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The phenomenon of rapid urbanization and transformation of existing cities has put the conservation of
heritage areas in the core of urban planning agenda.
However, the traditional notions of monuments,
groups of buildings or city sections, identifying them
as separate entities within a wider urban context, is
no longer sufficient to protect the characteristics and
qualities of heritage from fragmentation, degeneration and subtraction of significance. Therefore, there
was a transformation in both concept and scale of
conservation, aroused from the challenges in this
field, and as a consequence, a new approach to deal
with properties in territorial scale, the Historic Urban
Landscape, emerged. This approach moves the consideration of urban areas into an ecological framework, and accepts a dynamic rather than static view
of cultural heritage in general, and urban heritage in
particular. On 10 November 2011 UNESCO’s General
Conference adopted the new Recommendation on
the Historic Urban Landscape (HUL) by acclamation,
the first by UNESCO regarding urban heritage since
1976 (UNESCO 1976), aiming to facilitate the integration of heritage management and urban development. This Recommendation promotes a landscapebased approach, in which the existence of an inventory of resources and the identification of values and
vulnerabilities are essential factors when drawing up
urban development policies. Likewise, particular emphasis is placed, not only on the involvement of different disciplines but also on the role of other
stakeholders and the community in heritage management and consequently in urban development
where relevant. The HUL concept is not limited to the
physical and spatial organization of the urban territory and its surroundings; it can also refer to social

and cultural practices, economic processes, as well as
other intangible dimensions of heritage. The HUL approach is an answer to the management of historic
cities under new forms of development pressure with
the main goal to preserve the significance and qualities of the city itself. In fact, the question in HUL
should be about “historic urban landscape concept
and approach,” which aims at preserving the quality
of the human environment. There is an important role
for all actors in gaining an understanding of the HUL
concept and approach, and then developing and applying tools and best practices to implement this important guidance. The outcomes of applying the HUL
approach include continuity of historic urban identity
as part of daily life, thriving social interaction and
economic activity, and environmental quality in historic settlements of all types. The HUL approach can
aid in achieving these objectives. These goals can be
achieved by applying the four tools through a six steps
action plan that is circular in nature. In this way, the
research aims to study the significance of the HUL
concept and approach, gives answer to “what HUL is
about” and “how can it be used in urban heritage
management,” using qualitative content analysis
technique. This paper, addressing the UNESCO (2011)
Recommendation, is structured as an explication employing sections of the HUL text with discussions of
their meaning and import. Discussions are used to express the implications and diversity of applications of
this important statement on the urban future.
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سال پنجم ،شماره اول -بهار و تابستان ۹۹

رویکرد منظر شهری تاریخی ابزاری جدید برای مدیریت میراث

1

ساناز جعفر پور ناصر  ،*3عیسی اسفنجاری کناری ،2منوچهر طبیبیان
 .1دانشجوی دکتری مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی ،دانشکده حفاظت و مرمت ،دانشگاه هنر اصفهان ،ایران.
 .2استادیار ،دانشکده حفاظت و مرمت ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .3استاد ،دانشکده شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،1331/12/22 :تاریخ پذیرش مقاله)1333/23/22 :

چکیده
امروزه ،گسترش شهرنشینی و تغییرات سریع شههرا ،،فا،تها از مکه ،اه ،میهرا ررانیهی را در مرکه توجهه،ت
برن،مهری

شهر قرار داده اسا .ما،ایم متداولی که سعی در تعریف بن،ا ،ی،دبود  ،گروها ،س،ختم،نی و پهنها،

شهر بهعنوا موجودیتی مج ا در زمینۀ شهر گستردهتر را داشتند ،دییر برا مح،رظا از خصوصهی،ت و کیایه،ت
آ ا ،در برابر تکهتکه شد  ،تخریب و انحط،ط ،ک،ری به نظر نمیرسد .ازاینرو ،تحولی ام در ماهوم و اهم در مقیه،

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

شهری

فا،تا به وجود آمده اسا که نشئاگررته از چ،لشا ،موجود در این زمینه و بهتبع آ  ،امراه ب ،تهور رویکرداه،
جدید جها پرداختن به این دارائیا ،در مقی،سی سرزمینی ،م،نند منظر شهر ته،ریخی  ،)HULاسها .به،اینوجهود،
ش،یستها صورت نیررا ت ،برا فا،تا از نوافی شهر تحارش،ر از سو تغییرات ،مورداستا،ده قهرار گیرنهد .بهر
این اس ، ،طی دو داۀ گذشته ،ام از دیدگ،ه توسعۀ شهر و ام از دیدگ،ه فا،تا ،درخواستی مستمر مبنی بر توسعۀ
اب ار جدید جها تحریک یکپ،رچیی این زمینها ،و اجرا رویکرد مبتنی بر منظر به وجود آمده اسا .منظر شهر
ت،ریخی ،پ،سخی اسا برا مدیریا شهرا ،ت،ریخی که تحا شکلا ،جدید از رش،را ،ن،شهی از توسهعه قهرار
دارند ،ب ،این ادف اصلی که من لا و کیایا زندگی شهر فاظ شود .ازاینرو ،در این پژواش سعی شده اسا ت ،به،
استا،ده از تکنیک تحلیل محتوا کیای ،ب ،پرداختن بهه «ماههوم» و «رویکهرد»  HULدر ق،لهب ماه،د «توصهیهن،مهه 1122
یونسکو» ،به چیستی  HULو چیونیی ک،ربسا سی،ساا ،و اب ارا ،پیشنه،د آ در مدیریا میهرا شههر  ،پ،سه
داده شود .بن،بر ی،رتها ،پژواش ف،ضر HUL ،بهعنوا یک «ماهوم» بهه روششن،سهی کهلنیهر بهرا شهن،خا و درک
تحوالت الیها ،ف،مل ارزش یک سکونتی،ه انس،نی اش،ره دارد و بهعنوا یک «رویکرد» ،ادغ،م راابردا ،فا،تها از

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.10.6

درزمینۀ عملی،تی و توسعۀ اب ارا،یی برا شن،س،یی ،مح،رظها ،مهدیریا و په،یش چنهین دارائهیاه،یی ،پیشهررااه،

من،بع میراثی را در سی،ساا ،و برن،مها ،توسعه شهر مدنظر قرار داده اسا.

