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 سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

 میراث فرهنگی کشورمعاونت 
 فظ و احیای بناها، بافت ها و محوطه های تاریخیحاداره کل 

 

 

 

 
 حفاظتعمومی وابط ض

 های تاریخی کشور از بافت 
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 1کشور از بافتهای تاریخی  حفاظت ضوابط

و در  (قانون برنامه چهارم توسعه 115ماده در تنفیذی ) قانون برنامه سوم توسعه 166اده تحقق بند ج م بمنظور

وزیران درخصوص تعیین محدوده و هیأت 8/4/1384مصوبه آیین نامه اجرایی بند مذکور  1ماده  انجام دستورالعملجهت 

ضوابط ، ناظر بر موضوع و همچنین بمنظور رعایت منشورها و کنوانسیونهای بین المللی تاریخی های ضوابط مداخله در بافت

 2زیر تهیه شده است.

 

 :هدف

در  مداخلهو  اقدامساماندهی و هدایت هر گونه برای اجرایی  -راهبردی تعیین چارچوب بطضوااین تدوین هدف از 

  است.بمنظور حفاظت از آنها های تاریخی بافت
 در کنار ارزشهای مادی و ملموس آنها شهراهالی  مادی غیرمعنوی و های حفاظت از ارزشتوجه ، پشتیبانی و  در این راستا،

 .باشد میضروری 

  

 :ریفتعا

ی فرهنگیی : به  بخش و یا بخش هایی از شهر معاصر اتالق میی شیود کیه مینعنن کننیده ارزشیها تاریخی بافت 

 در طول تاریخ بدست آمده است. او تعامل انسان و محیط پیرامون از بوده وتاریخی شهر

 

 اطالق میشود.اجرایی  برنامه ای و فعالیتهای کلیه به : اقدامات

 

تهیه  محدوده بافت تاریخی و در مقیاس مناسب این طرح صرفاً برای بافت تاریخی:اء حفظ و احیطرح ویژه 

 کالبدی و غیر کالبدی روشن می سازد  یکه ابعاد و ویژگیهای حفاظت از شهر تاریخی را در همه زمینه هاشد خواهد 

شهر دارای  داریشهراستان، یا  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اداره کل توسط این طرح تبصره:

که پن از تائید شورای فنی سازمان مرکزی به ، تهیه میشود استان مربوطه مسنن و شهرسازییا سازمان و بافت تاریخی 

ارجاع  و معماریشهرسازی با اساس طرح جامع به شورایعالی  در صورت مغایرتخواهد رسید.  ب کمیسیون ماده پنجتصوی

 شود.می

 

باز گرداندن ارزشهای از دسیت  که بمنظور جلوگیری از فرسایش وو مداخالت آگاهانه ای به کلیه اقدامات  حفاظت:

 .در آن، انجام میگیرد رفته در محدوده تاریخی شهر اعم از کالبدی و زندگی رایج

 

قاء سطح حفاظت ، تضمین بقاء و معاصر سازی فرآیند)عملیات و اقدامات( هدفمندی است که به منظور ارتاحیاء: 

  های تاریخی با حفظ اصالت و ینپارچگی آنها برنامه ریزی ، طراحی و اجراء میشود.  بافت

 

 منظور اکولوژیهای مصنوعی است که توسط بشر بوجود میآید مانند باغها و موارد مشابهبومه انسانی: 

                                                
 ن تهیه خواهد شد.این ضوابط راهبردی و ساختاری است و ضوابط اجرایی با طرح اجرایی آ – 1
 این ضوابط دارای دو پیوست میباشد .  – 2

 ( مجموعه قوانین و مقرراتی که در کشور برای بافتهای تاریخی وجود دارد.1پیوست 

 ( مجموعه منشورها و کنوانسیونهای بین المللی در ارتبات با موضوع محدوده های تاریخی شهرها2پیوست 
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 : اقدامات

صورت میگیرد ،  بافت تاریخی عملنردی ، فرهنگی، کالبدی، ..... در محدوده در زمینه های دامنه اقدامات: الف( 

  که شامل تهیه طرح و نظارت بر انجام مفاد طرح و ضوابط تهیه شده برای حفاظت و احیاء بافت میباشد.

اقدامات اجرایی با  حفاظت و احیاء عمده ترین ویژگی هرگونه اقدام در بافت تاریخی است.ویژگی اقدامات:  ب( 

تمامی دانشهای مرتبط برای این  از تعریف شود وسی و رموردی برباید بطور میبافت  هایو ویژگی موقعیت جغرافیاییتوجه به 

 امر بهره گیری شود.  

 های حدود و ثغور آن در نقشهکه تاریخی،  -های فرهنگیهای بافتبرای هر یك از محدوده:  معیارها  پ( 

 .قرار گیرندمدنظر  ،ظت و احیاءحفا ضوابطچوب چهارتدوین  درباید زیر می اصول، است مشخص شده طرح

 حدت بافت:و (1

 -فرهنگی  –اجتماعی  –عملنردی  –حفاظت ازوحدت نظام ساختاری بافت تاریخی مشتمل بر: ساختارهای کالبدی  -

 .... (  –نشانه ای  –ادراکی وذهنی   - شناسانهیی زیبا –تاریخی  –جغرافیایی

 غیره (  و ساختار –شنل  –رنگ  –ف مصالح بومی حفظ وحدت کالبدی بافت های تاریخی )ازجهات مختل -

 .انسانی وبافت ساخته شده ومهحفظ وحدت ب -

 با بافت غیر تاریخی. و پیوند آن ارتقاء پیوستگی ساختاری بافت تاریخی -

 

 :ارتباط بافت با محیط طبیعی   (2 

 حفظ واحیاء بسترطبیعی بافت تاریخی . -

 .تاریخیبافت  لبه های طبیعیمحورها و حفظ واحیاء  -

 

 :هویت شهری ( 3 

 .وفرهنگی شهرحفاظت واحیاء هویت تاریخی  -

 باز یابی هویت ناشی از خاطره مشترک اجتماعی در شهر. -

 .باستان شناسی شهری  آثار و شواهد مرتبط بهحفاظت ومعرفی  -

 کالبدی وسایر ویژگیهای نشانه ای بافت تاریخی. –فضایی  ارزشهایحفظ و احیاء  -

 

 : رعایت مقیاس ( 4

های دقیق کالبدی و اجتماعی و با اتخاذ برنامه کنترل و مبتنی برحفاظت و احیاء در جهت بافتهای تاریخی تغییرات در  -

 ظرفیت و مقیاس اثر و بافت. با های سازگار

 انجام می شود.راهبردی فرادست  برنامه ها و طرحهایبا هماهنگی  -
 .البدی بافتموجودیت ک تهدید کنندهزنجیره ای  اقداماتپرهیز از  -

 .ات وترکیب پالکهای سنتی بافتبرحفظ واحیاء تناسبتاکید  -

 کنترل سرعت ناشی از توسعه در بافت.صرورت  -

 رعایت تناسبات دانه بندی بافت. -

 

 :انسانی -اختارهای اجتماعیس  (5

 .انسانی بافتهای تاریخی –حفاظت واحیاء وارتقاء نظام اجتماعی  -

 .پویایی و...( –)مثل زنده بودن رشنل وکالبد وفضا وغیره اعاده ویژگیهای اجتماعی منعنن د -

 .بافت  بهینه جمعیتی حفظ تراکم -
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 و فرهنگی  های قومی، جمعیتی و اجتماعیبراساس ویژگی ساکنین،برای اقدامات حمایتی و توانبخشی  -

 

 : کاربری ها( 6 -

 .  تقویت کاربری مسنونی  -

 . بافت واحیاء راهبردهای کلی حفاظت زبافت تاریخی اتغییرکاربریها در تبعیت ضرورت  -

 محدوده تاریخی شهر.جدید درمتناسب استقرار کاربریهای در  آینده شهرمعاصر و درتوجه به نقش وعملنرد بافت   -

 توجه به ظرفیت بافت در تعیین و استقرار کاربریهای جدید  -

 در فرایند توسعه شهربافت تاریخی حنومتی و ...  –اجتماعی  –فرهنگی  –مرکزیت تجاری  جلوگیری ازتضعیف  -

 .هسته های تجاری شهر مراکز و سایر با آنهاساختاری بازارهای سنتی وبرقراری ارتباط  مرمت و احیاء -

 .حفاظت واحیاء وارتقاء کاربریهای سنتی بافت تاریخی اولویت  -

 . شودموجب پایداری بیشتربافت وحفاظت آن  ی کهکاربریهای مختلط پیش بینی -

  .اصالح عملنردها بر تغییرات کالبدیولویت ا -

 

 ها:دسترسی ( 7

از محدوده  به بیرون موجودسواره  ترافیك عبوریو هدایت متن بافتهای تاریخی سواره در  ترافیك عبوری عدم ایجاد -

 .بافت
 .و محورهای فرهنگی تاریخی وتقویت پیوستگی آنهاحفظ واحیاء شبنه بازارها وبازارچه ها وگذرهای سنتی  -

 .حرکت ودسترسی  از نظربافت تاریخی موجود  تناسباتظ واحیاء حف -
 .با اولویت حرکت پیادهوحمل ونقل  سامان بخشیدن به راههای ارتباطی -

  ایجاد معابر غیر ضروریپرهیز از با های تاریخی های بافتساختار بهم پیوسته محدوده حفظ -

  .معابر سازی کف و بدنهدر  تاریخی وضعیت با مصالح متناسب استفاده از -

 

