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Nowadays, the rhythm of "change" in cities has been intensified and the serious 

challenges and problems in historic cities have become more and more. 
Responding to this situation, the Historic Urban Landscape (HUL) approach has 
been proposed by international institutions which is reflected in the reference 
documents of Conservation discourse. HUL by acknowledging the "dynamic and 
changing nature of cities" and emphasizing the need for "change management", 
sheds light on facing the challenges and complexities of managing and 
conservation of historic cities. Despite the numerous historic cities with valuable 
contexts in Iran, this approach has not been well considered, especially in policy 
making, practice and designing integrated management frameworks. 

Therefore, the present article intends to explain the concept-approach of the 
HUL and its key principles, and introduce a process to identify, evaluate, conserve 
and manage historic urban landscapes based on analyzing the UNESCO 
Recommendation that was published in 2011. According to the current problems 
in the management of historical cities in Iran, (e.g., the conflict between 
conservation and development at different levels), proposed process can be 
effective in guiding the dynamic nature of the cities and conserve of HUL 
continuity. 
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 ترویجی   - مروري  مقالۀ    

 گفتمان حفاظت   ی کم ی و ست ی قرن ب   کرد ی رو   - مفهوم   ؛ ی خ ی تار   ي منظر شهر 

 
 2طهران  مهر، امیرمحمد معززي 1یاشرفمهناز 

 

ي،  گردشگر   و   ی فرهنگ فرهنگی، پژوهشگاه میراث   - ي تاریخی ها بافت ی، گروه بافت شهر تاریخی، پژوهشکدة بناها و علم ئت ی ه عضو   .۱
 تهران، ایران 

 ره)، قزوین، ایران (   ی ن ی خم امام ی  الملل ن ی ب ، گروه مرمت و احیاي بناهاي تاریخی، دانشکدة معماري و شهرسازي، دانشگاه  استادیار  .۲
 

 خالصه  اطالعات مقاله 

 29/06/1399 :افتیدر
 21/08/1399 :رشیپذ

 09/1399/ 20 :نیآنال انتشار
 

 

ضرباهنگ «تغییر» در    افتن ی شدت در پی    تاریخی   منظر شهري رویکرد  - بیش از یک دهه است که مفهوم 
ی مطرح و در اسناد  الملل ن ی ب و معضالتی جدي در شهرهاي تاریخی، از سوي نهادهاي    ها ب ی آس شهرها و بروز  

با تصدیق «ماهیت پویا و د - ؛ مفهوم شده است مرجع گفتمان حفاظت منعکس   ر حال تغییر  رویکردي که 
ي مدیریت و  ها ی دگ ی چ ی پ و    ها چالش ي نو در مواجهه با  ا چه ی در بر لزوم «مدیریت تغییر»،    د ی تأک شهرها» و  

ي  ها بافت حفاظت از شهرهاي تاریخی گشوده است. با این حال در ایران با وجود شهرهاي تاریخی متعدد با  
مفهوم  این  به  شایانی  توجه  سا به رویکرد،  - ارزشمند،  در  هدایت  ویژه  در  و  عمل  طراحی    ها است ی س حت  و 

. بر این اساس، مقالۀ حاضر با رجوع به منابع و اسناد  نشده است ي مدیریتی یکپارچه و فراگیر  ها چارچوب 
ۀ  نام ه ی توص و اصول کلیدي آن، با تحلیل    تاریخی   منظر شهري رویکرد  - تبیین و تشریح مفهوم مرتبط، عالوه بر  

معرفی  ی  خ ی تار ي  شهر ي  منظرها شناسایی، ارزیابی، حفاظت و مدیریت  منظور  یونسکو، فرایندي را به   2011
. این فرایند با توجه به مشکالت کنونی در مدیریت شهرهاي تاریخی ایران، از جمله تقابل حفاظت  کرده است 

  تاریخی  منظر شهري وم در هدایت ذات پویاي شهر در مسیر حفظ و تدا  تواند ی م و توسعه در سطوح مختلف 
با نگاهی جامع، همۀ منابع و    مؤثر  فرایندي که  را در نظر  ها ارزش باشد؛  با    رد ی گ ی م ي موجود  بر    د ی تأک و 

ي  ر ی پذ ب ی آس . همچنین  کند ی م ي مشارکتی زمینۀ شراکت و مدیریت از سطوح محلی تا کالن را مهیا  ز ی ر برنامه 
از   با مداقه بر تغیی ها ارزش هریک  قرار    ات ر ي میراثی را    ت ی درنها و    دهد ی م و تحوالت در کل شهر مدنظر 

 . کند ی م ي  بند ت ی اولو به دو امر حفاظت و توسعه    توأمان اقدامات مورد نیاز را با توجه  
 

 ر ییتغ تیریمد ونسکو، ی  ن،یو ادداشتی ،یخیتار ي منظر شهر :هادواژهیکل
 

 : مسئول  ةسندینو

 مهر طهران  يمعزز   رمحمدیام

اح   ، استادیار  و  مرمت    ي بناها   ي ا ی گروه 
  ، ي و شهرساز   ي دانشکدة معمار   ، ی خ ی تار 

ب  (ره)،    ی ن ی خم امام   ی الملل ن ی دانشگاه 
 ران ی ا   ن، ی قزو 

 یک:الکترون پست
   a.moazezi@yahoo.com 
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 مقدمه 

با هم    ارتباطیب، میراث و منظر، اصطالحاتی  هامدتبراي  
ي ادهیپد  عنوانبهیک بناي تاریخی،    کهي طوربه؛  شدند ی متلقی  

. تا اینکه  شدی م در نظر گرفته    اشی رامونیپکامالً مجزا از محیط  
Giovannoni  نینخستي نخستین قرن بیستم براي هادههدر  

ي یک اثر (بنا)،  ریگشکل با طرح مفهوم احترام به محیط    بار
آثار معماري خرد و مراکز  همچنین ضروري  به  دانستن توجه 

کرد. موضوعی    د یتأککدیگر  تاریخی، بر ارتباط این دو مفهوم با ی

 
 

 Azpeitiaمدنظر قرار گرفت (  1که چندي بعد در منشور آتن

Santander et al., 2018, P. 1 :( که    کند ی م  هی توص  «کنفرانس
در   ژهیوشهر، به   ي کالبد  ختیدر ساختن بناها، مشخصات و ر

نزد برا  ي بناها  ک یمجاورت  و  شوند  گرفته  نظر  در   يکهن، 
خاص   ییرهای تدب   موضوع   دیبا  ط یمح  که  هاستادمان ی  نیهم

از منظرها، که    ی برخ   به   د ی با   زان ی م   ن ی به هم   ی واقع شود. احترام 
  از   هفتم   بند ( اند گذارده شود»  بخش شاعرانه و الهام   ی وجه   ي دارا 

1. The Charter of Athens (1931) 

mailto:a.moazezi@yahoo.com
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با وجود    ). Falamaki, 2006, P. 302(   ) مرمت   ي برا   آتن   قطعنامه 
در منشور آتن، جریان    ها ادمان تصریح اهمیت محیط پیرامونی ی 

منفرد  ها گام در  حفاظت   بناي  از  بر حفاظت  بیشتر  نخستین  ي 
و پشت سر گذاشتن    بیش از سه دهه دارد، اما با گذشت    د ی تأک 

تکاملی  و  ها ه ی توص ،  روندي  زیبایی  از  صیانت  به  مربوط  ي 
و  ها ی ژگ ی و  مناظر  سال    ها ت ی سا ي  یونسکو    1962در  سوي  از 

«منظر شهري»    مفهوم   به   صراحت به مطرح و براي نخستین بار  
  به   د ی نبا   1ت ی حما « ):  UNESCO, 1962, Point 5ارجاع داده شد ( 

مناظر    ها ت ی سا    و   مناظر   به   د ی با   بلکه   شود،   محدود   ی ع ی طب و 
از آن    ی بخش   ا ی آن    تمام   ي ر ی گ شکل   که   ابد ی   گسترش   یی ها مکان 

شود    گرفته   نظر   در   ي ا ژه ی و   مقررات   د ی با   ن ی بنابرا   ؛ است   انسان   کار 
  ن ی شتر ی ب   ی طورکل به   که   یی ها مکان   و   ي شهر   مناظر   ی برخ   از   تا 

 ». د ن شو   محافظت   دارند،   را   خطر 
موجب تعریفی از یادمان تاریخی  به   2پس از آن در منشور ونیز 

  ها، نه ی زم ،  ها مجموعه و با تعمیم بینش حفاظت از بناهاي منفرد به  
  روند   ن ی ا   ، ي شهر  ي فضاها  و   بناها  ن ی ب  ي فضاها   ن ی همچن   و   مناظر 
  ی خ ی تار   ادمان ی   «مفهوم :  شد   ت ی تثب   د ی جد   موج   و   دنبال   ی تکامل 

  ي شهر   ي است، بلکه فضا   ي منفرد معمار   ي ها تنها شامل ساخته نه 
تحول    ک ی تمدن خاص، از    ک ی از    یی ا ی گو   را که شاهد   ي و مناظر 

از   و  م   ی خ ی تار   ۀ حادث   ک ی مشخص  شامل  »  شود ی است 
 )ICOMOS, 1964, Art 1 .(   حفاظت   ، ی خ ی تار   ي بنا   ک ی   ي «نگهدار  