منظر شهر ت،ریخی  ،)HULتغییر پ،رادایم در فا،تا شهر  ،میرا

شهر  ،رویکرد مبتنی بر منظر ،مدیریا تغییر

در من،بع میراثی.
* نویسندۀ مسئول مک،تب،ت:

s.jafarpour@aui.ac.ir :

صفحات 3۹۹-381
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واژگان کلیدی

مقدمه
طههی داهههاهه ،اخیههر ،سههرعا پرشههت ،و خهه،ر از کنتههرل
تغییههرات شهههر  ،بهههطههور ر اینههدها جوامههع انسهه،نی را بهه،
چه،لشاه ،جدیهد در مههورد چیهونیی مهدیریا میههرا
شهر مواجه کرده اسا .دییر ،میرا

شههر را نمهیتهوا

.)5 & 10
ب ،مطرحشد ماهوم «منظر» بههمث،بهه یهک «رراینهد مولهد
ررانگ» بهجه ،یهک «محصهول منهت از ررانهگ» ،تمرکه
بهج ،ت،ار ،بر ع،ملیا منظر چیونه عمهل مهیکنهد و چهه

طرحا ،و ضوابط از نیرواه ،بیرونهی تغییهر در امه ،م،نهده،

نیه،ای

تصور کهرد  .)Bandarin 2015, 15در ایهن رویکهرد سهنتی،
مدیریا میرا

شهر امواره بر فاظ «ب،را» برجه ،م،نهده

از گذشته ،برا نسلا ،آینده متمرک بوده اسا

Zancheti

این رویکرد جدید ،طی داههاه ،اخیهر ،بهر اسه،
کال مقی،

بهه محهیط شههر و سهرزمینی شههر ،بههعنهوا

چه،رچوبی بهرا اهدایا گ ینههاه ،طرافهی ،تهراکماه ،و
ترکیب عملکرداه ،ته ،انتخه،

دقیها مصه،لا و رااک،راه،

 .)& Jokilehto 1997, 37اگرچه ایهن امهر انهوز اهم جه،ر

پ،یدار موردتوجه بوده اسا .عالقۀ شدید ایهن رویکهرد بهه

اسا ،ب،اینف،ل تغییر قطعی در «اندیشۀ فا،تها شههر »

زمینۀ شهر و بُعد سرزمینی آ  ،ج،ییکه ضوابطش از آ منهت

رو داده اسا .در نیمۀ دوم قر بیستم ،نظریهاه ،فا،تها

میشوند ،آ را نهرقط در توسعۀ شهر  ،بلکه در مورد افیه،ء

به آرامی از رویکرد شیءگرا و زیب،شن،س،نه نسبا بهه فاهظ

و ب،زگرداند اویا شههر نیه بهه «ابه ار » ک،رآمهد بهرا

ب،را ت،ریخی ،به سما رویکرد ج،مع و بومشهن،ختی بهرا

برخی از بغرن ترین مس،ئل شهرس،ز مع،صهر بهدل کهرد .بهه

مدیریا «من،بع میراثی» تغییر کرد .)Smith 2015, 187

این معن ،،الیها ،ته،ریخی شههر ه بههعنهوا زمینهها بسهی،ر

در چنههین وضههعیا در فهه،ل تغییههر « ،مههدیریا منهه،بع

گستردهتر که رراتر از «شههر ته،ریخی» دیهده مهیشهوند ه بهه

رراگیرتر سوق ی،را ت ،ب ،درک بهتر نقش ررایندا ،اجتم،عی

طرافی را نم،ی ،میکنند .)Bandarin 2015, 9
توصیهن،مه  1122یونسکو ب ،اتخه ،زبه« ،منظهر شههر

«نهههه،ملمو » « ،)Intangibleبسههههتر» « ،)Settingزمینههههه»

ت،ریخی» ،ضمن گنج،ند زمینۀ گستردهتر در قلمرو اجرایی

 ،)Contextتوسههعۀ شهههر و توسههعۀ پ،یههدار را در برگیههرد

فهوزۀ فا،تهها شههر  ،بههه توسههعۀ «ابه ار جدیههد » بههرا

Pendlebury

مح،رظهها از نههوافی شهههر تهه،ریخی انج،میههد .فرکهها از

Jokilehto 2007؛ Fairclough et al. 2008؛

Bandarin and van

«ی،دم ،ا »،به «شهرا ،زنده» بهعنوا ج،یی ینی بهرا تاکهر

منظهر

سنّتی مدنظر نبوده اسا ،بلکه ف،کی از تهیۀ اب ارا،یی مکمهل

شهههر تهه،ریخی» 2توسههط یونسههکو در  21نههوامبر  1122م.

برا تعریف ررایند بهتر جها گنج،ند «زمینهه» و «بسهتر»

2009؛ Taylor and Lennon 2012؛

 .)Oers 2012, 2015تصویب «توصهیهن،مهها در به،

م،فصل چنین تغییر پ،رادایمی اسا .این توصیهن،مهه ،به ،بههره

ی،دم ،ا ،و الیهبند شههر در برن،مههریه

گررتن از «رویکرد منظر» بهعنوا رویکرد رراگیهر ،کوشهیده

اسا .ب،اینف،ل ،ار وده شد ابع،د یک شهر زنده بهه ی،دمه، ،

اسا ت ،بهواسطۀ ماههوم «منظهر شههر ته،ریخی»  )HULدر

فا،تا شهر را به تع،مل مقیه ،اه ،مختلهف سهوق داد
این امر ،در تعریف این سهند از

یکپ،رچه به منظهور شن،سه،یی ،ارزیه،بی ،فا،تها و مهدیریا

واژۀ «فا،تا شهر » ق،بلمش،اده اسا« :فا،تا شهر بهه

UNESCO 2011, Arts.