 :و الگوهای شهری شكل و گونه معماری ( 8

 معماری بافتتناسبات و  معیارها ، الگوها حفظ واحیائ -

 . حفظ ساختار بافت در صورت نیاز به تغییرات اساسی -

 .(از مقیاس خرد تا کالن)شهری بافت تاریخی  تقسیمات  حفظ -

 . نمادها ونشانه های بافت حفظ و تاکید بر -

 مرکزمحالت .احیاء حفظ و -

 .عوامل طبیعی  و گیری اقلیمیجهت  ،بافت تاریخی دررابطه باتوپوگرافی زمینشنل و الگوی حفظ  -

  .اصیل موجود در بافت تاریخی و در تداوم گذشته های گونه ابنیه جدید باالگویی همگونی  -

 .د موجود بناهای ارزشمنبه عملنرد یا سیمای  الحاقات،تقسیمات و ساختمانهای آسیب زننده حذف -

رفتن آنها خوانایی و هویت بافت را به  نکه ازبیاز عناصر اصلی معماری و شهری ارزشمند  بخش یا بخشهاییبازسازی  -

 و غیرهی اصلی شهر و مراکز محالت ظیر مسجد جامع،بازار و میادین تاریخی وخیابان و گذرهامخاطره میاندازد، ن

 

 :ننده شهریتاسیسات و عناصر مجهز کها، زیر ساخت (9  

 آبمجاری و دیگر ، چشمه ها، مسیلها ند قنوات،حفظ واحیاء زیرساختهای بافت اعم ازطبیعی ومصنوع مانتوجه به  -

تقویت  بمنظورری )تلفن، گاز، آب، برق، فاضالب( و سایر موارد مشابه تأسیسات شهو تجهیزات  و نصباحداث ضرورت  -

 بافت  بدون لطمه بهتاریخی  بافتدر  جریان زندگی
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 و...( -ساباطها -راهوندها -)پیرنشینها حفظ و احیای عناصر تاریخی مجهز کننده شهری  -

 تامین و ایجاد عناصر مجهز کننده فضاهای شهری برای نیازهای معاصر در هماهنگی با بافت تاریخی. -

 

 سبز: باز و فضاهای (10

 .گیاهی و...( پوشش –گیاهان بومی  –بافت های تاریخی )درختان  سبز حفظ سیمای -
 هر بافت. موجودبراساس الگوهای آنها تثبیت و خل محدوده بافت تاریخی های موجود در داباغحفظ و احیاء  -

 موارد مشابهو باغ رستوران . مانند و باغهای موجود  فضای سبز نگهداشت برای های مناسب انتفاعیکاربریتعیین  -

 اری و شهری با فضاهای سبز فضاهای معم ی بینی ارتباطهاالگو تداوم و احیای -

 

 آلودگی:جلوگیری از و  ایمنی (11

  کننده. حفاظت بافتهای تاریخی درمقابل نفوذ آلودگیهای زیست محیطی ومنابع آلوده -

 . و یا حفاظت از آثار ارزشمند نوسازی رعایت اصول ایمنی در -

های ایت آبچاه و کانال هدکاشت درخت، حفر از قبیل) ان آثار تاریخی موجود.ن به بنیرسااقدامات آسیبجلوگیری از  -

  و ...( عبور وسایل لرزاننده نصب و یا سمت اثر، سطحی

 

 دید و منظر: (12

سبب انزوا بافت و یا خط آسمان دید به مناظر،باعث برهم ریختگی و گسیختگی  کهبناها و تأسیساتی  حذفعدم احداث و  -

 .دمیشومنظر آثار و بافت تاریخی و از دست رفتن 

 و دید عمومی در منظر (…انتقال نیرو )آب و برق و گاز و تلفن و های عبور خطوط و شبنهجلوگیری از  -

 تامین ارتباطات جدیددر  رعایت ارزشهای محیطی و ایجاد مناظر شهری متنوع و هماهنگ -

 

 مدیریت و منابع مالی: (13

 .حفاظت از بافتدر موضوع  ذیربط هایو سازمان و تعیین نقش و میزان مشارکت نهادها سازمان اجرایی پیشنهاد -

 .موجود در محلمنابع مالی و اعتباری مبتنی بر امنانات  ضرورت برنامه ریزی و مدیریت تامین -

شرکتها و موسسات نیز مشارکت مردم در حفظ و احیاء بافت که میتواند از طریق محوری ساکنین و تاکید بر نقش  -

 تحقق یابد.

  .زیرساختهای بافت تاریخیاز وحفاظت  احداث ریهای دولتی برای سرمایه گذا اولویت -

 .بافتهای تاریخیحفظ و احیاء در تاثیر گذارعوامل  ین نقش هریك ازتع -

 .شودمیحاصل  یخی بصورت تدریجی وتوسط مردم توسعه درونی بافتهای تار  -
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 1پیوست 

 مجموعه قوانین و مقررات ملی

های تاریخی  تمرتبط به موضوع باف
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 ـ پایه های قانونی کار1

  ساماندهی محدوده های تاریخی مرتبط باداخلی قوانین  بررسیـ 1ـ1

و آئیین نامیه هیای مصیوب در  در ارتباط با محدوده های تاریخی و یا آنچه که به آن بافت تاریخی اطالق می شیود در قیوانین

وظایفی برعهده دستگاه های مختلف گذاشته شده اسیت کیه در اینجیا بیه  …مراجع مختلف از قبیل مجلن، هیأت وزیران و 

 توضیحاتی درباره آن می پردازیم. 

 سازمان میراث فرهنگیوظایف  ـ قوانین مرتبط با1ـ1ـ1

پیژوهش، ”وظایف سازمان در زمینه میراث فرهنگیی شیامل  28/4/67خ رقانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مو 3در ماده 

 وظیایف 12و  11 ،10در بنیدهایو بند اسیت  24برشمرده شده است. این ماده مشتمل بر  “…نظارت، حفظ، احیاء و معرفی 

 :زیر بر عهده سازمان میراث فرهنگی می باشد

اظت، تعمیر و مرمت و احیای آثار، بناهیا و مجموعیه فو اجرای طرح های الزم به منظور حراست، حی تهیه 10بند ”

 های با ارزش فرهنگی ی تاریخی

موافقت جامع و تفصیلی در رابطه با مناطق فرهنگی و تیاریخی و کلیه طرح های عمرانی در  اظهارنظر ی11بند 

گیری از هر گونـه وجلی تاریخی ارزشمند در موارد مذکور و  درباره محوطه ها و بافت ها و اماکن فرهنگی نهائی

 آنها. تخریب

معمیاری و  ضـوابط خـا بناها، مجموعه ها، محوطه ها و تپه های تاریخی ثبیت شیده و  تعیین حریم ی12بند 

  “طراحی داخلی آنها

 ( آمده است:8/10/81قانون برنامه سوم توسعه)مصوب  156آئین نامه اجرائی ماده  14همچنین در ماده 

، مجموعه ها و بافت ی بناهادضوابط حفاظتی و کاربر و حدود عرصه و حریم سازمان میراث فرهنگی کشور”

 خدمات کارشناسی و فنـی زز شوراهای شهر یا روستا اعالم و حسب مورد  به های تاریخی شهر یا روستا را

و معرفیی مییراث فرهنگیی ارائیه  شاعم از حفاظیت، پیژوه کلیه زمینه های مرتبط با میراث فرهنگیرا در 

 “.نمود خواهد

در ارتباط با ماده هیأت وزیران  21/10/79مصوب  “آئین نامه راهنارهای اجرائی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه” در

بیا همنیاری  است سازمان میراث فرهنگی موظف 3. طبق بند است  نیز وظایفی برای سازمان میراث فرهنگی تعیین شدهفوق 

ی فرهنگی  آئین نامه نحوه سرمایه گذاری برای ایجاد تأسیسات زیربنائی در قطب های تاریخی ،دستگاه ها و سازمان ها     سایر

حماییت و هیدایت ”را جهت تصویب هیأت وزیران تهیه نماید و همچنین موظف است پن از تصویب قانون برنامه سیوم طیرح 

 (4رکت دولت را تهیه نماید.)بند ابا مش “بخش غیردولتی جهت سرمایه گذاری در احیای بناها و بافت های تاریخی

 :این راهنار سازمان میراث فرهنگی موظف است 7همچنین بر طبق مفاد بند 

طیرح هیای مرمیت،        برای ایجاد هماهنگی در فعالیت های اجرائی دستگاه های ذی ربط در زمینه اجیرای ” 

اها و بافت های تیاریخی را بیا عضیویت ناحیای بناها و بافت های تاریخی ی فرهنگی، کمیسیون مرمت و احیای ب

 “.. تشنیل دهد…نمایندگانی از وزراتخانه های مسنن و شهرسازی، کشور، سازمان اوقاف و امورخیریه 

 :سازمان میراث فرهنگی همچنین منلف است

بافت های تاریخی ـ       محدوده طرح های ساختار تاریخی فرهنگی شهرهای تاریخی را که مشخص کننده ” 

و به دستگاه هیای اجرائیی ذی ربیط  تهیهو حفظ و احیای ضوابط بهسازی و بازسازی آنها می باشد،  هنگیرف

 “ .(8)بند ابالغ کند

این راهنار به سازمان میراث فرهنگی اجازه اقداماتی در زمینه تشویق و ترغیب انجمن های دوست داران مییراث  10طبق بند 

الزم برای تشنیل بنیادهای میراث فرهنگی)بند ب(، تشویق و ترغییب ایجیاد شیرکت  فرهنگی)بند الف(، فراهم کردن تمهیدت

 های مشاوره ای، پیمانناری و پژوهشنده خصوصی)بند ج(  و... داده شده است.
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 این راهنار: 23براساس بند 