 
1. Protection 
2. The Charter of Venice (1964) 
3. The European Charter of the Architectural Heritage 

منشور  ،  در ابتکاري که از سوي شوراي اروپا صورت گرفتپس از آن    .4
  هاساختمان را به تعدادي از توجهات در آمستردام،  اروپایی میراث معماري

و طبیعی    ساختانسان یمی و روستاهاي با هویت در بستر  در شهرهاي قد
  هامجموعه یی که این  هاچالش مواجهه با    منظوربهآنها جلب کرد. همچنین  

آنها   یکپارچه  روروبه با  «حفاظت  مفهوم   Integrated  - هستند، 
Conservation «   به طیف    جانبههمه کرد که در آن ضمن توجه  را معرفی

اعم از اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی به تعمیم قلمرو    هاارزش متنوعی از  
سیاسی،   بسترهاي  در  پرداخته  زیربرنامهحفاظت  آموزشی  و  ي 

)Larkham, 1999  .شد حفاظت  در  جدیدي  نگرش  شروع  سبب  و   (
یکپارچه حفاظت  را    مفهوم  حفاظت  براي  واقعی  موفقیت  به  دستیابی 

و محیط طبیعی، در    ستیزطیمحة  درباراهی و نگرانی  زمان با افزایش آگهم
  ۀجانبهمکاري همه  ۀبر پای،  فنی، مالی، اجرایی و قانونی  يهات یحماگرو  
ي  هاقدرتمعرفی و بر مسئولیت  اعم از عمومی و خصوصی    مدخالني ذ  همۀ

 کند.می دیتأکمحلی و مشارکت شهروندان در امر حفاظت 
5. The Quito Colloquium 

گونه تعریف  ) در این کنفرانس این Historic Districts. مناطق تاریخی ( 6
« است   شده  که  ها محدوده :  زندگی  براي  سکونتی  ساختارهایی  ل ی وس به ي  ۀ 

  ط ی مح   ک ی   ی وقت .  کند ی م   جاب ی ا   ز ی ن   را   آن   اطراف   ط ی مح   ت ی وضع 
باشد،    ی خ ی تار   ي بنا   رامون ی پ   در   ل ی و اص   ی م ی قد   بافت   و  موجود 

 ICOMOS, 1964, Art ( »  است   ي ضرور   بافت   ن ی در حفظ ا   ی سع 

شده و از مراحل  که در آن ساخته   ی ت ی موقع   و   ط ی مح   از   «بنا   ). 6
 ,ICOMOS, 1964 ( »  ست ی ن که آن را به وجود آورده جدا    ی خ ی تار 

Art 7 .( 
ي تاریخی در ارتباط با  ها ت ی سا از این دوره به بعد، توجه به  

)  اند شده (محیطی که در آن، واقع و یکپارچه    شان ی رامون ی پ محیط  
میالدي پیروي    70در دهۀ    که ي طور به در بیشتر اسناد دیده شد؛  

میراث   از  حفاظت  کنوانسیون  مانند  مواردي  در  نگرش  این  از 
 ) جهانی  فرهنگی  و  میراث  )،  1972طبیعی  اروپایی  منشور 

و    ) 1976ۀ نایروبی ( نام ه ی توص )،  1975(   4در آمستردام   3معماري 
کیوتو  دهۀ    6) 1977(   5کنفرانس  در  و  در    80مشاهده  میالدي 

و  الملل ن ی ب منشور   شهرها  از  حفاظت  ی  خ ی تار   ي شهر   ی نواح ی 
 Azpeitia Santander) دنبال شد ( م   1987  - (منشور واشنگتن 

et al. 2018, PP. 1-2 .( 
دو    2000ۀ روند تکامل نگرش به امر حفاظت، سال  ادام در  

ي نیز برخوردارند، منتشر  ا ژه ی و سند اساسی دیگر که از اهمیت  
است که البته با وجود اهمیت    7شد. سند نخست منشور کاراکو 

(بندهاي   آن  مفاد  برخی  کافی    قدر به ،  8) 9و    8محتوایی 
ای به شاید    - نیست   شده شناخته  محدودة    منحصر    نکه دلیل  به 

گذشته مشروط   از  برآمده  تکامل    عنوان به و    اند شده کالبدي  بازنمایی سیر 
». در این تعریف، مراد از مناطق تاریخی  اند ص ی تشخ (فرگشت) مردمان قابل  
محیط   به  محدود  میدان ها ساختمان مانند    شده ساخته تنها  شهري،  ،  هاي 

، بلکه فرهنگ غیرمادي یعنی مردم، سبک و  شود ی نم و...   ها قوس ، ها مجسمه 
آنها،   زندگی  اعتق ها ت ی فعال سنت  تولیدي،  نیز  ي  را  شهري  مناسک  و  ادات 

 ). Scarpaci, 2005, P. 10(   رد ی گ ی م دربر 
7. The  Krakow Charter 

 بخش   خود،   سرزمینی  ۀمجموع  در  تاریخی،  روستاهاي  و  شهرها«.  8
  تغییر   و  تکامل  فرایند  باید در   که  دهندی م   نشان  را   ما  جهانی  میراث   از   مهمی 

  دیده  کل  یک عنوان  به   خود،  یانسان  عوامل  و  فضاها  ساختارها،  با   پیوسته،
باز    فضاهاي   وها  ساختمان   از   ترکیبی  با  شهري   بستر  در   حفاظت .  شوند

کل یک سکونتگاه روستایی    یۀ شهري یاناحیک    از  که یا بخشی  مواجه است،
  بستر،   این  در .  ي ناملموس استهاارزش که شامل    ردیگی دربرمیا شهري را  

مبناي  اقدام عملکرديشناسانهختیر  کلیت  در   شهر  به  رجوع  بر    و   ، 
و    قلمرو   از  بخشیعنوان  به   آن،  ساختاري پیرامونی  منظر    اش یطیمحو 
ساختمان شودی متعریف    ،دهندی م  تشکیل  را  تاریخی  نواحی  که  ییها. 

  لیدلبه  آنها  از   باید  اما  باشند،  نداشته  خاصی  معماري   اهمیت  ممکن است
و    وحدت  ابعاد  و  مبه متمایزشان    يهامشخصه ارگانیک  ي  هالفهؤ عنوان 
 ). 8بند  -صیانت شود» (منشور کاراکو دهندهارتباط
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سند دوم نیز کنوانسیون منظر شوراي اروپاست  و    - است   اروپایی 
سندي کلیدي طی آن از دول اروپایی خواسته شد تا    عنوان به که  

س   «منظر  در  منطقه   ي شهر   ي ز ی ر برنامه   ي ها است ی را  و    ي ا و 
  ی ط ی مح ست ی ز   ، ی زراع   ، ی اجتماع   ، ي اقتصاد   ي ها است ی س   ن ی همچن 

 ). Council of Europe, 2000, Art 5(   » ادغام کنند   ی و فرهنگ 
تاریخی»  شهري  «منظر  مفهوم  مقاله    1درنهایت  این  که 

ی «میراث جهانی و  الملل ن ی ب ی آن است، با کنفرانس  معرف   دنبال به 
مطرح و به    2005معماري معاصر» در پایتخت اتریش، در سال  
، جلسات  ها نشست آن توجه شد. پس از طرح اولیۀ این مفهوم،  

و   و  ها کنفرانس کارشناسی  شد  برگزار  متعددي  و    ها گزارش ي 
رویکرد  - اسناد مختلفی شکل گرفت تا اینکه تعریف نهایی مفهوم 

ۀ پاریس مطرح  نام ه ی توص در    2011در سال    تاریخی   منظر شهري 
ۀ سیر  ادام رویکرد، در  - ي اخیر، توجه به این مفهوم ها سال شد. در  

همچنان پس    و   است   افته ادامه ی   ي شهر   حفاظت تکامل گفتمان  
و  نام ه ی توص از   جلسات  پاریس،  براي  ها یی گردهما ۀ  مختلفی  ي 

  عنوان به رویکرد  - این مفهوم   2. شود می تدقیق و تعمیق آن برگزار  
به   متأخر بینش   حفاظت،  ضرورت  گفتمان  ي  ر ی گ شکل دنبال 

کاهش   و  تاریخی  شهرهاي  مدیریت  و  حفاظت  براي  چارچوبی 
 Poorbahadorرویکردهاي حفاظت و توسعه است ( تقابل میان  

& Fadae nejad, 2018, P. 64  سطح در  و  توجه  الملل ن ی ب )  ی 
 Bandarinبسیاري به آن شده است (براي اطالع رجوع شود به  

& Van Oers, 2012; Martini, 2013; Van Oers & Haraguchi, 
تاریخی  ي  ها بافت )، اما در ایران با وجود شهرهاي متعدد با 2013

در    تاریخی   منظر شهري رویکرد  - ارزشمند، توجه شایانی به مفهوم 
نشده  عمل  هدایت    3ساحت  در  آن  از  طراحی    ها است ی س و  و 

استفاده  ها چارچوب  فراگیر  و  یکپارچه  مدیریتی  است ي  ؛  نشده 
 

  انسان،  مدتی طوالن  تعامل  از  ناشی  فرهنگی،   میراث  عنوان به   «مناظر
  در   روابط   بر  گواهی  آنها.  است  مختلف  جوامع   در  يط کالبدی مح  و  طبیعت

و  بستر،  این  در.  هستند  شانطیمح  و  افراد  جوامع،  تحول  حال   حفاظت 
  نامحسوس   و  مادي  يهاارزش   ادغام  طبیعی و   و  انسانی  يهای ژگیو  بر   توسعه