مح،رظا از بن،ا ،منارد محدود نمهیشهود ،بلکهه به ،تبهدیل

منظرا ،شهر ت،ریخی رراام آورد

111
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چه،رچو

کلی توسعۀ پ،یدار ،بنی،نی برا رویکرد جه،مع و

 .)Turner 2013, 79انعک،

و تصهمیمسه،ز

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.10.6

میراثی» از تأکید بر ی،دم ،ا ،معم،رانهه بههسهو رویکهرد

امراه درکی از زمینۀ ری یکی و طبیعی ،راانم،یی بنی،د بهرا

و اقتص،د در فا،تا از ارزشا ،شهر  ،ماه،ایمی م،ننهد

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

بهعنوا یک واقعیا مج ا ،محدودۀ محصور که بههواسهطه

میکند) واقع شهد .)Corner 1999, 4; Taylor et al. 2015, 2

رویکرد منظر شهری تاریخی ابزاری جدید برای مدیریت میراث شهری

کرد کل محیط شهر به منظومها پیچیده و چندوجهی ،بهه

« .)1975, Art.1توصیهن،مۀ  2699یونسکو» نی علیرغم تأکیهد

معم،ر تنه ،بهعنوا عنصر از آ مینیهرد .بههواسهطۀ ایهن

بر «رع،لیااه ،انسه،نی» بههعنهوا بخشهی از کلیها ن،فیهۀ

شههر قهرار

ته،ریخی ،اهم چنه ،در تعریههف ماههوم «نهوافی تهه،ریخی و

مههیگیههرد»  .)UNESCO 2011, Appendixچنههین تعریههف

معم،رانه» ،آ ا ،را به «گروای از بن،ا ،،س،زها ،و رو،ا ،ب،ز»

رراگیر از موضوع «فا،تا شهر » ،ب،ز ماهومسه،ز شهده

منتسب میکند .)UNESCO 1976, Art. 1-a

تعریف ،فا،تا شهر در بطهن برن،مههریه

تحا عنوا «مدیریا میهرا

آنچه در اینج ،ازدسا ررته محسو

شههر » ،نشه،نیر تغییهر رویهۀ

میشود ،ایهدهاه،یی

مهمههی بهههسههو «توسههعۀ پ،یههدار» در فکمروایههی شهههرا،

استند که میتوانند یک ن،فیهۀ شههر را رراتهر از معمه،ر ،

ت،ریخی اسا .)Bandarin and van Oers 2012, 63

«شهر » کنند .امه ،گونهه کهه به ،اطهالق منظهر بهه رراتهر از

گذر از شیء به منظر در نظریۀ حفاظت شهری
چه،رچو

بهههعنههوا یههک «منظههر» درک شههود .)Jokilehto 2007, 28

شکل ی،رته در زبه ،فا،تها شههر بههواسهطۀ

ایدها،یی که به دستی،هاه ،و عهرفاه ،ارزشهی یهک بسهتر

جه،نی» و دییر اسهن،د بهینالمللهی و ملّهی از

شهر میپردازند و دربرگیرندۀ ما،ایمی م،نند پوی،یی ،تغییهر،

واژها،یی م،نند «ی،دم ،ا« ،»،گروای از بن،اه »،و «محوطههاه،»،

تنوع و تع،مل استند .ما،ایمی که ب ،پرداختن به آ اه ،گسهترۀ

بههه «شههیء» ،بههه موههمو اروپهه،یی آ  ،گههرایش ی،رتههه اسهها

وسیعتر از شهر ،وارد موضهوع فا،تها مهیشهود .در ایهن

تع،ریف «میرا

 .)Turner 2013, 79در اصل ،یکی از محدودیاا ،نظریهۀ

راست ،،در س،ل  2699م .در به،

فا،تا ت ،پیش از تصهویب توصهیهن،مهۀ  1122م .یونسهکو،

ت،ریخی ،دومنشور توسط ایکومهو

تمرک آ بر معم،ر اسا ،فتی اگر دربه،رۀ نهوافی شههر

نسبا به ما،ایمی م،نند تع،مهل و تحهول در سیسهتم شههر ،

ت،ریخی ب،شد .برا مث،ل ،پس از جنگ جهه،نی دوم« ،منشهور

دید ارزشی داشتند .در «منشور ایت ،په،وا» ،شههر در کلیها

ونی » 2691م ).بهعنهوا گه،می مههم در عرصهۀ فا،تها از

خود بهعنوا «موجود ته،ریخی» ف،صهل «رراینهدا ،مولهد

میرا

ررانیی ،در تعریف ماههوم «ی،دمه،)Monument » ،

فا،تها از نهوافی شههر
بهه تصهویب رسهید کهه

اجتم،عی» و نوافی شهر نی بههعنهوا بخشهی از گسهترها

شهر » نی خوانده اسها  .)ICOMOS 1964, Art.1محتهوا

 .)ICOMOS Brazil 1987, Arts. 1-3در «منشور واشنیتن» نی

این سند به فا،تا از ی،دم ،ا ،و محوطها ،و «بستر» آ اه ،و

ب ،تأکید بر امر «مش،رکا» ،عالوه بهر سه،خت،ر ک،لبهد شههر،

ل ه وم صههی،نا از «اصهه،لا»  )Authenticityآ اهه ،در برابههر

رابطۀ بین شهر و محیط پیرامونیاش و عملکردا،یی که آ اه،

تغییراتی در س،خت،ر ک،لبد ش ،میپهردازد

 .)Art.7این امر موجهب شهد ته ،ماههوم اصه،لا در بسهتر

در طول زم ،پذیررتهاند ،بهعنوا «اص،لا» شهر یه ،ن،فیهها
ت،ریخی قلمداد شد .)ICOMOS 1987, Art.1

شهر  ،تنه ،به ابع،د ک،لبهد ب،رها خالصهه شهود .در ادامهه،

بهاین ترتیب ،در اواخر داۀ  2691م .ب ،گذر از ماه،ایمی

ررانیههی در سههه دسههته «ی،دمهه ،اهه« ،»،گرواههی از بن،اهه »،و

ما،ایمی پوی ،و کلنیر ،زمینها برا شکلگیهر رویکهرد

«محوطها ،»،زمینۀ ج ،گررتن «نوافی شهر ت،ریخی» را در

مبتنی بر «منظر» نسبا بهه فا،تها شههر بهه وجهود آمهد.