ی ها رشهرداو  نظارت کامل نمودهبناها و بافتهای تاریخی فرهنگی  ساخت و سازسازمان میراث فرهنگی بر ”

بهسازی و نوسازی بافت های تاریخی فرهنگی و صدور پروانه های ساختمانی ضوابط هستند در  مكلف

 “ را رعایت نمایند. میراث فرهنگی

 وظایف سایر دستگاه ها ـ قوانین مرتبط با1ـ1ـ2

 شوراهای اسالمی شهر و روستا •

ای شورای اسالمی شیهر و روسیتا در انجیام امیور دینیی و هقانون برنامه سوم توسعه به منظور استفاده از توانمندی  156ماده 

 :آن به این شرح است این شوراها را موظف به انجام وظایفی در این زمینه نموده است که از جمله در بند ج ،فرهنگی

و  تـاریخی، محوطـه هـای فرهنگـیو  بافت هـااز ابنیه و آثار تاریخی و فرهنگی و  حفاظتدر  همكاری”

 “ر کاربری آنهایممانعت از تغی

 8/10/81آئین نامه اجرائی این ماده که نحوه مشارکت و همناری شوراها در انجام وظایف مذکور را تشریح می کنید در تیاریخ 

شیرایط و موقعییت جغرافییائی،  طبیقآئین نامه شوراهای اسالمی شهر و روسیتا    ( این 1به تصویب رسیده است. حسب)ماده 

دستگاه های دولتی در زمینیه: مطالعیه،  با هنگی و اجتماعی هر شهر و یا روستا موظف به همناریرجمعیتی، تاریخی و بافت ف

 می باشند: …و  شناخت و بررسی میراث فرهنگی شهر و روستا، مساعدت و همناری در جهت حفظ و پیشنهاد اعتبار

ی، هنری، آموزشی، ورزشیی و گمطالعه، شناخت و بررسی مشنالت، مسائل، نیازها و توانمندی های فرهن ی1بند ”

 سازمان ها و دستگاه های ذی ربط.  تای مربوط جهت ارائه راهنارهای مناسب به سو رو میراث فرهنگی شهر

و  حفظ، نگهداری و تعیین حریم بافت تاریخی، آثار و ابنیـه تـاریخیمساعدت و همناری در جهت  ی3بند

 گلزار شهداء.

میـراث  حفـظنیاز فعالیت های فرهنگیی، هنیری، آموزشیی، ورزشیی و  مورد میزان اعتباراتپیشنهاد  ی5بند

 به دستگاه های مربوط. فرهنگی شهر و روستا

از کلیه مراکز فرهنگی، آموزشی، هنری و  بهره برداریو  نگهداری، ادارهمساعدت و مشارکت در نحوه  ی3ماده 

 می شهر و روستا است.با موافقت دستگاه های ذی ربط، به عهده شوراهای اسال میراث فرهنگی

بناها، مجموعه ها، محوطه ها و بافت های تاریخی که به هیر نحیوی  نظارت بر اجرای ضوابط حفاظتیی 4ماده 

 مشمول ضوابط میراث فرهنگی کشور می شوند به عهده شورای اسالمی شهر و روستا است.

 …ه های جلب مشارکت سازمان ها و ابه منظور افزایش بهره وری و مشارکت عمومی، شوراها موظفند ر ی5ماده 

فرهنگی  ـ حفاظت از آثار و ابنیه تاریخیو  …و شناخت مشكالت و مسائل فرهنگی، هنری در زمینه 

دستگاه های ذیربط این مراکز را در چارچوب سیاست های دولت بیر     را بررسی و در صورت لزوم با هماهنگی 

 عهده این سازمان قرار دهند.

بازارهیا و  …فضاهای فرهنگی، بافت ها و آثار تاریخی و  و مشارکت در زیباسازی و ایمنی تمساعد ی6ماده 

 ....گورستان ها با رعایت تناسب با ویژگی بافت های تاریخی و اولویت در ارائه خدمات شهری

ان مبیه سیاز مالی حمایت و مساعدتی شوراهای اسالمی شهر و روستا براساس امنانات خود می توانند 7ماده 

و ایجاد موزه     و ... در چارچوب ضوابط دسیتگاه  معرفی میراث فرهنگیهای غیر دولتی و اشخاص در جهت 

های اجرایی عهده دار شوند. همچنین شوراها می توانند از مالنین و متصرفین قانونی آثیار ارزشیمند تیاریخی و 

 فرهنگی حمایت مالی به عمل آورند.

تفصیلی و جامع مربوط به بافت قـدیمی ینه تنظیم و تغییر طرح های هادی، می شوراها موظفند در ز13ماده 

 “ و روستاها و سازمان های ذیربط هماهنگی الزم را به عمل آورند. شهر
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حمایت و مساعدت مالی و اجرایی از انجمن های میراث فرهنگی، موسسات پژوهشیی در زمینیه  11و  10، 9همچنین در مواد 

ن مشاغل سنتی و بومی که بیانگر هویت و ممیزات تاریخی و فرهنگی شهر یا روستا است بر عهده این امیراث فرهنگی و صاحب

 شوراها می باشد.

 قانون برنامه سوم توسعه، شوراهای اسالمی شهر موظفند: 166ماده  “ج”بر اساس مفاد بند 

مـدیریت هر در اختییار ش درآمد شهرداری هر شهر را متناسب با نیاز بافت های تاریخی آندرصدی از ” 

جهـت مرمـت کشور در  نظارت واحدهای سازمان میراث فرهنگیقرار دهند تا با  ذی ربط در شهرداری

 “ همان محل به مصرف برسد. بناها، مجموعه ها و بافت های تاریخی

 شهرداری •

قیانون اساسینامه سیازمان  قانون برنامه سوم توسعه که در خصوص حسن اجرای وظایف مندرج در 166ماده  “ب”براساس بند 

 میراث فرهنگی کشور جهت مرمت واحیای           بافت ها و بناهای تاریخی فرهنگی می باشد:

قانون اساسنامه سیازمان مییراث  3که حدود آن طبق ماده  شهرداری های دارای بافت تاریخی ارزشمنددر ”

رداری ها مورد تجدید نظـر قـرار هتشكیالت شاعالم شده و یا می شود  1/2/1367فرهنگی کشور مصوب 

و به منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاریخی این گونه شهرها، ساز و کار مدیریتی مناسب  می گیرد

 “ در شهرداری های مذکور ایجاد   می گردد.

 : 9/3/80قانون برنامه توسعه مورخ  166ماده  “ج”آئین نامه اجرایی بند  1ماده 2بنابر تبصره 

بـر عهـده  1و فعالیت واحدهای سازمانی موضیوع میاده  تشكیلدر این آیین نامه تا اجرای وظایف مندرج  ”

 1“ شهرهای موضوع این آیین نامه است. شهرداران

 شورای امنیت کشور : 28/3/1381آیین نامه اجرائی حفاظت از میراث فرهنگی کشور مصوب  3براساس ماده 

میی نماینید ییا          اقدا  به عملیات عمرانـیند در هر مورد که رأساً فهای سراسر کشور موظ شهرداری”

از سیوی  مشمول ضوابط حفاظتی اعال  شـدهآن را صادر می کنند و منان عملیات به نحوی از انحیا  مجوز

نمیوده و  اسـتعال کشیور را  سازمان میراث فرهنگـیمی باشد، بدواً نظر  سازمان میراث فرهنگی کشور

 “ نماید. قدا ابراساس آن 

 : 11/4/1334قانون شهرداری مصوب  102همچنین براساس ماده 

سیایر احتیاجیات شیهری منیدرج در  معابر و تأمینمربوط به توسیعه  طرح و اجرای برنامه هایاگر در موقع ”

ا، رشود شهرداری منلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر  باستانی برخوردالحاقی این قانون به آثار  96ماده 

 “ راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حرایم و مناظر ساختمان ها  و میدان های مجاور آنها رعایت نمایند.

 وزارت کشور •

 وزارت کشور موظف است: 9/3/80قانون برنامه توسعه مورخ  166ماده  “ج”آئین نامه اجرایی بند  1بنا بر ماده 

تما  شهرهای دارای بافت تاریخی ارزشمند که محـدوده سعه در وحداکثر تا پایان سال دوم برنامه سوم ت ”

سـازمان میـراث فرهنگـی این آیین نامیه توسیط  2به موجب ماده  آنها و ضوابط حفاظتی و کاربری آنها

و با توجه به وسعت و ویژگی های بافیت و همچنیین تعیداد و تنیوع  کشور تعیین و اعال  شده و یا می شود

ساختار مدیریتی وعه های تاریخی فرهنگی و عرصه آنها واقع در محدوده قانونی شیهر، مبناها، محوطه ها و مج

 “ .مناسب در ستاد و یا مدیریت مناطق شهری با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور ایجاد کند

                                                
 ر.ك: وظایف وزارت کشور 1
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تهیه میوزه شیهر و  ت، صدور دستور الزم جه1339قانون مصوب سال  13در ارتباط با وظایف و اختیارات استانداران مفاد ماده 

صدور دستورهای مربوط بیه ثبیت  14اهتمام در حفظ آثار ملی تاریخی و باستانی با همناری انجمن آثار ملی و همچنین ماده 

 آثار ملی را جزء وظایف آنان می داند.

 شورایعالی شهرسازی  •

 آیین نامه حفاظت از میراث فرهنگی کشور: 4براساس ماده 

ماری و کمیسیون های موضیوع میاده پینج قیانون تأسیین شیورایعالی شهرسیازی و عشورایعالی شهرسازی و م”

معماری کلیه نظرات سازمان میراث فرهنگی کشور را در مورد ضوابط حفاظت آثیار تیاریخی فرهنگیی در طیرح 

 “ جامع و تفصیلی شهر لحاظ خواهند کرد.