 ). 9بند  -(منشور کاراکو  » متمرکز است
1. Historic Urban Landscape 

به بیانیۀ ساوانا یا نشستی تخصصی در چین اشاره    توان ی م. براي مثال  2
رویکرد    کرد «کاربست  موضوع  با  چین»  خیتاري منظرشهرکه  در  ی 

)Applicable of HUL Applicable in China 2012  برگزار شد (
)Savannah Declaration, 2013 .( 
هاي ي اخیر پژوهش هاسال . تاکنون پژوهشگران و متخصصان داخلی طی  3

 اند؛ از جمله:گوناگونی انجام داده 
(Alizadeh & Khanmohammadi, 2013)  (Andaroodi & 
Taqipour Anari, 2018)  (Eshrati & Fadae nejad, 2015)  
(Farahani, 2016) (Heidari, Bahrami, Safi, & Hazrat, 

نشدة جوامع،  ی ن ی ب ش ی پ که ذات پویاي شهرها و وضعیت  درحالی 
ي  شهر   حفاظت پیش بر ضرورت توجه به چنین بینشی در  از بیش 

تبیین و تشریح    . بر این اساس در مقالۀ حاضر ضمن گذارد ی م صحه  
و اصول کلیدي آن، فرایند    تاریخی   منظر شهري رویکرد  - مفهوم 

به   استناد  با  آن  عملیاتی  کاربست  و    2011ۀ  نام ه ی توص تحقق 
 دف مقاله معرفی شده است. ه   عنوان به یونسکو نیز  

 
 روش بررسی 

مفهوم تشریح  و  تبیین  حاضر  مقالۀ  اصلی  رویکرد  -هدف 
و درنهایت معرفی فرایندي براي کاربست   تاریخی  منظر شهري 

آن   براساس  عملیاتی  ایران،  تاریخی  شهرهاي  مدیریت  در 
این  2011ۀ  نامه یتوص از  شناسایی  یونسکوست؛  با  نخست  رو 

به الزم  اطالعات  دردسترس،  و  مرتبط  مدارك  و  کمک اسناد 
ي و مطالعۀ اسنادي به دست آمد. پس از بررسی  اکتابخانه روش  

و   و  بنددستهاطالعات  توصیف  آنها،  ي  بندصورتۀ  ارائي 
اصلی پژوهش   دواژةیکلو وجوه مختلف    هایژگیومستدلی از  

گرفت.   اسناد  صورت  مسیر،  این  منتشرشده  المللن ی بدر  ی 
ایکوموس،   و  یونسکو  قرار    عنوانبهتوسط  مدنظر  اصلی  منابع 

 . شدگرفت و ارائه مطالب بر آن اسناد استوار 

 تاریخی   منظر شهري رویکرد    - ي مفهوم ر ی گ شکل 
  ، کنفرانستاریخی  منظر شهري ي  ریگشکلو    شروع  نقطۀ 

منظر    مدیریت  -  معاصر  معماري   و  جهانی  «میراث  یالمللن یب
سال    در  که   است   4»تاریخی  شهري  می  ماه  در    2005وین، 
کنفرانس  .  )Martini, 2013(   5شد   برگزار اجراي    دنبال به این 

وین گرفت   6میته  -پروژة  سندي   7شکل  آن  در    عنوان  با  و 

2016) (Poorbahador & Fadae nejad, 2018) (Taghvaee 
& Motahari Rad, 2014) 
4. “World  Heritage and Contemporary Architecture - 
Managing the Historic Urban Landscape” 

نیست؛  خیتاري  شهر  منظر « .5 واژة منظر    کهي طوربه ی» مفهومی جدید 
 ) از    عنوانبه غیررسمی    صورتبه)  Urban Landscapeشهري  بخشی 

  است   شدهیمة شکل بستر است استفاده  سازندتعریف یک سکونتگاه که  
)Jokilehto, 2007 .( 

6. Wien-Mitte 
متر خارج از حریم   100. در این پروژه قرار بود چهار برج، هریک به ارتفاع 7

  ، 2003پرامونی محدودة تاریخی شهر بنا شود. آغاز اجراي این پروژه در سال  
دنبال داشت و منجر به این شد که شهرداري وین  ات بسیاري را به اعتراض 

متر که برابر با ارتفاع بلندترین ساختمان موجود    60را به    ها برج ارتفاع این  
، اجراي برج تا  شمار ی ب ي  ها اعتراض شهر بود، محدود کند، اما با وجود این  

ب   87ارتفاع   ارتفاع  این  در  و  یافت  ادامه  تا  متر  ماند  اشتباه  ا نمونه اقی  از  ي 
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 تعریف  براي   گام   اولین   که  رسید   تصویب  به  1وین»  «یادداشت
از  شهرهاي   موضوع  در  یالمللن یب  اصول  و  معیارها  جدیدي 

است. در جوالي همان سال،   منظر شهري   حفاظت  و   تاریخی
جلسه از کمیتۀ میراث جهانی   نیونهمست یب یادداشت وین در 

دوربان این  2در  شد.  دنبال  جنوبی    بعدها   اصطالح  آفریقاي 
حفاظت  یونسکو  «اعالمیۀ  در  رسمیطور  به   مناظر   از  دربارة 

  عضو  کشورهاي   عمومی  مجمع  پانزدهمین  در  3ی»خیتاري  شهر
 برگزار   پاریس  در  2005  اکتبر  در  که  جهانی  میراث  کنوانسیون

 رسید.  تصویب شد، به 
 جهانی  میراث  مرکز  وین،  یادداشت  به  استناد  با  آن،  از  پس

  ۀ یونسکونامهیتوص«  ژهیوبه   موجود،  اسناد  در  تجدیدنظر  فرایند
  تاریخی»   مناطق  معاصر  نقش  و  صیانت   دربارة  1976  سال   در
از   آغاز  را یکی  به  که  وین  یادداشت  موضوع  کرد. 

تبدیل    نیزتریبرانگبحث  روز  از   شدهموضوعات  بسیاري  بود، 
مرتبطان به این حوزه را به اظهارنظر دربارة محاسن و معایب  

کرد.   وادار  کارشناسی    دنبال به آن  نشست  چندین  این، 
زمان با این  هم  4باره برگزار شد. ي در این  زیرطرحي و  امنطقه 
ي، مرکز میراث جهانی یونسکو که از سال امنطقهي  هاتالش
درصدد    2006 وین)  کنفرانس  از  پس  سال  یۀ  ته(یک 

بود، سرانجام در سال    تاریخی  منظر شهري ي براي  انامه ه یتوص
در   2011 نیز  سال  آن  نوامبر  در  شد.  آن  تهیه  به  موفق 

  نامهه یتوصعمومی یونسکو این    نشست کنفراس  نیوششمی س
» عنوان  شهري ۀ  نامهی توصبا  و   5»تاریخی  منظر  شد  طرح 

آرا به تصویب رسید. بر این اساس رویکردي جامع و    اتفاقبه
از  مدیریت  و  حفاظت  ارزیابی،  شناسایی،  براي  یکپارچه 

ی درون چارچوب توسعۀ پایدار فراهم خیتاري  شهر  ي منظرها
در   آن  از  پس  به    هاه یان یب،  هاتنشسشد.  مختلفی  اسناد  و 

شهري موضوع   این    شدپرداخته    تاریخی  منظر  همۀ  در  که 
رویکردي نوین در    عنوانبه   تاریخی  منظر شهري اسناد، رویکرد  

 
شهري   اقدام  بدترین  و  (   شمار   به شهرسازي   Farahani, 2016 ;آید 

Martini, 2013 .( 
1. VIENNA Memorandum 
2. Durban 
3. The UNESCO Declaration on the Conservation of 
Historic Urban Landscapes 

  منظر ي  ا منطقه )، سمینار  2006(   المقدس ت ی ب به بیانیۀ    توان ی م از جمله    . 4
( خ ی تار ي  شهر  مرکزي  و  شرقی  اروپاي  در  و  2007ی  زنگبار  نام ه ی توص )  ۀ 

 )2009 ) کرد  اشاره   (Zanzibar Recommendation, 2009; 
UNESCO, 2005 .( 

ي واجد ارزش شهري و هامحدوده  نگرکل شناخت و مدیریت  
کیفیت   حفظ  براي  افزایش   ستیزط یمحراهکاري  انسان، 

ي کارا و استفادة پایدار از فضاهاي شهري، در عین برداربهره 
پذیرش ویژگی پویایی آن و تقویت تنوع اجتماعی و عملکردي 

) و 2005(  نی و . با توجه به اهمیت یادداشت  گرفتمدنظر قرار  
رویکرد  -) در تبیین و تعریف مفهوم2011(  ونسکوۀ ینامه یتوص

سند ضمن    ، در ادامه با تمرکز بر این دوتاریخی  منظر شهري 
کلیدي   اصول  ارائۀ  به  آنها،  از  بیشتر هریک  تشریح  و  معرفی 

 گفتمان حفاظت پرداخته شده است.  متأخررویکرد -مفهوم

 و یادداشت وین   تاریخی   منظر شهري 
خاستگاههمان شد،  اشاره  که  شهري تعریف    گونه   منظر 

ة  کنندشروع دانست؛ سندي که    وین  یادداشت  را باید  تاریخی
بازن  کمک فرایند  و  بود  حفاظت  پیشین  رویکردهاي  در  گري 

یی معماري معاصر گرانه یزم  موضوع   بهشایانی به توجه گسترده  
تالش کرد تا پاسخی    همچناندر نواحی تاریخی شهري کرد.  