دستۀ «گروای از بن،ا »،رراام کهرد .)UNESCO 1972, Art.1

بهنحو کهه کنوانسهیو میهرا جهه،نی در سه،ل  2661م .به،

بهگونها مش،به« ،سند  2691شورا اروپ »،که برا نخسهتین

تعریف «منظر ررانیی» بهعنوا دستۀ فا،تتی مج ایهی بهرا

ب،ر ماهوم «فا،تها یکپ،رچهه» را در نهوافی شههر مطهرح
کرده بود« ،منشور اروپ،یی میرا معم،ر » نه،م گررها

CoE

میرا

ررانیی ،آ را دربرگیرندۀ تنوعی از جلوهاه ،تع،مهل

می ،نوع بشر و محیط پیرامهونیاش خوانهد

Rössler 2015,

فرهنگِ معماری و شهرسازی اسالمی  -سال پنجم ،شماره اول -بهار و تابستان │ 33

111

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.1.11

«کنوانسههیو میههرا جههه،نی»2691 1م ).بهه ،معررههی میههرا

ایست ،و شیءنیر نسبا به میهرا

شههر و به ،مطهرحشهد

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.10.6

عههالوه بههر «اثههر معم،رانهۀ مناههرد» آ را دربرگیرنههدۀ «محههیط

وسیعتر تحا «ررایند پوی ،از تحوالت مداوم» تعریف شدند

ibid: Preamble,

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

درخت ، ،صخرها ،و آبرااها ،،سعی میشود ت ،پوی،ییاه ،آ

 .)31داۀ  2661م .را میتوا نقطهۀ عطاهی در بسهط ماههوم

 ،)79توسعۀ اب ارا ،مدیریتی که شن،س،یی ،ارزی،بی و که،اش

«میرا » قلمداد کرد« .منشور ن،را» ب ،افترام به تنوع ررانیی و

اثرات ن،شی از سی،ساا ،،برن،مها ،و مهداخالت پیشهنه،د را

میهرا  ،بهه ماههوم «اصه،لا»

بر مجموعۀ شهر ت،ریخی ،ممکن میس،زد .درنتیجهه ،بنه ،بهه

میپردازد )ICOMOS 1994؛ «منشهور بهورا» مصهو 2696

جهه،نی در سه،ل  1113م .بههمنظهور

جنبها ،ملمو

و نه،ملمو

درخواسا کمیتۀ میرا

3

پرداختن به این مسئله و ضهرورت تهیهه راانمه،یی مهدیریتی،

مکهه ،و «مههدیریا تغییههر»  )Change Managementرا در

کنارانسی ب ،موضوع «میرا

جه،نی و معم،ر مع،صر» در م،ه

ررایند فا،تا تبیین میکند .)Australia ICOMOS 1999

می س،ل  1111م .در شهر وین برپه ،شهد« ،ی،دداشها ویهن»

م ).نی ب ،ب،زنیر در س،ل  2666م .ما،ایم «من لا ررانیی»

از طرری ،طی داۀ  2661م« .جغراری ،ررانیی» ب ،گذار

ف،صل این کنارانس اسا .)UNESCO 2005, Preamble
ی،دداشهها ویههن بهههعنههوا «سههند انتقهه،لی» ،از تغییههر

پرداختن به مع،نی و ارزشا ،واقهع در الیههاه ،زیهرین و

تدریجی بهدوراز شیاتیی به شهر ت،ریخی بهمث،بهه یهک شهیء

پنه ،آ  ،)Matthews and Herbert 2008, 68موجب شهد

بصر  ،بهسو عالقها به محهیط ته،ریخی بههمث،بهه روه،یی

ت« ،رویکرد منظر» عالوه بر میرا ملمو  ،میهرا

نه،ملمو

برا آیینا ،و تج،ر انس،نی ،پشتیب،نی مهیکنهد

van Oers

اروپ »،درب،رۀ «فا،تها یکپ،رچهه از نهوافی منظهر ررانیهی»

نخستین ب،ر ،سعی کرد ت ،برخی از محهدودیااه ،رویکهرد

ق،بلمش،اده اسا .در این سند ،ضمن تأکیهد بهر «فا،تها از

سنتی را برطرف کند .ازاینرو ،نوافی شههر ته،ریخی را نهه

منظر بهعنوا عه،ملی جهها فاهظ خه،طرۀ قهومی و اویها

بهمث،به «مجموع» ی،دم ،اه ،و ب،رها شههر  ،بلکهه بههعنهوا

ررانیی جوامع بشر » ،بهمنظور «فراسا از من،رع ررانیهی،

سیستمی ج،مع تعریف میکند که بههوسهیلۀ روابهط ته،ریخی،

زیبهه،ییشههن،ختی ،زیسههامحیطههی ،اقتصهه،د و اجتمهه،عی

زمینریخاشن،سی  )Geomorphologicو اجتم،عی به ،بسهتر

سرزمین» ،بر ل وم «توسعۀ راابردا،یی بهرا یکپ،رچهه کهرد

و محیط خود مشخص میشوند و توسط الیهبند ِ پیچیهدها

مههدیریا تحههوالت و مح،رظهها از نههوافی منظههر ررانیههی»

از مع،نی و عب،رات توصیف میشوند .ی،دداشا ویهن ،نهوافی

بهعنوا «بخشی از سی،ستی ج،مع برا کلیا منظر» اش،رهشده

شهر ت،ریخی را ف،صل «پوی،ییا،یی بلندمدت» ه و امچن،

اسا .)CoE 1995, Preamble

متداوم ه میبیند و «تغییر» ه اجتم،عی ،اقتص،د و ک،لبد ه را
نهتنه ،بهعنوا خ،ستی،ه تق،بل ،بلکه بههعنهوا تغییهر مهدنظر

تغییر پارادایم در نظریۀ حفاظت شهری

قرار میداد که ب،ید درک و مهدیریا شهود

در ابتدا قر بیسا و یکم ،از یکسو ،اامیا یه،رتن اثهرات

.)van Oers 2012, 72

ن،شی از توسعۀ اقتص،د و اجتم،عی بهر میهرا

Bandarin and

شههر و از

بهاین ترتیب ،از اواخر داۀ  2661م؛ و در داۀ نخسا از

سو دییر ،موانهع پهیش رو توسهعۀ تسههیالت شههر از

قر بیسا و یکم ،ب ،توسعۀ ماهوم میرا

شهر  ،فوزۀ عمل

ج،نب فا،تها ،تأکیهد بهر راابهرد «یکپه،رچیی )Integrity

فا،تهها شهههر از «میههرا ررانیههی انسهه ،سهه،خا» تهه،

فا،تا و توسعه» را بههعنهوا سی،سهتی جه،مع در مهدیریا

«ررایندا ،یک س،خت،ر شهر » در ف،ل گسترش بوده اسها.