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی •

 قانون برنامه سوم توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است: 166ماده  “ج”آئین نامه اجرایی بند 4در ماده 

عالوه بر اعتبارات در اختیار شهرداری ها که با تصویب شوراهای شهر بدین منظور اختصیاص میی یابید، سیایر  ”

ت کشیور در راعتبارات الزم را برای اجرای این آیین نامه بنا به پیشنهاد سیازمان مییراث فرهنگیی کشیور و وزا

 “بودجه ساالنه دستگاه های ذی ربط پیش بینی خواهد کرد.

 هیأت وزیران: 1379راهنارهای اجرایی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه مصوب  6براساس مفاد بند  •

موضـوع نسیبت بیه  همگانی کردن احساس مسئولیتکلیه دستگاه های اجرائی منلف هستند در راسیتای ”

رتبط با موضوع فعالیت خود طبق ضوابط سازمان میراث فرهنگی اقدام به ایجاد میوزه هیای م میراث فرهنگی

، حفاظیت، پژوهشی و عمرانی خـود را بـرای پـژوه تخصصی، پژوهشی کرده و سالیانه بخشی از بودجه 

 “ مرمت و معرفی این آثار اختصاص داده وبا نظارت سازمان میراث فرهنگی هزینه کنند.

قیانون برنامیه توسیعه در  166میاده  “ج”آئین نامه اجراییی بنید  1حدهای سازمانی مذکور در ماده ااقداماتی که و •

 این آیین نامه اشاره شده است: 2سطح شهر باید انجام دهند در ماده 

و انجام اقدامات الزم به منظور تحقیق ضیوابط حفیاظتی اعیالم شیده برنامه ریزی، تهیه و اجرای طرح ها . 1”

 میراث فرهنگی در مورد بناها، مجموعه ها، محوطه ها و بافت های تاریخی توسط سازمان

و بافت های تاریخی از قبییل سیاماندهی معیابر و فضیاهای عمیومی  بازشناسی، حفاظت و احیای اماکن. ... 2

همجوار، اولویت در ارائه خدمات شهری و ایجاد تناسب در روش های ارائه آن با ویژگی هیای بافیت بیا محوطیه 

 اریخی ...ت

و انجام اقدامات الزم برای ساماندهی و معرفی محوطه ها و تپه هیای واقیع در محیدوده شیهر از  برنامه ریزی. 3

قبیل تأمین تأسیسات خدمات عمومی، نظافت، تأمین روشنایی و محوطه سیازی آنهیا براسیاس طیرح و برنامیه 

نی و نصب تابلوهای راهنمای شهر مرتبط بیا امصوب با نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور. همچنین اطالع رس

 آثار تاریخی 

. ... تهیه و اجرای طرح های مرمت، ساماندهی، و احیای ابنیه و بافت های تاریخی براسیاس طیرح مصیوب و بیا 4

 نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور ...

مجموعـه هـا و بافـت ه هیا،     ط. انجام اقدامات برای آثار تاریخی فرهنگی موجود در شهر اعم از بناها، محو5

های تاریخی از جمله عناصر پایدار شهری که به مثابه سرمایه های اصلی شهر تلقی شده و در طـرح 

های توسعه شهری اعم از جامع و تفصیلی و سایر طراحی های شهری با توجه بـه ضـوابط سـازمان 

 ... میراث فرهنگی کشور مورد حفاظت کالبدی قرار گرفته

ر گونه پروانه ساختمانی و انجام عملیات عمرانی در عرصیه و حیریم بافیت هیا، بناهیا و محوطیه هیای ه. صدور 6

تاریخی براساس ضوابط حفاظتی اعالم شده از سوی سازمان میراث فرهنگی خواهد بود. شهرداری ها از هر گونه 
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عالم شیده جلیوگیری خواهنید اتخریب، تجاوز به حریم، مرمت، تعمیر و تغییر کاربری مغایر با ضوابط حفاظتی 

 کرد.

. تهیه و اجرای طرح های مرمت و احیای بافتهای تاریخی، ابنیه و مجموعه هیا بیا همنیاری و نظیارت سیازمان 8

 “میراث فرهنگی و اقدامات الزم جهت تصویب آنها توسط سازمان مذکور

مومی، تعییین مشیاغل مضیر و انتقیال آنهیا از ع، بررسی و ارائه طرح های ارتقاء سطح بهداشت 11تا  9و همچنین در بندهای 

 بافت تاریخی و معرفی ارزش های فرهنگی تاریخی از دیگر وظایف برشمرده شده در این ماده می باشد. 

حداقل دوبرابر نسبت سطح بافت تاریخی به سطح زیر پوش  خـدماتی ی با تصویب شورای شهر 3ماده ”

این آیین نامه قـرار خواهـد  1ت ذی ربط موضوع ماده یشهر، از درآمدهای شهرداری در اختیار مدیر

 .گرفت

 

 در نتیجه با توجه به مفاد قوانین و آیین نامه های مذکور مالحظه می شود که: 

 الف( شورای شهر و روستا باید حمایت و همناری در حفاظت و مراقبت از میراث فرهنگی کشور داشته باشد.

دارای بافت تاریخی به منظور انجام وظایفی که در ارتباط با بافت هیای تیاریخی بیر  ب( تجدیدنظر در تشنیالت شهرداری های

 عهده آنها گذاشته است

 ج( شهرداری ها در هنگام عملیات عمرانی و یا صدور مجوز آنان موظفند از سازمان میراث فرهنگی استعالم نمایند

ییه نظیرات سیازمان مییراث فرهنگیی را در میورد ضیوابط لباید ک 5د( شواریعالی شهرسازی و معماری و کمیسیون های ماده 

 حفاظتی در طرح های جامع و تفصیلی رعایت کنند

 و( وزارت کشور باید با سازمان میراث فرهنگی در تدوین دستورالعمل جلب همناری و حمایت شوراها مشارکت نماید

 و درآمدهای شهرداری  تأمین اعتبارات الزم از طریق سازمان مدیریت در بودجه ساالنه کشوره( 

الزم به ذکر است که کمیسیون حفاظت از اماکن و تأسیسات شورای امنیت که ینی از کمیسیون های وابسته به شورای امنیت 

کشور است و نمایندگان قوه قضاییه وزارت اقتصاد، وزارت اطالعات، سپاه، نیروی انتظامی، سازمان اوقاف در آن حضور دارنید و 

ین سازمان میراث فرهنگی است وظیفه رده بندی حفاظتی اماکن مربوط به میراث فرهنگیی را بیه عهیده دارد ئریاست آن با ر

ماه بعد از تدوین آیین نامه حفاظت میراث فرهنگی باید انجام شود. از طرفیی حضیور نماینیده دبیرخانیه شیورای امنییت  6که 

 و دستورالعمل های ابالغی شورا الزامی است. اکشور نیز جهت نظارت و تطبیق مصوبه کمیته فوق با سیاست ه

 

 ـ سایر قوانین مرتبط با موضوع مطالعه1ـ1ـ3

 هیأت وزیران : 15/4/67آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب  29ماده  •

اسیت کیه رأسیاً بیا  سازمان میراث فرهنگیبرای حفاظت میراث فرهنگی کشور با  مورد نیاز تملک اراضی ”

 “ قررات قانون زمین شهری و این آیین نامه و قانون حفاظت میراث فرهنگی اقدام می نماید.مرعایت کلیه 

 در تبصره یك این ماده نیز سازمان میراث فرهنگی منلف است:

ارسال نمایید. در صیورتینه سیازمان وزارت مسكن و شهرسازی در هر شهر را به  فهرست کلیه این گونه اراضی”

 “ اضی مذکور طرح تملك داشته در اولویت قرار خواهد گرفت.رمیراث فرهنگی نسبت به ا

 2/7/75و  8/5/70مصوب  _موادی از قانون مجازات اسالمی)تعزیرات(  •

تیاریخی ییا میذهبی کیه در  _، اماکن، محوطه ها و مجموعه های فرهنگیی هر کس به تما  یا قسمتی از ابنیهی 558ماده ”

، یا تزئینات، ملحقات، تأسیسات، اشیای و لیوازم و خطیوط و نقیوش منصیوب ییا تثبت رسیده اسفهرست آثار ملی ایران به 

عیالوه بیر جبیران  خرابی وارد آوردتاریخی یا مذهبی باشد،  _موجود در اماکن مذکور، که مستقالً نیز واجد حیثیت فرهنگی 

 خسارات وارده به حبن از یك الی ده سال محنوم می شود.
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از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعالم شده از سیوی سیازمان  هر کس بدون اجازهی 560ماده 

که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا  مبادرت به عملیاتی نمایددر این ماده  تاریخی مذکور _حریم آثار فرهنگی مذکور در 

الوه بر رفع آثیار تخلیف و پرداخیت خسیارت وارده بیه عدر نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، 

 حبن از یك تا سه سال محنوم می شود.

و مالك خصوصیی نداشیته  به ثبت آثار ملی رسیدهکه  هر کس به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی و مذهبیی 563ماده 

راث فرهنگیی کشیور قیبالً حیدود ییبه شش ماه تا دو سال حبن محنوم می شود مشروط برآننه سیازمان م تجاوز کندباشد 

 مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و عالمت گذاری کرده باشد.

اعالم شده از سوی سازمان مذکور بیه  بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خالف ضوابط مصوبی هر کن 564ماده 

در فهرسیت آثیار ملیی  تاریخی ثبت شـده _ن فرهنگی کمرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اما

 مبادرت نماید، به حبن از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محنوم می شود.