ي و حفاظت در نواحی تاریخی شهرها  شهرۀ  توسعبراي معماي  
  منظر شهريارائه کند. این یادداشت، عالوه بر تعریف مفهوم  

بهتاریخی ترویج  ،    انیم   ونددهندهیپ  ۀکپارچی  کرد ی«رو دنبال 
  یمنظر، مبتن   یکپارچگیو    داریپا  ي شهرۀ  معاصر، توسع  ي معمار

 ,UNESCO, 2005(  »است  6موجود  یخی تار  ي بر بستر و الگوها 

Art 5.(    که مانند ابزاري مفید در   -تاریخی  منظر شهري مفهوم
رویکردهاي   از  بسیاري  سال  ترکیب  از  که    1976جدیدي 

عمل  شده  دادهتوسعه   است،  وین    -کرده  یادداشت    «به در 
  باز   ي فضاها  و   ساختارها  ،هااز گروه ساختمان  یکل  ي امجموعه

 ,UNESCO(   »اشاره دارد  شانی عیو طب  یکیاکولوژ  ۀنیزم  در

2005, Art 7  ...» یخیمراکز تار  یسنت  اصطالحات  از  فراتر) و ، 
قوان   در  بیشترکه    ،هامحوطه  ایها  مجموعه و    نیمنشورها 

م استفاده  شهر   شود،ی حفاظت  منظر   ، یخیتار   ي مفهوم 
سرزم  ي منظر   ي هانه یزم ن   عیوس  ینیو  م  زیرا   شود» ی شامل 

5. Recommendation on The Historic Urban  Landscape 
ي بازگشت به گذشته و  معنا به بر بستر و الگوي تاریخی در این بند،    د ی تأک .  6

همین سند تصریح    21الگوبرداري از معماري تاریخی نیست؛ چنانچه در بند  
یی با اشکال تاریخی اجتناب شود؛  ها ساختمان ... باید از طراحی  « که    شود ی م 

است. از نگاه    ة تاریخی و معاصر دور در واقع تکذیب هر دو    ها ی طراح زیرا این  
ي تاریخی باید اصیل و خوانا باشد؛  ها بخش تاریخی نباید چیزي تعویض شود و  

چراکه هدف نهایی حفاظت و مداخله در این بخش، تداوم فرهنگ با وجود  
 ). Riyahi moghadam, 2012, P. 21معاصرسازي است» ( 
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)UNESCO, 2005, Art 11  .( مفهوم،   نیا  ،گرید  عبارت  به  
.  کندی م  دای پ  یجیتدر  تحول  ریس  کی  از  ژهیو  و  ریفراگ   ییمعنا

محیطی و توپوگرافی فرایند   طیشرا  نکهیا  بر  عالوه این مفهوم  
-ي اقتصادي و اجتماعیهاارزش،  ردیگیدربرمتکامل و تغییر را  

 ,UNESCO(  دهدی مفرهنگی مربوط به جوامع را نیز نشان  

2005, Art 12 تعریف بنابراین  شهري   )؛    در  ،تاریخی  منظر 
معانی  هاداللت  ،1تاریخی»  «ناحیۀ  یک  با   مقایسه   فضایی   و 
شامل  ترگسترده را  مفهوم    .شودی مي  «بافت    تنهانهاین 
، بلکه به پیرامون یک سایت شهري  ردیگیمرا دربر  2شهري»

 .پردازدی م نیز سایت  خود از 3شامل هر «محور بصري»
شهري  براي    تاریخی  منظر  وین،  یادداشت  بر   دیتأکدر 

اجتماعیتوجهی ب تحوالت  معیارهاي  -ی  به  معاصر  اقتصادي 
  شدهاصالت و یکپارچگی شهرهاي تاریخی و منظر آنها تعریف  

پیشنهاداست همچنین    بدون   را  زندگی  کیفیت  ارتقاي   . 
بافت  در  موجود  ي ها ارزش  به   رساندنب یآس و    شهري   فرم 

وساز معاصر  ساخت   ی اصل  «چالشکند:  دارد و بیان می   تاریخی
منظور  توسعه به  ییایبه پو  ییپاسخگو  ،یخیتار  ي در منظر شهر

 زمانهمو    سوکی از    ي اقتصاد-یاجتماع  راتییتغ  لیتسه
  »تاس  گرید  ي سو  از  یراثیم   منظر  و  بستر   به  احترام

)UNESCO, 2005, Art 14(ر ییتغ  ادداشت، ی  نیا  نیبنابرا  ؛  
بخشبه  را  یاجتماع  ساختار  و  عملکرد  در  مستمر   از   یعنوان 
 يبرا  ییراهبردها  و  هااست ی س   و  کندیم  قی تصد  شهر  سنت

 و   جوامع  کینزد  مشارکت  با   مناسب  ي زیربرنامه   ي ندهاایفر
 ,UNESCO, 2005(   کندیم   شنهادیپ  ر،یدرگ  افراد  ي هاگروه

Art 13 .( 
 یونسکو 2011ۀ نامه یتوصو  تاریخی منظر شهري 

  مفهوم   از  2011ۀ خود در سال  نامهیتوصتعریف یونسکو در  
  «شهر   یالمللن یباین نهاد    دهدیم  نشانتاریخی    منظر شهري 

یی جا  در  -  ایستا  نه   و   -  پویا  موجودیت   یکعنوان  به  تاریخی» را
پشتیبانی کنند، در    را  یکدیگر  حفاظت  و  توسعه  است  قرار  که

تعریف مبنایی    دنبالبه   نامههیتوصاین    کمکبهو    ردیگی منظر  
  ارزیابی،  شناسایی،  در  یکپارچه  و  جامع  رویکرد  یک  براي 

  چارچوب   درون یک  یخیتاري  شهر  مناظر  مدیریت  و  حفاظت

 
1. Historic Area 
2. Urban fabric 
3. Visual axes 

ي تاریخی ما شهرها  منظرکه «آیندة    است  آمدهاین سند    13. در بند  4
سازندگان،   اعتقاد  و  نظر  متقابل  شناخت  ي،  شهرطراحان نیازمند 

(   پایدار  توسعۀ است  درUNESCO, 2011, Art 10فراگیر   .(  
  از   یخیتار  ي بندهیال  کی«شهري    میراث  ،نامهه یتوص  مقدمۀ
تعر ارزش   از  یانباشت  و  یمتوال  ي هافرهنگ  از  که   شده  فیها 
آمده  به  هاهتجرب  وها  سنت  ا»است  وجود  با    نامهه یتوص  نی. 
  کند ی م  انی ب  شهرها»)  رییتغ  حال(در    ي ایپو  تی«ماه  قیتصد

  وشدن  تکهتکه  سبب   است   «ممکن  نشدنیکنترل  ۀتوسع  که
  بر   ی قیعم  رات یتأث  و  شود  ي شهر  راثی م شدن  فرسوده

 تی«حما  نیهمچن.  بگذارد»  جهان   سراسر  در  جامعه،  ي هاارزش
 ادغام  بر  و  شمردیبرم  ي ضرور  را  یفرهنگ  و  یعیطب  راثیم  از

 يشهر  ینواح  ي ز یربرنامه   و  تیریمد  حفاظت،  ي راهبردها
  دیتأک  ي شهري زیربرنامه   و  یمحل   ۀتوسع  ي ندهاایفر  در  یخیتار

 ). UNESCO, 2011, 1( دارد»
شهري ۀ  نامه یتوص اصول    تاریخی   منظر  ۀ  توسعیونسکو، 

با    داریپا «  دی تأکرا  منابع    ي برا  دنی دتداركبر  از  محافظت 
آنها   داریپا  تی ریو مد  ي شهر  راثیاز م  یفعال  تیموجود، حما

تجدبه منابع  م  ر»یدناپذیعنوان   ,UNESCO(  کند ی دنبال 

و    ازی«ن   بر  و)  2011 ادغام  راهبردها  ي سازکپارچهیبه    يبهتر 
  ر یفراگ  داریپاۀ  توسع  تردر اهداف بزرگ  ي شهر  راثیحفاظت م
راستا ارتقا  ي در  و    ی انسان  ستیزط ی مح  تی فیک   ي محافظت 

حفاظت و   ن، ییتع  ي منظر را برا  کردیرو  . همچنیندارد  دیتأک
بافت شهر  ي شهر  ینواح  تیریمد   نظر  با در  ترع یوس  ي درون 

ارتباطات و سازمان   شان،ي کالبد  ي هافرم   یگرفتن ارتباط درون
 ، ي اقتصاد  ي ها و ارزش  یعیطب  ي هالفهؤآنها، بستر و م  ییفضا

اجتماع  یفرهنگ  ,UNESCO(   کند»یم  شنهادیپ  شانیو 

2011, Art 5( . 
شهري رویکرد   این    تاریخی  منظر  مانند    نامههیتوصدر 

متنوع از جمله   مدخالني ذبر اهمیت توجه به    4یادداشت وین
  نفوذان ي ذو    نفعاني ذي عمومی و خصوصی،  ها بخشبازیگران  

ملی،   و  امنطقه محلی،  توسعۀ شهري  المللن یبي  فرایند  در  ی 
(  دیتأک این  UNESCO, 2011, Art 6دارد  که    نامهه یتوص). 