شههر پررنهگتهر کهرد .امهروزه دییهر ،مسهئله تنهه،

امچنین ب ،تأکید بر ماهوم «مدیریا تغییهر» بههعنهوا عه،ملی

میرا

مورد زمینهس،ز توسعۀ جدید اسها .)Esfanjary 2017, 34

بهگونهها ر اینهده از صهی،نا مکه ،اه ،مجه ا ،بهه سهما

مسیر پیشِ رو ،به دنب،ل اب اراه ،شههر مکملهی بههمنظهور

مدیریا و ارتق ،یک کلیا درامتنیده در ف،ل سهوق یه،رتن

Turner 2013,

بوده اسا .این «تغییر پ،رادایم» بهعنهوا رویکهرد نهوین در

فا،تا شهر ب ،زب،نی انعط،فپذیرتر اسا
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فا،تا از میرا گذشته و نوافی ته،ریخی نیسها ،بلکهه در

جها کنتهرل و تعهدیل تحهوالت شههر  ،فا،تها شههر

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.10.6

را نی در برگیرد .این رویکرد در «توصهیهن،مهۀ  2661شهورا

 .)2010, 8این سند ب ،تعریف «منظهر شههر ته،ریخی» بهرا

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

از مط،لعۀ سیر تکهوینی الیواه ،و نم،داه ،عینهی ررانهگ و

1

رویکرد منظر شهری تاریخی ابزاری جدید برای مدیریت میراث شهری

فا،تا از میرا

شهر  ،در ق،لب «توصیهن،مۀ  1122یونسکو

درب،رۀ منظر شهر ت،ریخی» پذیررته شد.

 .)Bandarin and van Oers 2012, 195ازآنج،که دو موضوع
ی،دشده ،بر «نظریه» و «اجرا » رویکرد منظر شهر -ته،ریخی

یونسکو ،از سه،ل

پیشههنه،د آ  ،الزم اسهها تهه ،ایههن دو موضههوع ،بهههدقهها

 1111م .ت ،س،ل  1121م .توسعه ی،را .مب،فث شهکلگررتهه،

موردبررسی قرار گیرند .ازاینرو ،در این پژواش سهعی شهده

بر دو موضوع اصلی متمرک شهدند :نخسها ،تعریهف منظهر

اسا ت ،به ما،ایم مهرتبط به« ،مبه،نی نظهر » و «چهه،رچو

شهههر تهه،ریخی  )HULو دوم ،شههرح راابرداهه ،و اب اراهه،

عملیهه،تی» رویکههرد  HULدر ق،لههب ماهه،د «توصههیهن،م هۀ 1122

جدید ی ،بهروز شدها برا مق،بلهه به ،تغییهرات و چه،لشاه،

یونسکو» پرداخته شود.

 .3روش پژوهش

کدا ،را بهطور اسهتقرائی تولیهد مهیکننهد .ایهن امهر موجهب

پژواش ف،ضر در پی پ،س به سؤالا ،مهرتبط به ،چیسهتی

میشود ته ،جمهعآور دادهاه ،و تحلیهل آ اه ،بههمنظهور در

رویکرد منظهر شههر ته،ریخی و چیهونیی ک،ربسها آ در

برگررتن متن و نک،ت تریف آ  ،بهطور امزم ،و به شهکلی

در نق،ط مختلای از جه ،و در درتر مرک

شهر اسا .ازاینرو ،روش تحقیا بر مبنه،

منعطف ،صورت گیهرد .)Drisko and Maschi 2016, 85-87

مدیریا میرا

محتوا پرسشا ،تحقیا و نیل به ادف ،دارا رویکهرد

بهبی ،دییر ،در این روش ،منبع کدا ،بهج ،آ که برگررتهه از

کیای اسها .ازآنج،کهه ایهن پهژواش تهالش دارد ته ،ضهمن

تئور ی ،ی،رتها ،تحقیقیِ مرتبط ب،شد ،خود دادهاه ،اسهتند

بهه،زخوانی مههتن «توصههیهن،مههه  1122یونسههکو» ،بههه واکهه،و

.)Hsieh and Shannon 2005, 1286

محتوا سند و توصیف مو،مین کلید آ بپردازد ،به منظهور

محقق ،در کدگذار استقرائی ،نخسا ب ،بیرو کشهید

راابرد «استقرائی»  )Inductiveبهره میبرد .بهاین ترتیب ،ب،

دادها ،اولیه را در برمیگیرد ،یک تعریف که،ربرد از یهک

ارج،ع به بخشا،یی از متن توصیهن،مهه ،بهه توصهیف ماههوم

مقوله را تدوین میکنند .در تحلیل محتهوا کیاهی ،بههجه،

«منظر شهر ت،ریخی» و «اب ارا ،پیشنه،د » سند ،به منظهور

تمرک بر توسعۀ ماهومی« ،کدگذار به،ز» موردتوجهه اسها.

پی،دهس،ز آ پرداختهشده اسا.

محقق ، ،مقولها ،مرتبط را شن،س،یی و بههصهورت توصهیای

«تحلیل محتوا کیای» ،مجموعها از تکنیهکاه ،بهرا

برچسبگذار مهیکننهد .تحلیهل محتهوا کیاهی ،بهرخالف

تحلیل نظ،ممند انواع مختلای از متنا ،اسها کهه نهه تنهه ،بهه

«تئور بنی،د » که به توسعۀ ما،ایم و نظریه میپهردازد ،یهک

محتوا آشک،ر بلکه به مو،مین و ایدهاه ،نهه ،موجهود در

روش تحقیا توصیای اسا که محصول آ  ،اغلب مقولهاه ،و

متنا ،نی بهعنوا محتوا اصلی ،میپردازد .تحلیهل محتهوا

مو،مین توصیای استند .بهاین ترتیب ،تحلیل محتوا کیاهی

کیای درصدد بسط دادها ،متنی اسا بر مبن ،آنچه بر آ ا،

ب ،راابرد استقرائی ،به محوریا سؤاالت منتخب پژواشیر،

استوار اسا .در تق،بل ب ،خواسا تقلیلگرا تحلیل محتهوا

عموم ،به دنب،ل ارائۀ مقوالتی دقیا و مشخص اسها کهه طهی

کمّی پ،یهها ) ،تحلیهل محتهوا کیاهی ممکهن اسها عمهال

یک ررآیند تع،ملی و چرخهۀ به،زخورد ،به،زنیر و تصهحیا

دادها ،اولیه را بسط و یه ،توسهعه داهد .ایهن امهر ،تاه،وت

میشود .)Drisko and Maschi 2016, 104 & 6

تاسیر اسا .محقق ،در تحلیهل محتهوا کیاهی ،بهرخالف

 .2پیشینۀ پژوهش

تحلیل محتوا کمّهی ،بههجه ،اسهتا،ده از کهدا ،تولیهد

درزمینۀ ماهوم و رویکرد منظر شهر ت،ریخی ،آثه،ر متعهدد

قی،سیِ برگررته از تئور و ی،رتهاه ،تحقیقهی قبلهی ،عمومه،

در فوزها ،مختلف علمی ،ش،مل مق،لها ،،کت ،ا ،مرجهع
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کلید ِ می ،تحلیهل محتهوا کیاهی به ،رویکرداه ،کمّهی و