کیه در فهرسیت  تاریخیمذهبی فرهنگی  تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه هایی هر کن نسبت به 566ماده 

نات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید عیالوه بیر رفیع و، بر خالف شئثبت شده اندآثار ملی 

 آثار تخف و جبران خسارت وارده به حبن از سه ماه تا یك سال محنوم می شود.

 

  1309آبان ماه  12قانون حفظ آثار ملی مصوب  •

منقول و اعم از  احداث شدهدر مملنت  سله زندیهلتا اختتا  دوره سکه  ابنیه و اماکنیصنعتی و  کلیه آثارماده اول ی ”

محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می  جزء آثار ملی ایرانبا رعایت ماده سه این قانون می توان  غیر منقول

 باشد.

ع و وکه سبب تزلزل بنییان ییا تغیییر صیورت آنهیا شیود، ممنی اقدا  به عملیاتی در مجاورت آثار ملیبند ب ماده ششم ی 

 مرتنبین آن به موجب حنم ...... محنوم خواهند شد.

که در تصرف اشخاص باشید بایید بیا اجیازه و تحیت نظیارت  اقدا  به مرمت و تجدید بنایی از آثار ملیبند ج ماده ششم ی 

 “ دولت واقع شود....

 1347 قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماده •

انجـا  آثار مزبیور و  همچنین بهتر نمایاندنو  هرگاه برای حفظ آثار تاریخی و باستانی و تعمیر و مرمت آنهای 1ماده  ”

ییا موسسیات  افـرادو تأسیسیات متعلیق بیه  عملیات حفاری و بررسی های باستانی احتیاج به خرید اراضـی و ابنیـه

 “ ون عمل می کند.نباشد وزارت فرهنگ و هنر طبق مفاد این قا خصوصی

 1352قانون ثبت آثار ملی مصوب آبان  •

آثیار ملیی مصیوب آبیان میاه  آثار مشمول قانون حفـظماده واحده ی به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده می شود عالوه بر  ”

بیا  نآ از تاریخ یـا پیـدای صرف نظر  آثار غیر منقولی را که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد 1309

. آثار مذکور در این میاده مشیمول به ثبت برساندتصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در عداد آثار ملی مذکور در قانون مزبور 

کلیه قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر یك ماده پن از تصیویب مجلین شیورای ملیی در 

 “ به تصویب مجلن سنا رسید. 1352در جلسه روز دوشنبه دوازدهم آذر ماه  1352جلسه روز سه شنبه اول آبان ماده 

بخشنامه ضرورت استعال  از سازمان میراث فرهنگی کشور قبل از آغاز عملیات اجرایـی طـرح هـای  •

 9/7/1382عمرانی  مصوب 

ز اختالف و پیگرد قضایی بیه و، پرهیز از تأخیر در اجرای طرح های عمرانی و برحفاظت از میراث فرهنگی کشوربه منظور ”

کلیه دسـتگاه هـای اجرایـی قبـل از آغـاز لحاظ قوانین آمده ناظر به جلوگیری از میراث فرهنگی کشور، مقتضی اسیت 
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سـازمان میـراث در طیرح را از  ضوابط حفاظتی آثار تـاریخی فرهنگـی موجـودعمرانی،  عملیات اجرایی طرح های

 “ م نمایند.او براساس آن اقد استعال کشور  فرهنگی

 قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی •

مجلن شورای ملی اجازه الحاق ایران به کنوانسیون حمایت مییراث فرهنگیی و  27/8/1353براساس ماده واحده قانون مصوب 

نفرانن عمیومی یونسینو رسییده ک( به تصویب هفدهمین اجالسیه 1351آبان 15)1972نوامبر  16طبیعی جهان که در تاریخ 

 ماده، داده شده است. 38است مشتمل بر یك مقدمه و 
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 2پیوست 

 منشورها و کنوانسیون های بین المللی
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 ـ بررسی کنوانسیون های بین المللی1ـ2

شامل آثار اعیم “ میراث فرهنگی( ”1972راث فرهنگی و طبیعی)یت از میکنوانسیون حما 1بر اساس تعاریف ارائه شده در ماده 

از آثار معماری، مجسمه، نقاشی، کتیبه، غار و مجموعه ها شامل مجموعه بناهای مجزا یا مجتمع از نظر معماری و محوطه هیا: 

محوطه های باستانی میی ق شامل: ایجاد شده است و نیز مناط طبیعت و انسانکه تواماً به وسیله  آثاریآثار انسان ساخت یا 

ترکیبـات فیزیكـی و زیسـت شناسـی، شامل آثیار طبیعیی متشینل از “ میراث طبیعی” 2باشد. همچنین براساس ماده 

کامالً مشخص زیستگاه حیوانات و منطقیه رشید گیاهیان میورد تهدیید میی و مناطق  ترکیبات ارضی و جغرافیایی طبیعی

 باشد.

لمللی در ارتباط با نحوه حفظ، نگهداری و مراقبت، مرمت و ... آثیار، ابنییه، محوطیه و .... ای بین اسایر منشورها و کنوانسیون ه

تاریخی فرهنگی، علی رغم الزام آور نبودن برای ایران که توجه به مفاد آنها در جهت بنارگیری این تجیارب در اییران ضیروری 

 می نماید به شرح زیر است:

 

 (1931اریخی )ان های تمنشور آتن درباره مرمت یادم •

این منشور در نخستین کنگره بین المللی معماران و متخصصان یادمان های تاریخی به تصویب رسیید. ایین منشیور در زمینیه 

 ساماندهی زیبایی شناختی یادمان های باستانی، مرمت یادمان ها و فن حفاظت توصیه هایی را در بر دارد:

هنگـا  سـاخت بناهـا، ی باستانی: کنفرانن توصیه می کند که ادمان های ساماندهی زیبایی شناختی ی3بند ” 

 خصوصیت و سیمای ظاهری شهرهایی که این بناها قرار است در آنجا بر پـا شـوند رعایـت شـوند،

حتـی از بعضـی خصوصاً در همسایگی یادمان های باستانی، که باید توجه خاصی به محیط اطراف آنها کیرد. 

 اشایی باید مراقبت کرد.ماهای تممجموعه ها و بعضی دورن

قطعـات و باید به ترتیبی اعمال کرد که  در مورد ویرانه ها، حفاظت دقیق و حساس ضرورت داردی 6بند 

مواد و مصالح خود قرار داده شوند)آناستیلوزی(. و البته  اصلی یافت شده، در صورت امكان در جای اصلی

 موارد قابل تشخیص و متمـایزدر تمیامی  بایدی گیرند م       که برای این کار مورد استفاده قرار  جدیدی

 “…باشند

 

 

 (1964منشور ونیز: منشور بین المللی حفاظت و مرمت یادمان ها و محوطه ها)  •

ییا روسیتایی  موقعیت های شهریتك اثر معماری و هیم ”ماده یك این منشور مفهوم یادمان های تاریخی را دربرگیرنده هم 

 می داند.“ یا    واقعه ای تاریخی یافت شده است که در آنها شاهدی از تمدن خاص، تحولی مهم،

 درباره حفاظت از یادمان ها توصیه های این منشور عبارتند از :

. این ی حفاظت از یادمان ها همواره با بهره گیری از آنها برای مقاصد مفید اجتماعی تسهیل       می شود5ماده ” 

ییا تزئینیات آن  نباید موجب دگرگونی در ترتیب و آرایـ  بنـااگرچه مطلوب است ولی  نوع بهره گیری

 . تنها در این محدوده است که می توان جرح و تعدیل الزم برای تغییر کاربری را تصور کرد یا مجاز شمرد.شود

ر بردارد و یا از موقعیت منیانی کیه در آن ی یك یادمان، جدائی ناپذیر از تاریخی است که شواهد آن را د7ماده 

واقع شده است. جابجائی تمام یا بخشی از یك یادمان نباید مجاز شمرده شود مگر آننه این کار بیرای حراسیت 

از آن یادمان ضروری باشد و یا در صورتینه منافع و مصالح فوق العاده مهم ملی یا بین المللی توجیه کننده این 

 “کار باشد. 

 ش مرمت منشور آمده است:در بخ
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ی فرآیند مرمت عملی بسیار تخصصی است، و هدف از انجام آن مراقبت و آشنارسازی ارزش زیباشناختی 9ماده ” 

در مواردی که و تاریخی یادمان می باشد. اساس مرمت بر حفظ مواد و مصالح اصلی و مستندات اصیل است... 

 .ساختها را از ترکیب معماری اصلی متمایز افزودن بعضی بخ  ها گریزناپذیر است باید آن

ی از آنجا که وحدت سبك از اهداف مرمت نیست، در مواردی که یك بنیا در بردارنیده آثیار دوره هیای 11ماده 

گوناگون است آشنار کردن بخش های نهفته تنها در شرایطی استثنائی         می تواند قابیل توجییه باشید، در 

ته شده از اهمیت کمی برخوردار باشند و در مقابل آنچه که در معرض دیید قیرار شرایطی که بخش های برداش

گیرد از لحاظ تاریخی، باستان شناختی یا زیبایی شناختی، ارزشی فوق العاده داشته باشد ایین عمیل را توجییه 

 “می کند.

 درباره محوطه های تاریخی: 14ماده 

حفیظ شیود و  یكپارچگی آنهـاتا به این ترتیب، هم  محوطه یادمان ها باید به طور خا  مراقبت شوند”

به طرزی شایسته، تضمین گردد. کار حفاظت و مرمت در چنیین منیان  هم ساماندهی و ارائه و معرفی آنها

 “هایی باید با الهام از اصول مقرر در مواد یاد شده در باال انجام گیرد.