و   بحث  سال  هشت  حدود  موضوع    وگوگفت نتیجۀ  دربارة 
توسعۀ   و  این   است،  تاریخی  منظر شهري حفاظت  از  تعریفی 

از تعاریفی   تر منظم و    ترگستردهکه بسیار    دهدی ممفهوم ارائه  

شهر، معماران، طرفداران منابع طبیعی و صاحبان امالك،    دهندگانتوسعه 
و شهروندان است تا با همکاري یکدیگر از میراث شهري خود    گذارانهیسرما

 ).Riyahi Moghadam, 2012, P. 21کنند» ( حفاظت
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دارد وجود  آن  از  پیش  اسناد  در  که  شهر  1.است    ي «منظر 
 يها و ارزش  هایژگیاز و  یخی تار  ي بندهیال   کی   ۀجینت  یخیتار
 ا ی  ی»خیتار  مرکز «است که فراتر از مفهوم    یو فرهنگ   ی عیطب
اجزا  ي ا مجموعه« دربرگ  افتهیبسط  » از  شهر  ةرندیو   ي بافت 

مجموعگسترده و   ,UNESCO(  است»آن    ییایجغراف  ۀتر 

2011, Art 8( . 
توپوگراف  نۀیزم  نی«ا  ، ي ژئومورفولوژ  ،یگسترده، 

 رد؛یگی برمدر  را  تیسا  کی  ی عیطب  ي هاعارضه  و  ي درولوژیه
 و  ییروبنا  ي هارساختیز  معاصر،و    یخیتار  ةشدساخته   طیمح

فضاهاباغ   ،ییربنایز و  آن  ي ها  و    نیزم  ي کاربر  ي الگوها  ،باز 
فضا ادراک  ي بصر  ي هاارتباط  اش،ییسازمان  و    یو   همۀ آن 

که در   . همچنانشودی آن را شامل م  ي ساختار شهر  ي هاالمان
گفته  موارد  ارزشکنار  اجتماعشده  اعمال  و  فرهنگ  یها    ، ی و 

م  ي اقتصاد  ي ندهایفرا ناملموس  ابعاد  برسازن  را  راثیو    دة که 
 UNESCO, 2011, Art(  ردارد»درب  زیهستند ن  تیتنوع و هو

9 .( 
«  ردیپذی م   ونسکوی  2011  نامۀه یتوص منظر    کردیروکه 

کبه  یخیتار  ي شهر از  محافظت   ست یزط یمح  ت یفی دنبال 
فضاها  داریپا  ةاستفاد  شیافزا  ،یانسان از  مولد  با   ي شهر  ي و 
تغ  ییایپو  ۀمشخص   صیتشخ ارتقا  ي ریرپذیی و  و  تنوع    ي آنها 

 راثیکه اهداف حفاظت م  انناست. همچ  یو اجتماع  ي عملکرد 
  تی خالق  کند،ی را ادغام م  یو اجتماع  ي اقتصاد  ۀو توسع  ي شهر

ن  یو تنوع فرهنگ   ۀدر توسع  يدیکل  ي هاییعنوان دارابه   زیرا 
انسان  یاجتماع  ،ي اقتصاد ابزار  دهدیقرار م  مدنظر  یو  را    ي و 

کالبد  ی اجتماع  راتییتغ   تیریمد  ي برا م  ي و  تا   کندی فراهم 
صورت هماهنگ با  حاصل کند که مداخالت معاصر به   نانیاطم

).  UNESCO, 2011, Art 11 & 12(  رد»یگیصورت م  راثیم
شهر«  که   کندی م  قیتصدعالوه  به   فیط  با   یخیتار  ي مناظر 

 شدن ی جهان  و   ینی شهرنش  مانند  دیجد  ي فشارها  از  یعیوس

 و   یاجتماع  ،ي اقتصاد  ي هافرصت  سوکی  از  کهروست  روبه
به   یفرهنگ که  را  دارد  منتج    یزندگ  تی فیک  ي ارتقا  بهدنبال 

 رشد  و  تراکم  در  کنترل  بدون  رات ییتغ  گرید  ي سو   ازو    شودی م
م  ي شهر م  شودی را سبب   یکپارچگی  مکان،   حس  تواندیکه 
 ,UNESCO(   کند»  فیتضع  را  جوامع  تیهو  و   ي شهر  بافت 

2011, Art 17  رویکرد اساس  این  بر  شهري ).    تاریخی   منظر 
آن است تا با مدیریت توسعۀ شهرهاي تاریخی به رفاه    دنبالبه

اجتماع ساکن در آنها کمک کرده و از نواحی تاریخی و میراث  
فرهنگی آنها به موازات تضمین حضور عملکردهاي سکونتی و 

 ,UNESCO, 2011تنوع اجتماعی و اقتصادي حفاظت کند (

Art 18  این  خواستار«  ست یزط یمح  به  توجه  با  نامهه یتوص). 
  است  ي شهر  یزندگ  دیجد  ي هامدل   و  کردهایرو  به   یابیدست
 نظر  از   حساس  يهاروش  و   هااست یس  بر   یمبتن  که
 ي شهر  یزندگ  تی فیک  و  ي داریپا  ت یتقو  هدف  با  یطیمحستیز

(باشد  «UNESCO, 2011, Art 19(.  » و    یکنون  ي هاچالش
اجرا   فیتعر  ازمندین  ندهیآ س  ي دینسل جد  ي و   يهااست یاز 

 ي هاط یمح  یخیتار   ي هاهیاز ال   تیو حما  ییدر شناسا  یعموم
ا  ي شهر م  جاد یو  فرهنگ   ی عیطب  ي هاارزش  ان یتعادل    یو 

). بر این اساس، رویکرد  UNESCO, 2011, Art 21» ( آنهاست
شهري  «  داردی م بیان    تاریخی  منظر  م  حفاظت که   راث یاز 

  ی عموم  یاستیس  ي ها ي زیردر اقدامات و برنامه  دیبای م  ي شهر
  رد؛یربربگرا د  ي ترع یوس  ي حال بافت شهر  نیادغام شود و در ع

ادغام    -ادغام  نیا  یبر هماهنگ  دیبا  ژهیو  طوربه  لیدل  ن یهم  به
شهر معاصر  یخیتار  ي بافت  مداخالت  » شود  د یتأک  -و 

)UNESCO, 2011, Art 22  ات نکاي از  خالصه ،  1). در جدول
منظر   کردیرو-مفهوم  دربارة   ونسکوی  نامۀه یو توص  نیو  ادداشتی

 . آمده است یخیتار ي شهر
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ی» را  خیتاري  شهر   منظر)، کاربرد مفهوم «2005. پس از یادداشت وین (1
اعالمیۀ    توان یم مانند  اسنادي  سند  2005(  آنی شدر    المقدستیب)، 
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 ی خیتار يمنظر شهر کردیرو-مفهوم دربارة ونسکوی نامۀهیو توص  نیو ادداشتی. نکات 1 جدول

 نکات اصلی سند پیرامون منظر شهري تاریخی  سند

 یادداشت وین 
 ، یونسکو 2005

 اهمیت اصالت و یکپارچگی 
ي و مدیریت شهري براي شهرهاي تاریخی با توجه به فرایند اصالت  زیربرنامهاهمیت سیاست  

 و یکپارچگی شهر 
 با تکامل تدریجی در طول زمان  تاریخی منظر شهري یی معنا تیاهمي ریگشکل  یی مکان معنا  تیاهمحفاظت از  

 اهمیت مدیریت تغییر

 ضرورت مدیریت تغییر و پایش مداوم با توجه به توسعه و تغییرات شهر 
ي علمی، قوانین و مقررات و ابزارها در یک  هاروش کمک  شناختن مدیریت تغییر بهرسمیت    به

 برنامۀ مدیریتی 
با در نظر گرفتن دانش دقیق و جامع دربارة سرزمین و    تاریخی  منظر شهري مدیریت تغییرات  

 عناصر با اهمیت معنایی میراثی 

  نامههیتوص
شهري   منظر 

 تاریخی 
2011 

 یونسکو 

مدیریت تغییر و ایجاد توسعه پایدار از  
 تاریخی منظر شهري طریق رویکرد  

شهرياهمیت   ارزیابی،  رویک   عنوان به   تاریخی  منظر  شناسایی،  براي  یکپارچه  و  جامع  ردي 
پایدار و در راستاي ایجاد  در چارچوب کلی توسعۀ    تاریخی  منظر شهري حفاظت و مدیریت  

 ي و کیفیت زندگی پایدار شهرۀ  توسعتعادل میان 
رویکرد   از    تاریخی  منظر شهري اهمیت  توسعه  و  میان حفاظت  تقابل  و کاهش  مدیریت  در 

 یر طریق مدیریت تغی
تاریخی    اهمیت بستر در منظر شهري 

 پیرامون  وو تعامل بافت  
 تاریخی  منظر شهري شهري و محیط جغرافیایی پیرامون آن در مفهوم    ترگستردهتوجه به بستر  

 اهمیت بعد ملموس و ناملموس 
بههالفه ؤمبر    دیتأک شهري  میراث  ناملموس  و  ملموس  ارتقاي  ي  در  کلیدي  منبعی  عنوان 

سرزندگی مناطق شهري و ترویج توسعۀ اقتصادي و انسجام اجتماعی در یک محیط در حال  
 تغییر

 Poorbahador & Fadae nejad, 2018, PP. 65-66منبع: 

 
 تاریخی  منظر شهرياصول کلیدي رویکرد 

از هانه ی زمنخستین   حفاظت  به  پرداختن  در  نظري  ي 
ابتدا در کنگرة گوبینو در    توانیمهري تاریخی را  ي شهابافت 