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.10.6

پیش برد ررایند تحقیا از تکنیک «تحلیل محتهوا کیاهی» به،

مط،لب متنی که به بهترین وجهه معنه ،محتهوا موجهود در

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

رویکرد  HULب ،برگ ار سلسله جلسه،ت ک،رشن،سه1 ،

اش،ره دارند ،بهمنظور پی برد به رحوا سند ف،ضر و رراینهد

و رسهه،لهاهه ،دکتههر  ،بههه طبههع رسههیدهانههد کههه بههر ماهههوم

 )Instrumentجدید ،پذیرا قدرت میرا

بینرشتها  HULداللا داشتهانهد .در فهوزۀ مهرور ادبیه،ت،

شهرا ،و سکونتی،ها ،را ازنظر ررانیی ،زنده ،ازنظر اقتص،د ،

کتهه،

«منظههر شهههر تهه،ریخی :مههدیریا میههرا

در قههر

9

ررانیی اسا ته،

پررونا ،ازنظر اجتم،عی ،رراگیر و ازنظر زیسامحیطی ،پ،یدار

شهر »  ،اثر پیشی،م اسا کهه مؤلاه ،آ  ،به ،پهرداختن بهه

س،زد .به دنبه،ل ایهن سهند ،بسهی،ر از برن،مههاه ،برجسهتۀ

تع،ریف ،ااداف ،چ،لشا ،و اب ارا ،پیشهنه،د توصهیهن،مهۀ

بههینالمللههی ،م،ننههد برن،مهۀ  1131سهه،زم ،ملههل

UN 2030

 1122یونسههکو ،بههه تشههریا رویکههرد  HULپرداختهههانههد

 ،)Agendaچه،رچو

 .)Bandarin and van Oers 2012آثه،ر دییهر کهه در

اقلیمی  )UNFCCو برن،مۀ شهر جدید زیسهاکهرۀ سه،زم،

آ ا ،ضمن مرور ادبی،ت به نوآور ا ،،ی،رتها ،و اراا ،پیش

ملل  )UN-Habitat New Urban Agendaدر دستور ک،ر قرار

رو این رویکرد اش،رهشده اسا ،عب،رتاند ازvan Oers :

گررتند .)UNESCO 2019, 5

پیمه ،ن،مهه سه،زم ،ملهل در تغییهرات

2015؛ Sonkoly 2017؛ Esfanjary 2017؛ Angrisano

رشه،را ،و چهه،لشاه ،توسههعها کههه امهروزه شهههرا ،براثههر

.)et al. 2017

ج،بج،ییا ،جمعیتی ،تج،رت آزاد جه،نی ،تغییهرات اقلیمهی

رویکرد شش مرفلها  ،HULدر متن نه،یی توصهیهن،مهه

و توریسم ب ،آ مواجه استند ،آ را ع،مل دگرگهونی نهوافی

ج ،نیررته اسا ،ب،اینف،ل ،بهعنوا چه،رچوبی نظر برا

شهر و تهدید برا میرا

اجرا ،در ق،لب یهک راانمه ،توسهط بخهش آموزشهی میهرا

ب ،تأکید اصلِ توسعۀ پ،یدار بهه فاهظ منه،بع موجهود ،میهرا

جه،نی توسعه ی،رتهه اسها  .)WHITRAP 2016ب،نهدرین و

شهر نی بهعنوا یک منبع ،نی،زمنهد مهدیریا پ،یهدار اسها.

«ام پیونهد کهرد دوبه،رۀ

ازاینرو ،توصیهن،مه ب ،پیشنه،د رویکرد مبتنهی بهر منظهر ،به،

شهر» ،به تشهریا و تبیهین رویکهرد شهش مرفلهها  HULو

تأکید بر توسعۀ پ،یدار و ارتق ،کیای محهیط ،تعریهف مجهدد

و اوئرز  )2015ویراست،را کت،

اب ارا ،چه،رگ،نۀ آ پرداختهاند .تج،ر

ف،صهل از اجهرا

رویکرد منظر شهر ت،ریخی در شهرا ،میرا

جه،نی ،طهی

شهر در ج،معه و ادغه،م راابرداه ،مهدیریا،

فا،تهها و برن،مهههریهه

نههوافی شهههر تهه،ریخی را در

ررایندا ،تصمیمس،ز و توسعۀ محلی مدنظر دارد.

رویکرد منظر شهر ت،ریخی در عمل» که ش،مل گ ارشا،یی

بخش نخسا توصیهن،مه« ،تع،ریف» ،به تعریف ماههوم و

از  19شهر جه ،اسا ،موردبررسی قرارگررتهانهد Pereira

رویکرد  HULمیپردازد .واژۀ «منظر شهر ت،ریخی» ،اهم بهر

 .)Roders and Bandarin 2019در ایهههن زمینهههه ،در

یک «ماهوم» و ام بر یک «رویکرد» داللها دارد .بخهش دوم

دانشی،ها ،ایرا نیه چنهدین رسه،لۀ دکتهر دربه،رۀ تبیهین

توصیهن،مه« ،چ،لشا ،و ررصاا ،پیش رو  ،»HULضهمن

چه،رچوبی برا فا،تا از منظر شهر ته،ریخی بهه تهألیف

اش،ره به ررصاا ،اقتص،د  ،اجتم،عی و ررانیی منبعهث از

رسیدهاند .)Eshrati 2012; Kiani Dehkiani 2015

رشهه،را ،جدیههد «شهرنشههینی و جههه،نیشههد »« ،توسههعه» و
«محیط زیسها» در ارتقه ،کیایها زنهدگی جوامهع ،دربه،رۀ