 

 (1987منشور واشنگتن: حفاظت از شهر تاریخی) •

ر که حاصل دوازده سال مطالعه متخصصان بین المللی در جهت حفاظت شهرهای تاریخی می باشد، در نشست اکتبر این منشو

مناطق تاریخی شهری، چه بزرگ چه کوچك که شیامل ”مجمع عمومی اینوموس به تصویب رسید. منشور واشنگتن به  1987

می پردازد. ایین منشیور    “ یا انسان ساخت آنها می باشدشهرها و مراکز یا محله های تاریخی، به همراه محیط زیست طبیعی 

منمل منشور ونیز بوده و به تعریف اصول، اهداف و روشهای ضروری برای حفاظت از شهرها و مناطق شهری تاریخی پرداختیه 

 است.

مراقبـت، حفاظت از شهرها و مناطق شهری تاریخی به معنای اقدامات زز  بـرای ”مقدمه منشور ذکر شیده  4در بند 

 “حفظ و مرمت اینگونه شهرها و مناطق و نیز توسعه و سازگاری هماهنگ آنها با زندگی معاصر می باشد.

 اصول و اهداف منشور شامل:

برای آننه بیشیترین حید کیارآیی را داشیته  حفاظت از شهرهای تاریخی و سایر مناطق تاریخی شهریی 1”

جم توسعه اقتصادی و اجتماعی و طرح ریزی شـهری باید بخ  جدایی ناپذیر سیاست های منسباشند، 

 و منطقه ای درتما  سطوح باشند.

تمـامی آن یا منطقیه شیهری و  خصوصیت تاریخی شهرکرد شامل  مراقبتکه باید از آنها  ویژگی هاییی 2

 هستند، به خصوص: خصوصیتکه بیان کننده این  عناصر مادی و معنوی است

 ن و خیابان ها آن را معین کرده اندالگوهای شهری که قطعات زمیالف( 

 ب( ارتباط های بین بناها  و فضاهای سبز و باز

ج( ظاهر هندسی بناها، چه داخلی و چه خارجی، که به وسیله مقیاس، اندازه، سبك، ساخت، مصالح، رنیگ و 

 تزئینات مشخص شده اند

 م انسان ساختو ه محیط اطراف، هم طبیعید( ارتباط بین شهر یا منطقه شهری و وضعیت 

 طول زمان کسب کرده اند.که یك شهر یا منطقه شهری در  کارکردهای متنوعیه( 

 هر نوع تهدید این ویژگی ها به اصالت یك شهر یا منطقه شهری تاریخی لطمه خواهد زد.

شیود، حفاظیت  تشـویقدارد و باید  ضرورت تا در موفقیت برنامه حفاظت،  مشارکت و درگیری ساکنانی 3

 و مناطق شهری تاریخی در وحله اول مربوط به ساکنان آنها است.شهرها 

ی حفاظت در یك شهر یا منطقه شهری تاریخی، نیازمنید دوراندیشیی، روینیردی نظیام منید و نظیم اسیت. و از 4

 “ سخت گیری و عد  انعطاف اجتناب شود.آنجایی که هر مورد متضمن مسائل خاص خود است، باید از 
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 :هارروش ها و ابزا

 از شهرها و مناطق تاریخی شهری باشد. مطالعات چند رشته ای باید مقد  بر طرح ریزی برای حفاظتی 5”

شامل باستان شناسیی، تیاریخ، معمیاری، فنیون،  تمامی عوامل مرتبطدر طرح های حفاظت باید به  ▪

 جامعه شناسی و اقتصاد پرداخت.

طیور در میورد اقیدامات قیانونی، اداری و اهداف اصلی طرح حفاظت باید به روشنی تصریح شود، همین ▪

مالی که برای دستیابی به آن اهداف ضرورت دارند. جهت گیری طرح حفاظت باید به گونیه ای باشید 

 ارتباطی هماهنگ بین مناطق تاریخی شهری و تمامیت شهر را تأمین کند.که 

کدام یك باید در  یرند،تحت مراقبت قرار گطرح حفاظت باید تعیین کند که کدام یك از بناها باید  ▪

می توان صیرف  کامالً استثناییقرار گیرند، و از کدام یك در شرایطی  تحت مراقبتشرایط خاصی 

 نظر کرد.

 تاریخی قرار گیرد. پشتیبانی ساکنان یک منطقهطرح حفاظت باید مورد  ▪

 

ی شهری باشید. سیازگار کیردن ایین ی کارکردها و فعالیت های جدید باید هم ساز با ویژگی شهر یا منطقه تاریخ8

 مناطق با زندگی معاصر، نیازمند کارگذاری و توسعه دقیق و محتاطانه تسهیالت خدمات عمومی است.

 ی پیشرفت خانه سازی باید از اهداف اولیه حفاظت باشد.9

را بایید ی هنگامی که ساخت بناهای جدید و یا سازگاری بناهای موجود ضروری باشد، آراییش فضیایی موجیود 10

 رعایت کرد، مخصوصاً از لحاظ مقیاس و اندازه قطعات زمین

و  طریق جستجوی هایی باسـتان شـناختییا مناطق شهری تاریخی را باید از  تاریخ شهرهای آگاهی به 11

 مراقبت صحیح یافته های باستان شناختی، گسترده کرد.

همچنین محوطه     توقفگیاه هیا بایید بیه  د،کنترل شودر شهرها یا مناطق شهری تاریخی باید  آمد و شدی 12

 صورتی طراحی شود که به بافت تاریخی و یا محیط آن صدمه نزنند.

ی چنانچه در طرحریزی شهری یا منطقه ای، ساخت جاده های اصلی ماشین رو پیش بینی شده باشد، این کار 13

بهبود یا منطقه شهری تاریخی، موجیب  به شهر جای نفوذباید به گونه ای صورت پذیرد که جاده های مذکور به 

 به این مناطق شود.  دسترسی

ی باید از شهرهای تاریخی در برابر مشنالت و بالیای طبیعی مانند آلودگی و لیرزش مراقبیت کیرد تیا بیه ایین 14

ترتیب، هم خود میراث حراست شده باشد و هم امنیت و رفاه ساکنان تأمین شود.ماهیت بالیای موثر بر یك شیهر 

یا منطقه تاریخی شهری هر چه که باشد، باید براساس ویژگی خاص دارایی های مورد نظر، اقیدامات پیشیگیرانه و 

 مرمتی را برای آن در نظر گرفت.

ی به منظور تشویق ساکنان برای مشارکت و فعالیت در امر حفاظت، باید برنامه ای برای اطالع رسیانی عمیومی 15

 “آغاز شود.  مدرسه سنینتنظیم کرد، که با کودکان 

 

 منشور بورا: حفاظت از مكان های واجد اهمیت فرهنگی •

 تعاریف:

به معنای کلیه روش ها و فرایندهای توجه به یك منان برای حفظ اهمیت فرهنگیی آن بیه کیار (: Conservationحفاظت)

سازی و سازگار کردن و عموماً ترکیبی می رود، که شامل نگهداری و بر اساس اوضاع و احوال احتماالً شامل مراقبت، مرمت، باز

 از موارد فوق است.

: به معنای نگهداری از بافت یك منان به شنل فعلی خود و به تأخیر انیداختن فسیاد و ویرانیی آن (Preservation)مراقبت

 است.
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زوده ها یا سیر هیم به معنای بازگردانی بافت موجود یك منان به وضعیتی قبلی، از طریق برداشتن اف :(Restoration)مرمت

 بند کردن اجزاء آن، بدون بهره گیری از مصالح جدید است.

به معنای بازگردانی یك منان به وضعیتی شناخته شده است و وجه تمیایز آن، بیه کیارگیری : (Reconstruction)بازسازی

خارج از حوزه این منشور است، اشیتباه  مصالح)کهنه یا نو( در بافت می باشد، که نباید آن را با بازآفرینی یا بازسازی فرضی، که

 کرد.

به معنای تعدیل و تبدیل یك منان است به نحوی که برای کاربری بیه شینل میورد نظیر مناسیب و : (Adaption)سازگاری

 همساز باشد.

 

 (:Conservation)اصول حفاظت

 اقل مداخله فیزیكیحداست و باید در برگیرنیده  بافت موجودمالحظه و توجه به  شالوده حفاظت،ی 3ماده” 

 ممنن باشد. حفاظت نباید موجب تحریف شواهدی شود که بافت یك منان فراهم آورده است.

که می توانند در بررسیی و حماییت و حراسیت از آن  تمامی رشته هاییی در حفاظت از یك منان باید از 4ماده 

ه شوند، و البته در بعضیی شیرایط خیاص . در این کار باید فنون سنتی به کار گرفتبهره گرفتنقش داشته باشند 

 چنانچه بنیان علمی محنم و تجربه کافی برای این کار وجود داشته باشد می توان از فنون مدرن نیز بهره گرفت.

تمامی جنبه های معنی و اهمیت فرهنگـی آن مـد نظـر قـرار ی در انجام حفاظت از یك منان بایید 5ماده 

 ینی از این جنبه ها به قیمت از دست رفتن سایر       جنبه ها داشته باشیم. بدون آننه تأکیدی ناموجه بر گیرد،

ماننید صیورت، مقییاس، رنیگ، بافیت و مصیالح  نگهداری از موقعیت بصری متناسبی حفاظت مستلزم 8ماده 

این است. هر نوع ساخت و سازهای جدید، تخریب یا تبدیل که به طور جدی بر چنین موقعیتی تأثیر گذارد و بنابر

 “بر درک و لذت از یك منان تأثیرگذار باشد، نباید نادیده گرفته شود. 