) (1960ایتالیا  ونیز  منشور  در  سپس  و  جست1964)  وجو ) 
ۀ حفاظت از شهرهاي تاریخی از  مقولکرد، اما توجه جدي به  

 . است گرفته میالدي به بعد صورت  70دهۀ 
ي جهانی حفاظت که از این هانامه ن ییآدر میان اسناد و  

تبیی بعد  به  منتشر  دوره  و  نایروبی  نامه یتوص،  است  شدهن  ۀ 
) نخستین ابزار یونسکو دربارة حمایت و مدیریت نواحی 1976(

). تعریفی که در Martini, 2013, P. 24شهري تاریخی است (
بسیار گسترده است:    شدهاز نواحی تاریخی ارائه    نامههیتوصاین  

معنا  دیبا  ی خیتار  ینواح« ساختمان  ي امجموعه  ي به    ،هااز 
فضاها و  محوطه  ي ساختارها  شامل  و   ی شناسباستان  ي هاباز 

را در   یانسان  ي هاگاه شناخته شوند که سکونت   یشناسنهیرید
اند و انسجام و ارزش  شکل داده  ییروستا  ای  ي شهر   طیمح  کی

باستان  منظر  از    ،یشناختییبایز   ،ي معمار  ، یشناس آنها، 

 
 

تار  یفرهنگ -یاجتماع مباحث   یخیشاتاریپ  و   یخیو 
 ). UNESCO, 1976, Art 1» (است صیو تشخ ییشناساقابل 

ادامه  ارائبا    نامههیتوصاین   معین  اصولی  «دهدی مۀ   هر : 
عنوان به   تشی در تمام  د یرا با  رامونش یپ  ط یو مح  یخیتار  ۀیناح

خاصش به    تی تعادل و ماه   کهدر نظر گرفت    کپارچهیکل    کی
بخش   ب یترک   یچگونگ امتزاج  شامل    ةسازند  ي هاو  که  آن 

 يهاط ی و مح  یی سازمان فضا  ،هاساختمان  ،یانسان   ي هات یفعال
 يها ت یعناصر از جمله فعال  یدارد. تمام   یاست، بستگ  یرامونیپ

ارتباط    نکهیا   لیدلباشند به اگر اثر متوسط داشته    ی حت  ، یانسان
»  شوندانگاشته    دهیناد  دیباینم   کنندیبا کل برقرار م  ي معنادار

)UNESCO, 1976, Art 3  همین   اصلی  مرجع  نامه ه یتوص). 
شهري   رویکرد-مفهوم  توسعۀ کلیدي  تاریخی    منظر  اصول  و 

 ,Martini, 2013(   ردیگی مبرسازندة شالودة وجودي آن قرار  

P. 25 :در ادامه این اصول آمده است .( 
شهري«.  1  به   مربوط  مشکالت  در  ،تاریخی  منظر 

  تاریخی   يهاساختمان پیرامونی    محیط  در  توسعه  کنترل
برجستۀ جهانیخیتاري  شهری  نواح  یا ارزش  از  که   1ی 

1. Outstanding Universal Value (OUV) 
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). در این  Martini, 2013, P. 25(برخوردارند، ریشه دارد»  
  مرکز  و  کلن  جامع  کلیساي   از  ییهانمونه   به  توانی م  زمینه

  اشاره  شیراز  خانم یکرو ارگ    جهاننقش وین تا میدان    تاریخی
  درون   بیرون از حریم یا  ي مرتفعوسازهاساخت   آنها،  در  که  کرد

دیگر   حفاظتی،   منطقۀ تعبیري  به  یا  برجستۀ جهانی  اهمیت 
ي میراثی را تهدید هامحوطهاین اماکن و    بودنی جهان  توجیه

 . کندی مکرده و 
شهري «.  2 و تاریخی  منظر  فضایی  سازمان  به   ،

  ود نیست» کالبدي قلمرو شهري و محیط پیرامونش محد
فرایندهاي   تواندی مبلکه   فرهنگی،  و  اجتماعی  اعمال  به 

منتسب   نیز  میراث  ناملموس  ابعاد  دیگر  همچنین  اقتصادي، 
با هدف محافظت از کیفیت    تاریخی  منظر شهري   درواقعشود.  

براي   جدید  رویکردي  انسانی،  مدیریت  ز یربرنامه محیط  و  ي 
و تغییر را    1اومتا بتوان تد  کندی مقلمروهاي شهري پیشنهاد  
 ). Martini, 2013, 116در این مناطق کنترل کرد (

شهري «.  3 میراث   تاریخی  منظر  حفاظت  اهداف 
و ریشه در رابطۀ متوازن    »کندی مشهري و توسعه را ادغام  

نیازهاي   بین  همچنین  و  طبیعی  و  شهري  محیط  پایدار  و 
ی  باق ي کنونی و آینده و میراثی دارد که از گذشتگان  هانسل
این  Eshrati & Fadae nejad, 2015(  است  مانده ۀ رابط). 

نیازهاي   و  طبیعی  و  شهري  محیط  میان  پایدار  و  متوازن 
مدنظر قرار   گونه نیاانگلیس    ي مختلف در اسناد میراثهانسل

«ردیگی م باید  هاطی مح:  تاریخی  منافع    منظور به ي  حفظ 
ي حال و آینده پایدار بمانند؛ هر نسل باید به سهم خود هانسل
ي هاروشي محیط تاریخی نقش داشته باشد و با ریگشکلدر 

آن   از  کند؛  برداربهره گوناگون  حقوق    شرطبه ي  به  آنکه 
ي از محیط تاریخی احترام  برداربهره منظور  ي آینده بههانسل

) میراث سازباززنده ).  English Heritage, 2008بگذارد»  ي 
صورت  ي به اتوسعه شهري تاریخی نیازمند اقدامات حفاظتی و  

ضرورت دستیابی    رونیااست؛ از    نگرکپارچه، جامع و یتوأمان
فرایند  در  عادالنه  قضاوت  براي  مبنایی  و  رویکرد  به 

توسعه  سازم یتصم و  حفاظت  این می  احساسي  براي  شود. 
هاي جاري و اقدامات منظور، بر مبناي آنچه از مقایسۀ دیدگاه

حاصل  شهري  میراث  حوزة  در  توسعه  و  حفاظت  تجربی 
را در رویکردهاي سنتی    هاچالشریشۀ برخی    توانیم،  شودی م

 
1. Continuity 
 

بیانگر شکست    سوکحفاظت و توسعه یافت. این رویکردها از ی
و  اموزهي  هادگاهید منفعل    گران حفاظت   کارانهمحافظه ي، 

نادیده  و  در  شهري  شهر  پویایی  اقدامات   هاهینظرانگاشتن  و 
مداخالت   دیگر،  سوي  از  و  هستند  و    اسیمقکالنحفاظتی 

نیت   گرانتوسعهة  بارکی بستر با  در  سیاسی  و  اقتصادي  هاي 
شهرها   طبیعی  و  تاریخی، ي  اگونهبه فرهنگی  بستر  که  است 

ي در برابر تغییرات جدید ریپذانعطاف امکان تطبیق و قابلیت  
یافت.   نخواهد  و    هرچندرا  مردم  زیست  شیوة   ن یتأمتغییر 

 منظر شهري نیازهاي معاصر شهروندان به ناگزیر سبب تغییر  
، موضوع مهم در این زمینه، مدیریت و تعیین  شودیم  تاریخی

ا است؛  تغییرات  بر  فائقضرورت    رونی ا ز  محدودة  آمدن 
ۀ منفعل و  کارانمحافظه ي ناشی از رویکردهاي صرفاً  هاشکست 
دلیل تحقق رویکرد حفاظت و توسعۀ به   ختهیگسلجامي  اتوسعه

  گرفته است   قرار  ي اخیر مدنظرهادهه در    نگرکپارچهجامع و ی
)Ershadi& Fadaee Najad, 2018, P.78( . 

شهري «.  4 مفهوم    دنبالبه،  تاریخی  منظر  بسط 
«حفاظت» است تا جایی که حفاظت و صیانت از نواحی 
معرفی   شهر  کل  از  یکپارچه  بخشی  را  تاریخی  شهري 

منظر . در  »شودی م کند که در طول زمان دچار تحول  می
هدف توجه بیشتر بر مدیریت پایدار و توسعۀ   تاریخی  شهري 
شهر تاریخی و در   ة نواحی سازندة مجموعۀ معنادارشدکنترل 

یک کلیت   عنوانبهغایت امر، محافظت از معناي شهر تاریخی  
). بازخوانی و واکاوي متون مرتبط  Martini, 2013, P. 12است (

ي اخیر بیانگر این است که مفهوم  هادههبا مفهوم حفاظت در  
ي اگسترده  صورتبه   2نوین حفاظت به معناي «مدیریت تغییر»

فرایند   و  ارگذاستیسدر  شهري هاطیمحي  زیربرنامهي  ي 
قرار   مدنظر  استتاریخی  برخی  گرفته  زمینه،  این  در   .