 .1توصیهنامۀ منظر شهری تاریخی

پی،مدا ،ن،شی از عدم مدیریا تغییرات که بهه تقلیهل فهس

«توصیهن،مه  1122یونسکو درب،ره منظر شههر ته،ریخی»
پس ازاین ب ،عنوا «توصیهن،مه» مورداش،ره قرار مهیگیهرد) از

مک ،و یکپ،رچیی ب،رها و تخریهب سهرم،یهاه ،ررانیهی
میانج،مد ،اشدار میداد.
بخش سوم توصیهن،مه« ،سی،ساا »،و بخهش چهه،رم آ ،

ررانیی واقع در شهرا ،و سهکونتی،هاه ،را به ،سی،سهااه ،و

«اب اراهه » ،مههرتبط بهه ،رویکههرد  HULرا تبیههین مههیکننههد.

شیوه اه،یی بهرا توسهعۀ شههر پ،یهدار ،ادغه،م کننهد .ایهن

سی،ساا ،ارائه شهده در توصهیهن،مهه ،بهه محوریها ادغه،م

توصیهن،مه بهعنوا اب ار تبیینکنندۀ معی،ر
111

│

Standard-setting

فا،تهها از میههرا شهههر در برن،مهههری ه
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و شههیوهاهه،

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.1.11

کشورا ،عوو میخوااهد ته ،فا،تها و مهدیریا میهرا

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.10.6

یک داۀ اخیر ،در اثر ب ،ن،م «تغییر شهکل فا،تها شههر :

نقش میرا

شهر قلمداد میکند .از طرری

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

and Haraguchi 2010؛ Bandarin and van Oers

در «پیشیات،ر» و «مقدمۀ» توصهیهن،مهه ،ضهمن اشه،ره بهه

رویکرد منظر شهری تاریخی ابزاری جدید برای مدیریت میراث شهری

سی،ساگذار کال سرزمینی ،به نقشِ

ناعه ،در سهطوح

«منظر شهر ت،ریخی ،ن،فیها شهر اسا که بهعنهوا

محلی ،ملّی و رراملّی میپردازد .به ،توجهه بهه آ کهه رویکهرد

محصول الیهبند ت،ریخی ارزشا ،و ویژگیا ،ررانیهی و

 HULبه ک،ربرد طیای از اب ارا ،مرسوم ته ،نوآورانهه داللها

طبیعههی درک مههیشههود و از انیهها «مرکهه تهه،ریخی» یهه،

دارد ،در بخش چه،رم از توصیهن،مه به چهه،ر دسهته از چنهین

«مجموعه» رراتر میرود ت ،زمینۀ شههر گسهتردهتهر و بسهتر

ناعه،

جغراری،یی آ را در برگیرد»  .)UNESCO 2011, Art.8اگرچهه

مختلف ،نیه،ز بهه توسهعه دارنهد ،اشه،ره مهیکنهد« :اب اراه،

تعریف بی ،شده در توصیهن،مهه ،توصهیای ک،رآمهد از  HULرا

اب ارا،یی که بهعنهوا بخشهی از رراینهد درگیهر به،

مشههه،رکا مهههدنی»« ،اب اراههه ،دانهههش و برن،مههههریهه

»،

«دستی،ها ،نظ،رتی» و «اب ارا ،م،لی» .در بخهش پهنجم بهه

اینکه «الیهبند ارزشا »،به چه معن ،اسا؟
در تعریف  ،HULواژۀ «الیهبند » به ماهوم «منظر» اشه،ره

اجهههرا رویکهههرد  HULو نیههه اامیههها بررسهههیاههه،

دارد« .منظههر» بههرا بیهه ،سههیر تحههول بسههتر از «اسههتع،رها

«ریخاشن،س،نه» در رهم و درک توسعۀ ته،ریخی و الیههاه،

زمینشن،س،نه» اله،م گررته اسا ،بههایهن معنهی کهه شههرا ،و

گون،گو تغییر و تطور شهر ب ،استا،ده از «رنّه،ور اطالعه،ت»

سرزمینا ،از «الیها،یی» تشکیل میشهوند کهه درگهذر زمه،
Bontje and Musterd

تأکید شده اسا و در نه،یا ،بخهش ششهم توصهیهن،مهه ،بهه

توسعهی،رتههانهد و توسهعه مهیی،بنهد

بهههرهمنههد کشههورا ،عوههو سهه،زم ،ملههل از «امکهه،ر

 .)2008, 249الیهبند  ،عهالوه بهر در برگهررتن ابعه،د زمه،نی

بینالمللهی» نه،داه ،بهرا اجهرا رویکهرد  HULمهیپهردازد

گذشته ت ،امروز) و مک،نی جغراری ،طبیعی و ررانیی) یک

.)UNESCO, 2011

پدیده ،به ما،ایم «استمرار» و «تغییر» نی اش،ره دارد .درنتیجهه،
منظر شهر ت،ریخی ،محصول یک ررایند اسا ،محصولی که

 .3-4مفهوم HUL

ماهوم امروز فا،تا میرا

امواره دستخوش تغییر اسا.

ی،دم ،ی ،مجموعها از بن،ا ،که درگذشهته موضهوع فا،تها

کیایااه ِ ،مثبها ق،بهل درک در اشهی،ء یه ،امه،کن ررانیهی،

شهر بودند ،رراتهر مهیرود .چنه ،کهه  HULبهه فا،تها از

تعریف کرد .ارزشا ،بهمرورزمه ،تغییهر مهیکننهد و توسهط

سههرزندگی کلیهها محههیط ج،معهۀ شهههر

ه مرکه  ،بسههتر و

عوامل زمینها شکل مهیگیرنهد  .)Mason 2002, 5انتسه،

سهرزمین آ ه مهیپهردازد « .)O’Donnell 2015a, 167منظهر

نسبی و اجتم،عی کیایاا ،به اشی،ء اسا که موجب مهیشهود

شهر ت،ریخی» بهخود خود ،ل وم ،ماههومی جدیهد نیسها.