 فرآیندهای حفاظت:

 (preservation)مراقبت

ی مراقبت از اثر در جایی مناسب است که وضعیت موجود بافت، به خودی خود شاهد برجستگی فرهنگی 11ماده ”

واهد موجود، به کارگیری سایر فرآیندهای حفاظت حاصی محسوب شود، و یا در جایی که به دلیل ناکافی بودن ش

 “عملی نیست.

 (:Restorationمرمت)

بر یك منان باید محترم شمرده شوند. چنانچه منانی بافت مربیوط بیه دوره  تأثیرات تمامی دوره های 16ماده ”

نهیا در صیورتی های مختلف را در بردارد، آشنار کردن بافت یك دوره بیه بهیای از دسیت دادن دوره ای دیگیر، ت

توجیه پذیر است که بافت برداشته شده از اهمیت فرهنگی کمتری نسبت به بافت برجیای مانیده برخیوردار بیوده 

 “باشد. 

 (:Reconstructionبازسازی)

ی بازسازی برای منانی شایسته است که در اثر آسیب و دگرگونی، ناقص شده باشد و ییا در صیورتی کیه 17ماده ”

 آن منان ضروری باشد و یا برجستگی فرهنگی منان را در تمامیت آن بازگرداند. این کار برای بقای

ی بازسازی، محدود به کامل کردن موجودیتی نقصان یافته است، و البته نباید تشنیل دهنده بخش اعظیم 18ماده 

 بافت یك منان باشد.

شود که با بررسی دقیقی بتوان جدیید  است، ... باید به شنلی انجام محدود به بازتولید بافتی بازسازی 19ماده 

 “بودن آن را تشخیص داد. 
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 (:Adaptionسازگاری)

ی سازگاری در جایی پذیرفته است که حفاظت از یك منان به شنل دیگر ممنن نباشد، و نیز در صورتی 20ماده ”

 که این کار صدمه ای جدی به ارزش فرهنگی یك منان وارد ننند.

 “ود به تغییراتی باشد که الزمه کاربرد جدید یك منان است .... ی سازگاری باید محد22ماده 

 

 (1962توصیه نامه حفظ و حراست زیبایی و ویژگی چشم اندازها و محوطه ها) •

 این توصیه نامه در دوازدهمین جلسه مجمع عمومی سازمان یونسنو به تصویب رسید.

 از اهداف این توصیه نامه :

است زیبائی و ویژگی چشم اندازها و محوطه ها .... که برای حیات انسان ها و به و با توجه به ضرورت حفظ و حر ”

دلیل اثرات حیات بخش جسمی ، اخالقی و معنوی که برزندگی انسان دارند و در عین حال به دلیل سهم آنهیا در 

موضیوع  حیات هنری و فرهنگی انسان، همانگونه که نمونه های شناخته شیده متعیددی در جهیان، شیواهد ایین

هستند و با در نظر گرفتن ایننه چشم اندازها و محوطه ها، عامل مهمی در حیات اقتصادی و اجتماعی بسیاری از 

 کشورها هستند و در تضمین سالمتی ساکنان آنها نقش مفیدی دارند.

حفیظ و  با توجه به اهداف توصیه نامه حاضر، حفظ و حراست زیبائی ویژگی چشم اندازها و محوطه هیا بیه معنیی

نگهداری و در صورت امنان ترمیم سیمای چشم اندازها و محوطه های طبیعی، روستائی و شهری به کار میی رود 

که از لحاظ فرهنگی و یا زیبائی شناختی ارزشمند باشند و یا محیط طبیعی شاخص و متمایزی را تشنیل دهنید، 

 “اعم از آننه ساخته دست انسان باشد و یا طبیعت.

 اصول کلی:

ی حفاظت از چشم اندازها و محوطه ها، محدود به انواع طبیعی آنها نیست، بلنیه چشیم انیدازها و محوطیه 5بند ” 

در مورد چشـم هایی که کالً و یا بخشی از آن ساخته دست بشر است نیز باید مورد حفاظت قرار گیرد. بنابراین، 

در معـر  ساختمانی و زمین خیواران از سوی عملیات  اندازها و محوطه های خا  شهری که بی  از همه

 که حفظ و حراست آنها را تضمین کند. تهدید هستند بایستی ضوابط ویژه ای برقرار کرد

 تحت حفاظت قرار گیرند.  مسیرهای منتهی به بناهای تاریخی و یادبود نیز باید به طور خا همچنین 

در مقابل خطراتی باشد که ممنن است آنها را ی هدف اقدامات پیش گیری کننده باید حفاظت از محوطه ها 7بند 

تهدید کند. این اقدامات باید به خصوص شامل نظارت و سرپرستی     فعالیت ها و کارهایی باشد کیه احتمیاالً بیه 

 چشم اندازها و محوطه ها آسیب می رسانند، مانند:

بیه     گونیه ای باشید کیه )آ( ساخت انواع ساختمان های عمومی و خصوصی. طراحی این ساختمان ها باید 

از تقلید سرسـری فرمهـای مقتضیات زیبایی شناختی خود ساختمان را رعایت کند و در عین حال که 

ساختمان که حفظ آنرا ارزشیمند میی  با فضای عمومی اطراف، باید سنتی و تماشایی پرهیز می کند

 باشد. هماهنگی کاملدانیم، در 

 )ب( ساخت جاده ها

.... 

ت های آسیب زننده به چشم اندازها و محوطه های واقع در مناطقی که برای اهیداف دیگیری برنامیه ی فعالی9بند 

 ریزی شده و یا حفاظت می شوند، تنها در صورتی باید تحریم شوند که برای رفاه عمومی و اجتماعی مضر باشند.

و محوطه ها و تا آنجا که ممنن  ی هدف از اقدامات اصالحی باید جبران خسارت های وارده به چشم اندازها10بند 

 “است، بازگرداندن آنها به شرایط اولیه باشد. 

این توصیه نامه بر لزوم در برداشتن مقررات الزام آور جهت حفظ و حراست چشم اندازها و محوطه طرح های  15و  14در بند 

 برنامه ریزی شهری و روستایی تأکید شده است.
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ی فرهنگی که از سوی فعالیت های عمومی و خصوصی در معر  خطر توصیه نامه حفاظت از دارایی ها •

 (1968قرار گرفته اند)

داراییی هیای ”توصیه نامه فوق در پانزدهمین جلسه مجمع عمومی سازمان یونسنو در پیارین بیه تصیویب رسیید. منظیور از 

ساختارهای سنتی، محله های تاریخی  _دارایی های غیر منقول مانند: محوطه های باستان شناسی، تاریخی و علمی “ فرهنگی

 واقع در محیط های مسنونی شهری و روستایی و دارایی های منقول که از نظر فرهنگی واجد اهمیت باشد.

 اصول کلی مندرج در این توصیه نامه:

  “ی اقدامات مربوط به حفظ، نگهداری و نجات دارایی های فرهنگی، باید منعی و اصالحی باشد.7بند ”

هدف اقدامات منعی و اصالحی بایستی حفاظت و نگهیداری از داراییی هیای فرهنگیی در مقابیل کارهیا و  ی8بند ”

فعالیتهای عمومی و خصوصی باشد که احتمال دارد به اینگونه دارایی های، آسیب برسیانند و ییا موجیب تخرییب 

 آنها شوند، مانند:

بناهای فهرست شده حفظ می میذکور،  اگر چه در پروژه های توسعه شهری و پروژه های نوسازی،)آ( 

شوند ولی گاهی اوقات، ساختارهای کم اهمیت تر از میان می روند و در نتیجـه، ارتبـاط هـای 

 از بین می رود. تاریخی و وضعیت محله های تاریخی،

)ب( اجرای پروژه های مشابه درمحل مجموعه ساختارهای سنتی، که مجموع آنها ارزش فرهنگیی دارد و بیه 

 عدم وجود یك بنای منفرد حمایت شده در آن محل، در معرض تخریب قرار گرفته اند. دلیل

 )ج( اصالح و تعمیرات نابخردانه ساختمان های تاریخی منفرد

.... 

 “)و( ساخت خطوط آبرسانی، و خطوط تولید و انتقال برق 

 روش ها و راهنارهای حفظ و نگهداری و نجات دارایی های فرهنگی:

مانند شهرها، روستاها، محوطه ها و بخشهای تاریخی  در مناطق مهم باستان شناسی یا فرهنگی.. ی ..23بند ”

شروع هر پروژه جدید باید منوط به اجـرای حفـاری که براساس قوانین هر کشور، تحت حفاظت قرار دارند، 

و نگهداری یا نجیات باشد و در صورت لزوم، تا انجام اقدامات مناسب برای حفظ  های مقدماتی باستان شناسی

 دارایی های مطروحه پروژه های جدید به تعویق افننده شود.