ي ملی ایکوموس مانند ایکوموس استرالیا، نیوزیلند و هاته یکم
از    هاسازمان برخی   از جمله میراث انگلستان و بسیاري دیگر 

غیردولتی،  های ندگینما و  دولتی  مبناي  هااست یسي  بر  را  یی 
منظور تحقق چارچوب حفاظت جامع،  یت تغییر به مفهوم مدیر

تدوین   پایدار  و  از    کردهیکپارچه  ي  ز یربرنامه ي  هاروشو 
 3مبتنی بر حفظ و ارتقاي «اهمیت معنایی مکان»  مبناارزش

فرایند   و  گذاراست یسدر  استفاده  ز یربرنامه ي  حفاظت  ي 
ی مرتبط با اهمیت مفهوم  المللن ی باسناد    نیترمهم اند. از  کرده

2. Change Management 
3. Significance of the Place 
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به منشور بورا، سند میراث انگلستان در   توانیم مدیریت تغییر  
و راهبردهایی   هااست یسبا عنوان «اصول حفاظت،    2008سال  

 Eshrati & Fadaee(ي تاریخی»  هاطیمحبراي مدیریت پایدار  

, P. 788ejad, 201N  ( براي حفاظت و مدیریت    1و اصول والتا
 2شهري تاریخی اشاره کرد.   شهرها و مناطق

5» شهري.  ارزیابی،   تاریخی   منظر  شناسایی،  براي 
مدیریت   و  با  خیتاري  شهر  يمنظرهاحفاظت  ی، 

و  هامؤلفه ي همۀ  نگرجامع ابعاد  ي سازندة شهر هاهیال، 
». هدف این رویکرد تقویت دهدی متاریخی را مدنظر قرار  

باالبردن   براي  استفادة  هات یظرفجوامع  طریق  از  توسعه  ي 
ي که سود اگونهبههوشمندانه از منابع میراثی دردسترس است؛  

عاید   (ها نسلآن  شود  آینده   ,Van Oers & Haraguchiي 

2013 .( 
شهري  مدیریت  تاریخی  منظر  براي  چارچوبی   ،
 شهرهاي تاریخی

بند  به  توجه  (نامه یتوص  10  با  پاریس  منظر  )،  2011ۀ 
، تیدرنهادنبال شناسایی، ارزیابی، حفاظت و  به  تاریخی  شهري 

چارچوب   در  تاریخی  شهرهاي  است    داریپا  ۀ توسعمدیریت 
)UNESCO, 2011, Art 10 منظور حصول به چنین هدفی،  ). به

  شهر   کل  در  تغییرشان  آنها، همچنین امکان  اهمیت  باید منابع و 
  و   توسعه  کلی میان پارامترهاي   برقراري تعادل  هدف  با  تاریخی
) تا شهر  Martini, 2013شود (  ارزیابی  قلمرو  سراسر  در  حفاظت

نمایش تاریخ و مکانی    عنوانبهتاریخی نقش بسیار مهم خود را  
مرکزي انمونه ،  هاخاطرهبراي   هستۀ  فضایی،  کیفیت  از  ي 

اقتصادي ایفا کند؛ براي   و موتور توسعۀ  داریپا  ۀ توسعفرایندهاي  
این منظور شهر تاریخی باید با پویایی و تغییرات کلی توسعۀ  

) شود  یکپارچه  و  همراه   ,Bandarin & Van Oersشهري 

در  2012 دلیل  همین  به  رویکرد  هاسال)؛  اخیر   متأخر ي 
و بنیان آن «مدیریت    تاریخی  منظر شهري حفاظت در قالب  

ي مدنظر قرار  حفاظت شهر هیم  » در ادامۀ سیر تکامل مفارییتغ
 . گرفته است 

 
1.The Valletta principles for the safeguarding and manag
ement of historic cities, towns and urban areas 

ۀ عمومی  که در هفدهمین جلس  -براي مثال محور اصلی اصول والتا    .2
نوامبر   ی دربارة  بخشی آگاه  -است  دهیرسبه تصویب    2011ایکوموس در 

الینفک    عنوانبهتغییرات   لزوم  ازندهي  هامیس ارگانجزء  و  شهر  مانند  ي 
ي جدي است. در این سند  هابحران به    شدنلیتبدمدیریت آنها پیش از  

تغییر    مدیریت  اساسی    هاستمدت چگونگی  دغدغۀ  که 
؛ چه این امر به بناهاي یادمانی  رودی م  به شمار  گرانحفاظت 

ي باستانی یا شهرهاي تاریخی. هامحدوده مرتبط باشد، چه به  
واضح در این باره    صورتبه هیچ تئوري یا دکترین مشخصی نیز  

تعریف کرد؛ زیرا در این    توانی نمو احتماًال    نشده استتعریف  
شده  ي متخصصان بر اصولی رسمی و فرموله ها قضاوتحوزه،  

به  توجه  یادمانی  بناهاي  حفاظت  دربارة  اگرچه  دارد.  غلبه 
عملی    هاتجربه اقدامات  راهنماي   مدتیطوالنو  متعدد،  و 

چنین تجارب و اقداماتی دربارة  اما    ي است،احرفهي  هاانتخاب
 ).Bandarin & Van Oers, 2012حفاظت شهري وجود ندارد (

اینکه   بر  عالوه  مشکل  در جینت این  بسیار  تمایزهاي  ۀ 
ي بستر هر شهر است، ریشه در این دارد که شهرها هامشخصه

و این تغییرات   کنندی میی زنده، همواره تغییر  ها م یسارگانمانند  
 تر ناپذیری نی بشیپو    ترعیسرکه    دهدیمسیري رخ  گاهی در م

مدیریت کرد.   شودیمیا    رودی ماز آن چیزي است که انتظار  
ي را ریناپذبرگشتتغییراتی که گاهی تأثیرات بسیار مخرب و  

 . آوردی م  به بار زیبرانگچالشیی هابحرانبا خود دارد و 
پویا و در    با تصدیق ماهیت  تاریخی  منظر شهري رویکرد  
تغییر  و    حال  موانع    منظوربه شهرها  مسیر    فوقبرداشتن  از 

این موضوع   بر  تاریخی،  هر دارد که    د یتأک مدیریت شهرهاي 
و ابزارهایی را براي خود تعریف    هاروشفرایندها،    دیباشهري  

تناسب    نیبهتر  بهکند که   بافتش  و  با آن شهر    داشته شکل 
پایه اما  نیز  باشد،  مشترك  ي  امرحلهرویکرد شش  عنوانبه اي 
شهري  پیشنهاد    تاریخی  منظر  و  قابلیت    کندی متعریف  که 

به  کاربست در بیشتر شهرها را دارد؛ حتی اگر همۀ این مراحل  
شش    همان این  ادامه  در  نشود.  انجام  پیشنهادشده  ترتیب 

) گام  مرحله  به  ر یپذتحققشش  تاریخی  مدیریت شهرهاي  ي 
رویکرد   شهري کمک  براساس    ریخیتا  منظر  ۀ  نامهیتوصو 

 :) Riders, 2019, P. 40() آمده است یونسکو 2011
نقشههاش یمایپ.  1 تهیۀ  و  جامع  انسانی،    ي  منابع  از 

  بناها   سبز،  فضاهاي   آبی،  فرهنگی و طبیعی شهر (مانند منابع

شهرها  یخ یتار  يشهر  ی «نواحکه    است   آمده عنوان  به  یخی تار  ي و 
  ي هاالمان   همۀکه بر    هستند  وستهی پ  رات ییتغ  موضوع   زنده   يهامیسارگان
 که ی زمان  رات،ییتغ  نیا.  دنگذاریم  ریملموس و ناملموس تأث  ،یانسان  ،یعیطب
شهر   تیفیبهبود ک  ریدر مس  یفرصت  تواندی شود، م  تی ری طور مناسب مدبه
نواح  یخیتار   ان ینما  اشیخی تار  يهای ژگیو  اساسبر   یخیتار  يشهر  یو 

 ). ICOMOS, 2011, aspect of change(  »شود 
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  رسوم  و  آداب  با   محلی  اجتماعات  ،هامنظره  ،هامحوطه  و
 . خود و...) زنده فرهنگی

ي مشارکتی  زیربرنامه . دستیابی به اجماع با استفاده از  2
 دیبایی  هاارزشدربارة اینکه چه    مدخالن يذي  هامشاورهو  

که   اموالی  تعیین  و  آینده حمایت شوند  نسل  به  انتقال  براي 
 هستند.  هاارزشحامل این 

در برابر فشارها   شدهن ییتعاموال    يریپذبی آس. ارزیابی  3
اقتصادي و تأثیرات ناشی از تغییرات  -ي اجتماعیهااسترسو  

 طبیعی. 
وضعیت هاارزشادغام  .  4 و  شهر  میراثی  ي 

از توسعۀ شهري،   ترگستردهدر چارچوبی    ي آنهاریپذبیآس
تا از این راه نواحی میراثی حساس که نیازمند توجه بیشتر در  

 د، شناسایی شوند. ي توسعه هستن هاپروژهو  هابرنامه 
 براي حفاظت و توسعه. ي اقداماتبندتیاولو. 5
ایجاد  6 مدیریت  هاچارچوب.  و  مناسب  شراکت  ي 

حفاظت و توسعه،   شدهفیتعري هاپروژهبراي هریک از  محلی
توسعۀ   هماهنگی  هاسم یمکان همچنین  براي  ي هات یفعالیی 

 مختلف میان بازیگران متفاوت، اعم از دولتی و خصوصی. 
 درذکرشده    اقدام  برنامۀ  در  مندرج  اصول  تحلیل  و  زیهتج

  رویکرد   تواندی م   که  دهدیم  ارائه  را  احتمالی  «مدلی»  باال،
  تاریخی   شهرهاي توأمان  توسعۀ    و  حفاظت   به  را  یشناختروش

یک    تاریخی  منظر شهري دهد. البته باید توجه داشت    توسعه
یک   عنوانبهطرح جامع دیگر براي شهرها نخواهد بود، بلکه  

