ی

ی در ترکین  از کار طبیعت نشان دهنده   (Cultural landscapes)مناظریفرهنگ وانسان و تکامل جامعه و زیستگاه بشی

یگ و/یا فرصتطول زمان است که در پاسخ به محدودیت ی های داده شده توسط محیط طبییع و به تبع آن/در تر آن های فی 

 به وجود یم
ی

وهای خارخ  و داخیل اجتمایع، اقتصادی و فرهنگ  در سه دسته طبقهنی 
ی

شوند، بندی یمآید. مناظر فرهنگ

(، مناظر تکامل یافته) مانند مناظر کشاورزی و زرایع یا مناظر شهری که به صورت مناظ ر طراخ شده)مانند باغهای تاریخی

ک یا وابسته) مناظر طبییع که با ارزشطبییع در فقدان طرخ مشخص توسعه یافته ی یا اند( و مناظر مشیی های معنوی، هیی

 اند(. اجتمایع پیوندخورده

ی های بندیدستاوردی از الیهییک حوزه شهری است که به عنوانی (Historic urban landscape)منظریشهرییتاریخز

 تاریخی از ارزش
ی

 و طبییع و ویژگ
ی

دههای دیگری که شامل زمینههای فرهنگ  جغرافیات  آن است های گسیی
تر شهری و بسیی

ی زمینه یا ساختار . شود شناخته یم   شنایس، آبشنایسشامل نقشه برداری محوطه، زمی 
ی

های طبییع، محیط ساخته و ویژگ

ها، الگوهای کاربری هم تاریخی و هم معاض، زیربنا و روبنای آن، فضاهای باز و باغ، ساز،محیط مصنوع()محیط انسانشده

ی و سازمان ی تمام عناض  دیگر ساختار شهری است. این زمینه زمی  ، ادراک و ارتباطات برصی، و همچنی  ی دیه فضات  همچنی 

اث مربوط به تنوع و هویت است ها و ارزششامل شیوه  و اجتمایع، روند اقتصادی و  ابعاد ناملموس می 
ی

های  فرهنگ

 (. 2011نامه یونسکو در مورد منظر تاریخی شهری،)توصیه



ی اثیصنعت  ی ها، ساختارها، مجموعهمحوطهیبه معنی ی (Industrial heritage)میر ی  ها، نواخ و مناظر همچنی  آالت، ماشی 

اج مواد خام، تبدیل آنها به کاال و انرژیاشیاء یا اسنادی که شواهدی از پروسه های های صنعنی تولید گذشته یا امروز، اسیی

، ، آب و زیرساختمربوطهیا  وابسته ی  (. 2011های حمل و نقل است )اصول دوبلی 

یناملموس
ی

اثیفرهنگ ی عملیات، ارائهتمام ی (Intangible cultural heritage)میر ها، اطالحات، دانش، مهارت و همچنی 

 مرتبط با آن 
ی

اث که جوامع گروه  –ابزار، اشیاء، آثار، و فضاهای فرهنگ ی به عنوان بخشی از می  ها و در برخی موارد افرادنی 

 به حساب یم
ی

 آیند. فرهنگ

ات به معنای حفاظت مداوم، مراقبت از بافت و بسیی یک ی (Maintenance)نگهداری اتی است و از تعمی  مکان یا محوطه می 

 متمایز است. 

ی
ی

اتی و ارزشیمعیاری (Integrity)یکپارچگ  تمامیت و  کمال یک مکان یا محوطه می 
ی

برریس  های آن است.بنابراین ها و ویژگ

 نیاز به ارزیات  محل یا سایت که تا چه حد: 
ی

 وضعیت یکپارچگ

وری برای نشان   باشد. های خود یمدادن ارزشالف( دارای همه عناض  ضی

 ب( یم
ی

ی کند.  اهمیت و عتبار ها و فرایندهای تواند انتقال ویژگ  یک مکان یا محوطه را تضمی 

 برخوردار است.  توجیهج( از اثرات نامطلوب توسعه و ت  
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i ها از جمله: ایکوموس، یونسکو و دیگر اسناد و منشورهای مربوط به سازمان 

-International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites (The Venice 
Charter), 1964 
-The Florence Charter- Historic Gardens, 1981 
-The Washington Charter- Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas, 
1987 
-The Eindhoven Statement, DOCOMOMO, 1990 
-The Nara Document on Authenticity,1994 and Nara +20, 2014 
-Principles for the Analysis, Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage, 
2003 
-Xi’an Declaration on the Conservation of the Setting of Heritage Structures, Sites and Areas, 
ICOMOS, 2005 
-ICOMOS Charter on Cultural Routes, 2008 
-ICOMOS Charter on the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites, 2008 
-The Valletta Principles for the Safeguarding and Management of Historic Cities, Towns and 
Urban Areas, 2011 
-ICOMOS / TICCIH Principles for the Conservation of Industrial Heritage Sites, Structures, 
Areas and Landscapes – Dublin Principles, 2011 
-Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance, The Burra Charter, 2013 and 
associated Guidelines 
-Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, UNESCO, 
2016 
 
ii Xi’an Declaration on the Conservation of the Setting of Heritage Structures, Sites and Areas, 
ICOMOS, 2005 
iii For example, Texto de Mexico 2011 and Moscow Declaration, 2006. 
 

ی نسبت به مواد سننی دارند. فقدان   iv در موارد خاص، مواد استفاده شده برای محوطههای قرن بیستم عمر  کوتاهیی
 های مواد و مصالح آنها ممکن است به این معنی باشد  

ی
اقدامات حفاظنی و شناخت روش های مناسب تعمی  براساس ویژگ

ی ممکن است در آینده به مداخالت بیشیی نیاز  که آنها نیاز به مداخالت شدیدتری نسبت به مواد سننی دارند و همچنی 
اشند. داشته ب  

v  ی امنیت و حفظ آن باشد. آنها باید قابل قبول است، مگر اینکه تنها وسیله ای برای تضمی  با توجه به  حذف آنها غی 
ایط  د. ن، بازگردانده شو زمان و مکان درست  به رسی

 
vi United Nations, New Urban Agenda, 2017 

vii UIA ( گروه بازنگری کمیسیون )ی الملیل معماران  آموزش معماری. اتحادیه بی 
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