 ی ...24بند 

 ساختارهای سـنتی            مـی بایسـتیو روستایی و مجموعیه  محله های تاریخی در مراکز شهری)ب( 

نها مـی مربوط به حفظ و نگهداری و ویژگی و محیط اطراف آتفنیك و منطقه بندی شوند. همچنین ضوابط 

. این ضوابط شامل اعمال نظارت بر اندازه و نحوه نوسازی ساختارهای مهم هنری و تاریخی بایستی تعیین گردد

و نوع و طرح ساختارهای جدیدی می شود که ارائه می گردد. حفظ و نگهداری بناها در طرح های توسیعه مجیدد 

ضوابط و مقررات مشـابهی بایـد امی باشید. شهری خصوصاً در شهرها و     بخش های تاریخی، می بایستی الز

تا ویژگی ها و خصوصیات آنهیا، حفیظ شیود. همچنیین  درباره محیط اطراف بناها و محوطه های جاری باشد

خیاص شیود. در میورد  اصالح و تعدیل مقررات حاکم بر ساخت بناهای جدید توجـهمی بایستی به مسیئله 

 “.ررات مذکور بایستی به حالت تعلیق درآید..... ساختمان های جدید در مناطق تاریخی، مقاجرای 

 

 (1976توصیه نامه حراست از نق  امروزی محدوده های تاریخی) •

این توصیه نامه در نوزدهمین جلسه مجمع عمومی یونسنو که در نایروبی برگزار شد، به تصویب رسیید. در بخیش مربیوط بیه 

مجموعه ساختمان ها، سیاختارها و فضیاهای بیاز اسیت کیه شیامل ”ای به معن“ محدوده های تاریخی”تعاریف این توصیه نامه 

زیستگاه انسان در محیط های شهری و روستایی محسوب می شود و پیوسیتگی و ارزش آنهیا از لحیاظ      باسیتان شناسیی، ”

 می باشد.  “معماری، تاریخی، زیبایی شناسی یا فرهنگ اجتماعی
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بیعی یا ساخته بشر است که بر نحوه ایستا یا پویای دریافیت ایین محوطیه هیا وضعیت و منان ط”به معنای “ محیط”همچنین 

تأثیر گذار است و یا به طور مستقیم با این محدوده ها در ارتباط است، چه از لحاظ فضایی و چه از طریق رابطه های اجتماعی، 

 “اقتصادی یا فرهنگی

 اصول کلی:

تلقی شوند که تیوازن  ید به عنوان یک کل بهم پیوستههر محدوده تاریخی و محیط اطراف آن، بای 3بند ”

ساختمان هـا، ترکیـب فضـاها و آن دارد، و  اجزاء تشكیل دهندهو ماهیت خاص آن، بستگی به پیوسیتگی 

 را شامل می شود... محیط اطراف و به همین میزان فعالیت های انسانی

ر فعاالنه در مقابل انواع    آسیب هیا، حفاظیت ی محدوده های تاریخی و محیط اطراف آنها می بایستی به طو4بند

شوند، خصوصاً آسیب های ناشی از بهره گیری نامتناسب، الحاقات غیر ضروری و تغییرات ناآگاهانه و اشتباهی کیه 

به صحت و اصالت آنها، آسیب می زند. ... به همین ترتیب، باید به ایجاد احساس هماهنگی و زیبایی ناشی از بهیم 

تباین بخش های گوناگون تشنیل دهنده مجموعه های ساختمانی کیه بیه هیر مجموعیه، شخصییت  پیوستگی یا

 خاص خود را می دهد توجه فراوان کرد.

در شهرسازی نوین که منجر به افزایش قابل توجه میزان و تراکم سیاختمانها میی شیود، جیدای از خطیر  _5بند 

وجود دارد که    محدوده های جدیداً توسعه یافته، بیه تخریب مستقیم محدوده های تاریخی، این خطر جدی نیز 

معماران و شهرسازان باید دقـت کننـد کـه محیط و ویژگی محدوده های تاریخی مجاور نیز آسیب برسیاند. 

نشود و محدود های تیاریخی بیه طریقیی همسیاز و چشم انداز و منظره بناها و محدوده های تاریخی خراب 

 “ق و ترکیب شوند.هماهنگ با زندگی معاصر تلفی

 

 

 اقدامات قانونی به منظور حفظ و حراست 

ی مقررات شنل دهنده نظام حراست از محدوده های تاریخی، باید اصول کلی مربوط به تهیه نقشیه هیا و 10بند ”

 اسناد و مدارک الزم و همچنین موارد زیر را تعیین کند: 

 ت شده و محیط اطراف آنهاشرایط و محدودیت های اعمالی در مورد محدوده های حفاظ ▪

مراکـز از آنها، حفظ و نگهیداری و همچنیین ایجیاد  اصول مربوط به برنامه ها و عملیاتی که هدف ▪

 می باشد خدماتی عمومی

 ، توسعه مجدد و مدیریت های روستاییشهرسازیمناطق مورد توجه برای  ▪

ای جدید ییا تخرییب بنیا مجوزهای مرمت، تغییر و تبدیل، احداث بناه دستگاه مسئول اعطایتعیین  ▪

 در محیط حفاظت شده

 ی در طرحهاو مدارک حراستی باید موارد زیر، مشخص شده باشند:11بند 

 محدوده ها و اقالمی که باید مورد حفاظت قرار گیرند. ▪

 شرایط و محدودیت های مربوط به آنها ▪

 “معیارهایی که در تعمیر، مرمت و توسعه باید رعایت شوند ▪

 ادی و اجتماعی اقدامات فنی، اقتص

و رشد فضایی آن نیز بایید تجزییه و تحلییل  کل یک محدوده تاریخی باید مورد بررسی قرار گیردی 19بند ”

 داده های باستان شناختی، تاریخی، معماری، فنـی و اقتصـادی را در برگیرنـد.شود. این بررسی ها بایید 

ه کدامیك از ساختمان هیا و ییا مجموعیه هیای سندی تحلیلی باید تهیه شود که براساس آن بتوان تعیین کرد ک

ساختمانی باید به دقت تحت حفاظت قرار گیرند و یا در شرایط خاصی حفظ شوند و یا در اوضیاع و احیوال کیامالً 

 استثنایی و با تهیه مستندات کامل، تخریب شوند.
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و ترکییب مجموعیه  ی برای اطمینان از همساز و هماهنگ بیودن سیاختمان هیای جدیید بیا نظیم فضیایی28بند 

ساختمان های تاریخی، باید در مورد مقررات مربوط به نظارت بر ساختمان های جدید دقت فراوان کرد. همچنین 

احداث هر ساختمان جدیدی باید متعاقب تجزیه و تحلیل بافت شیهری باشید و ایین کیار نیه فقیط بیرای تبییین 

ی های غالبی مانند هماهنگی ارتفیاع، رنیگ، میواد و خصوصیات کلی مجموعه های ساختمانی است، بلنه     ویژگ

شنل ها، ثابت ها و مشترکات در نحوه ساخت نمای خارجی و سقف، ارتبیاط بیین حجیم سیاختمان هیا و حجیم 

 “فضاها و همچنین متوسط ابعاد و اندازه ها و جهت آنها را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. 

 (1972اری معاصر در مجموعه بناهای باستانی)قطعنامه سمپوزیو  وارد کردن معم •

در این سمپزیوم که همزمان با سومین مجمع عمومی ایوکوموس در بوداپست برگزار شیده اسیت، نتیایج و تصیمیمات زییر بیه 

 تصویب رسید:

وارد کردن معماری مدرن در مجموعه بناهای باستانی تا حدی امنان پذیر است که برنامه    طرح رییزی شیهری ”

 منان، بافت موجود را به عنوان چارچوب توسعه آینده خود بپذیرد. آن

این گونه معماری معاصر، با بهره گیری سنجیده از فنون و مصالح امروزی، خود را در منانهیای باسیتانی بیه طیرز 

ننیه متناسبی جای خواهد داد بدون آننه بر کیفیت های ساختاری و زیبایی شناختی آن تأثیر گذارد، مشروط بر آ

 به بهره گیری متناسب از حجم، مقیاس، ریتم و جلوه ظاهری توجه کافی شود.

اصالت یادمان ها یا مجموعه بناها از طریق یافتن کاربردهای جدید برای آنان، موجه و توصیه کردنی است مشروط 

ا بیه منزلیه موجیودیتی به آننه اینگونه کاربردها، نه از جهت درونی و نه از جهت بیرونی، بر ساختار و ویژگیی آنهی

 “کامل تأثیر نگذارد. 

 

 نتایج •

 ننات مهمی که از بررسی کنوانسیون و منشورهای بین المللی می توان به آنها اشاره کرد به شرح زیر است:

 ی انجام پژوهش و حفاری های باستان شناسی در بخش های تاریخی قبل از اجرای پروژه های جدید شهری ضروی است.

از داده های باستان شناختی، تاریخی، معماری، فنی و اقتصادی یك محدوده تاریخی و تجزییه و تحلییل آنهیا در ی بهره گیری 

 امر حفاظت

 ی توجه و حفظ چشم انداز منظره بناها و محدوده های تاریخی

 ی امر حفاظت باید با توجه به بافت موجود، حداقل مداخله فیزینی در بافت همراه باشد.

ت بافت های تاریخی شهری الگوی قطعه بندی، ارتباطات فضائی، ظاهر هندسیی بناهیا و ... و ارتبیاط و انسیجام ی در امر حفاظ

 بین آثار و محوطه های تاریخی با محیط پیرامون آنها باید رعایت شود.

 ال کرد.ی به منظور حفظ ویژگی های بناها و محوطه های تاریخی، ضوابط و مقررات مشابه در محیط اطراف آنها اعم

ی پرهیز از تقلید سرسری فرم های سنتی در ساخت و سازهای جدید)عمومی و خصوصی( و ایجاد هماهنگی با فضیای عمیومی 

 اطراف ساختمان های ارزشمند)تاریخی(

 ی در فرایند مرمت باید به حفظ مصالح و مواد و مستندات اصیل و تزئینات توجه داشت.

ری سینجیده از فنیون و مصیالح امیروزی بیدون تأثیرگیذاری بیر کیفییت سیاختاری و ی وارد کردن معماری مدرن و بهیره گیی

 زیباشناختی آثار و محوطه های تاریخی

 ی تفنیك محالت تاریخی در مراکز شهری)یا روستائی( و اعمال ضوابط و مقررات حفظ و نگهداری در محیط اطراف آنها

 