ي هابرنامه و    هااست یسچارچوب مدیریتی یکپارچه، به هدایت  
به توسعه  و  و  حفاظت  یکپارچه    پردازد ی م  توأمانصورت 

)Bandarin & Van Oers, 2012  در راستاي ارتقاي عملکرد .(
 ): Martini, 2013مدل، توجه به برخی نکات مهم است ( 

نخست گام  در    محلی  منابع  از  ي بردارنقشه  به  نیاز  الف) 
  انواع کردن  فهرست آنچه در اینجا مهم است،  شده است.  بیان  

باید  که  است  روشی   و  شوند   شناسایی   منابعی    که  همچنین 
کرد. باید   تکمیل  بتوان تهیۀ نقشه از این منابع را  آن  کمکبه

توجه داشت که منابع محلی هم وجوه ملموس و هم ناملموس 
؛ زیرا شوندی ممیراث را از هر دو منظر فرهنگی و طبیعی شامل  

تاریخی را   .  سازند یماین منابع در کنار یکدیگر، معناي شهر 
و روش تفکیک   تاریخی  منظر شهري رویکرد  براي این منظور از  

 
 
 

شود. با  یت آنها استفاده می ف یک و    هاارزشي تاریخی  بندهیال و  
، بند هشتم، ذیل تاریخی  منظر شهري ۀ  نامه یتوصدقت در متن  

» ها ارزشي  بندهیال مشاهده کرد که «  توانیمتعریف رویکرد  
از   که    نیتري دیکلیکی  نو  مفهومی  است؛  متن  این  مفاهیم 
به نحوة نگاه، ارزیابی محیط و نوع اطالعاتی که    شودی مموجب  

شود.    میآور ی م   دست نقش  هاارزشي  بندهیال متحول  در   ،
کشف   براي  جدید  ظاهر هایژگی وابزاري  شهري  عرصۀ  ي 

براي شناخت  شودی م اینکه  به  توجه  با  با  هاعرصه .  ي شهري 
رو هستیم، از این طریق با کسب  حجم وسیعی از اطالعات روبه

بدیع،  اطالعا و  متفاوت  افزایش   هات یحساس ت  مقوالتی  در 
یابد که در بحث حفاظت شهري تاکنون کمتر دیده شده یا  می 

ي ها نه یزمآنها نشده است. این روش با گسترش  به  هیچ توجهی  
مسیر  در  را  بیشتري  مفید  اطالعات  بیشتر،  دقت  و  مشاهده 

ي  تردرستي  هام یتصمتا بتواند    کندیمي خود وارد  هاسنجش 
اجراي   براي  دهد.  صورت  شهري  میراث  از  حفاظت  دربارة 

آنهابردار نقشه به    هاارزشي  بندهیال  از  طبیعی،    -ي  منابع 
نیاز است. در این مرحله باید الگوهایی براي   -فرهنگی و انسانی 

از   اطالعات  شهري ة  محدودبرداشت  طراحی   تاریخی  منظر 
  مندمکاني  ر منظر شهي  هایژگیو همۀ    نکهیبه ا شود. با توجه  
از   الگوها    نیتریاصل هستند،  این  این   دادننشاناهداف 

از   شدهبرداشت ي است. مرحلۀ بعد تبدیل اطالعات  مندمکان
ي جغرافیایی موضوعی  هانقشهبه    تاریخی  منظر شهري محدودة  

بررسی   است.    هانقشه و    ها هیال یی  افزاهم  ریتأثو  یکدیگر  بر 
مذکور   بستر نوعبهرویکرد  (ادراك  منظري  تحلیل  روش  از  ی 

. در ردیگی مي بستر منظري) بهره هایژگیوي بندهیال کمک به
از   راه  از    لیتحل  و  هیتجزاین  استفاده  با  اطالعات جغرافیایی 

استفاده  هانقشه  موضوعی  به  شودی مي  رسیدن  روش  این   .
کمک شناخت اجزا، الگوها یی را بهدرکی جامع از عرصۀ جغرافیا

 .Farahani, 2016, PPکند (و کشف رابطۀ میان آنها فراهم می 

50-51 .( 
ي آنها و امکان تغییر، ریپذب یآس ب) تعیین اهمیت منابع، 

  شود. با می   د یتأکي بعدي بر آنها  هاگاممواردي هستند که در  
 یکعنوان  بهباید «  شهر  حفاظت،متأخر  ي  هاي تئور  به  توجه
  منابع   با   رابطه  در  منبع  هر  باید  در نظر گرفته شود؛ یعنی  1کل»
  ارزیابی  شهر  داخل  در)  کل  یک عنوان  (به   آنها  معناي   و  دیگر
ویژه در  ي منابع محلی، بهریپذب یآسهمچنین در تعیین  .شود

1. as a whole 
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ي شهري بزرگ هاتوسعهیی از شهر که بیشتر موضوع  هابخش 
الزاماً به محدودة تاریخی    هابی آسکه    بودند، باید در نظر داشت

مربوط نیستند، بلکه بیرون از این نواحی وجود دارند؛ به عبارت 
 مرکز  تنها به  تاریخی  شهرهاي   در  توسعه  کنترل  دیگر مشکل

دارند   قرار  خارج  که   مناطقی   بلکه به  معطوف نیست،   تاریخی
تاریخی،   مرکز  از  خارج  نواحی  زیرا  است؛  مرتبط    اغلبنیز 

بهاندازبه کافی  ابزارهاي  ة  کنترل  شهر  ي زیربرنامه وسیلۀ  ي 
ي یونسکو دربارة اموال هاه یتوصو دلیلی براي رعایت    شوندینم

در این   شدهفی تعرتاریخی در این نواحی وجود ندارد (ضوابط  
الزاماً   تعریف  نحوبهنواحی  تاریخی    شودیم ني  مرکز  به  که 

این از  نزند)؛  شاهدآسیب    درنشده  کنترل  ي هاتوسعه  رو 
  بر  منفی  تأثیراتی  که  هستیم  زیربنایی  کارهاي   ووسازها  ساخت 
 دارند.  شدهحفاظت  مناطق

 
 گیري نتیجه   

با بررسی سیر تحول و تکامل رویکردهاي مختلف حفاظت  
  شودی م شهري از بدو توجه به این گفتمان تا به امروز، مشخص  

حفاظت  گفتمان    متأخر را رویکرد    تاریخی   منظر شهري که باید  
ي  هاجنبه رویکرد که نگاهی جامع به  - ي دانست. این مفهوم شهر 

براي شناخت   و  دارد  تاریخی  مکان  ي شهري  ا ه عرصه مختلف 
را   نو  کار روشی  «مدیریت  رد ی گ ی م   به  براي  را  چارچوبی   ،
و راهی    دهد ی م در اختیار قرار    تاریخی   منظر شهري تغییرات» در  

توسعۀ   براي  شناخت  ها عرصه را  مبناي  بر  تاریخی  شهري  ي 
  رو   ش ی پ ي خود آنها، با استفاده از توان خاص هر عرصه  ها ی ژگ ی و 
پویا و در حال    ا تصدیق ماهیت ب   تاریخی   منظر شهري  . گذارد ی م 

منظور  از مدیریت مناسب به   آمده دست به شهرها، بر فرصت    تغییر 
دارد و با در    د ی تأک بهبود کیفیت شهرها و مناطق شهري تاریخی  

گرفتن   تعادل  ها ی ژگ ی و بر  و  تعامل  استمرار  و  احترام  مانند  یی 

در مقیاس شهر و حساسیت    نگر کل   نگاه انسان و طبیعت، داشتن  
پیرامون   به اهمیت  ها بافت به بستر و  توجه  تاریخی،  ي شهري 

توجه   و  بالعکس  و  پیرامون  از  تاریخی  بافت  به  بصري  ادراك 
  ي ملموس و ناملموس، اصولی براي شناسایی، ها ارزش به    توأمان 

یک  ی خ ی تار ي  شهر   مناظر   مدیریت   و   حفاظت   ارزیابی،    درون 
معنایی    پایدار   توسعۀ   چارچوب  اهمیت  حفظ  هدف  با  فراگیر، 

اختیار   در  مفهوم گذارد ی م مکان  اساس  این  بر  منظر  رویکرد  - . 
موقعیت  تاریخی   شهري  تغییر  به  جدي  نیاز  که  شرایطی  در   ،

ي در فرایند کلی مدیریت شهري و تعریف مجدد  حفاظت شهر 
این تغییر    تواند ی م برخی از اصول پایه عملیاتی آن وجود دارد،  

ۀ اجرا  عرص کند و جریانی متفاوت در ساحت عمل و    را محقق 
 رقم بزند. 

 
 سپاسگزاري 

ي و  آور تاب این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان « 
ي تاریخی شهري» است که  ها بافت ارتباط آن با امر حفاظت در  

در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگري، پژوهشکدة ابنیه و  
عنوان پژوه تحقیقاتی نخبگان وظیفه، توسط  ي تاریخی به ها بافت 

در   اول  نویسندة  راهنمایی  به  و  دوم    ماه بهشت ی ارد نویسنده 
 . است   ده ی رس به اتمام    1399
 

 منابع مالی 
و    ی فرهنگ   راث ی شگاه م پژوه منابع مالی این مطالعه توسط  

 شده است. تامین    ي گردشگر 
 

 تعارض منافع 
 گزارش نشده است.   گان تعارضی از طرف نویسند 
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