آ ا ،واجد ارزشا،یی شوند .ارزشا ،مقولهاه،یی اجتمه،عی

ررانیی ،واژۀ «ت،ریخی» به کلمها توصهیای

اسهههتند ،نتههه،ی تاکهههر بشهههر کهههه در زمینهههها ررانیهههی

به معن ،واجد کیای،ت «میرا » تبدیل میشود« .منظر شهر »

تعریفشهدهانهد .آ اه ،بههواسهطۀ جریه ،اه،یی برخ،سهته از

بهواسطۀ ماهوم «منظر» ب ،اش،ره به پوی،ییا ،شهر  ،بهعنوا

ررانگا ،جوامع ،در معرض ررایند پیوستها از سه،خا و

سرزمینی انس ،س،خا دیدهشده اسها کهه به ،رراینهدا،یی در

ب،زس،خا ب،زتولید اجتمه،عی) 9قهرار دارنهد

ف،ل تداوم به تصویر کشیده شده و مدیریا آ نی،زمنهد درک

.)Jokilehto 1997, 40

در فوزۀ میرا

دالیل پویه،ییاه ،توسهعه اسها .ازایهن رو« ،منظهر شههر

Zancheti and

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.10.6

شههر  ،از یهک بنه ،مناهرد،

«ارزش» را میتوا بهعنوا مجموعها از مشخص،ت یه،

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

«ترریاس،ز » برا فوور

ناع ،اصهلی ،جهها درک و

ارائه میداد ،ب،اینف،ل ،نی،ز به درک رحوا کهالم آ اسها؛

بهاین ترتیب« ،الیهبنهد ته،ریخی ارزشاه »،بهه رراینهد

سرزمینا ،ی ،محوطها،یی شهر که ت،ریخی قلمداد شدهانهد،

رراینههد کههه «منظههر شهههر تهه،ریخی» محصههول آ اسهها.

مدنظر قرارداد ،ج،ئی که تغییر میتواند از ف،لا ایست ،ت ،پویه،

محصولی از جنس «سکونتی،ه» که اج اء ترکیبهی «ایهن زمینهۀ

در سیر ب،شد .)Jokilehto 2007, 31-33

گسههتردهتههر مشخصهه ،شهه،مل توپههوگراری ،ژئوموررولههوژ ،
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] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.1.11

ت،ریخی» را میتوا بهعنوا شن،خا کیایاا،یی مشهخص در

ب،زتولید ارزشا ،درگذر زم ،و در ترف مکه ،داللها دارد،

ایدرولوژ و عوارض طبیعی س،یا ،محیط انس ،سه،خا آ

بهاین ترتیب ،ماهوم  HULب ،اش،ره به الیها ،ملمهو

و

اعم از ت،ریخی و مع،صهر ،زیرسه،خااه ،رو و زیهر سهطا

ن،ملمو

زمین ،رو،ا ،ب،ز و ب،غا ،،الیوا ،ک،ربر زمین و سه،زم،

پیرامو و ررایند تحول ی،رتن آ ا ،درگذر زم ، ،به ارائۀ یهک

رو،یی آ  ،ادراک،ت و روابط بصر آ  ،بهعالوۀ تم،میِ دییهر

«روششن،سی» برا شن،خا ،ارزی،بی ،تحلیل و تبیین من لها

عن،صر س،خت،ر شهر اسا .آ  ،امچنین شه،مل عهرفاه ،و

من،بع میرا

ارزشا ،شهر  ،تع،مل آ ا ،ب ،یکهدییر و محهیط

شهر میپردازد.

ارزشا ،اجتم،عی و ررانیی ،ررایندا ،اقتصه،د و ابعه،د
میرا

ن،ملمو

در ارتب،ط ب ،تنوع و اویا اسا»

UNESCO

رویکردا ،شکلگررته در فا،تا شهر  ،مشخصه ،از قهر

.)2011, Art.9
شههر بهرا

شهر » نی اش،ره دارد« :میهرا

بیستم ،امواره در جستجو پیوند داد محدودهاه ،میراثهی
ب ،شهر مدر  ،نوافی شهر ت،ریخی ب ،محیط پیرامونیشه ،و
ه اجتمه،عی

بشریا یک «سرم،یۀ» اجتم،عی ،ررانیی و اقتص،د اسا که

سناا ،دیرینۀ ررانیی ب ،رونهدا ،اقتصه،د

ب ،الیهبند ت،ریخی ارزشا ،تعریف میشود .ارزش ا،یی کهه

مع،صر بودهاند؛ دیدگ،ای کهه بهه تحهوالت مهمهی در نظریهه

توسط ررانگا ،موروثی و موجود و ب ،انب،شا سهنااه ،و

 )Theoryو شیوۀ  )Practiceمدیریا شهر منجر شد.

تولیدشدهاند» « .)ibid, Preambleمیرا » ،محصهول

در مقدمۀ توصیهن،مه ،ب ،اش،ره به تغییر پ،رادایم در نظریۀ

ررایند انتخه ،اسها ،)Silverman and Ruggles 2007, 34

فا،تا شهر  ،بر امراای این روند تحوالت ب« ،محرکهی»

تج،ر

ازاینرو« ،میرا

شهر » را میتوا محصول رراینهد انتخه،

برا تطبیا سی،ساا ،موجود و ایجه،د اب اراه،یی جدیهد

ج،معه بر مبن ،ارزشا ،ب،زتولید شده در بُعد زم ،و مکه،

برا پرداختن بهه ایهن «چشهمانهداز» ،تأکیهد شهده اسها و

دانسا .این محصول ب ،در برگررتن بخشی از اج ا ملمو

امچنین محتوا مقدمۀ توصیهن،مه ،نی،ز بهه ادغه،م و تنظهیم

و ن،ملمو

منظر شهر ت،ریخی ،به عنوا یک «منبع» موجود،

موضههوع مههدیریا در توسههعۀ پ،یههدار قههرار گررهها« .میههرا

بهتر راابرداه ،فا،تها از میهرا

شههر را در ااهداف

کال تر توسعۀ پ،یدار رراگیر مطرح مهیکنهد ته ،از اقهدام،ت

کلید در ارتق ،زیساپذیر نوافی شهر اسا و توسهعۀ

محیط انس،نی فم،یها کنهد .توصهیهن،مهه ،بهرا شن،سه،یی،

اقتص،د و انسج،م اجتم،عی را در یک محیط جه،نیِ در فه،ل

فا،تا و مدیریا نهوافی ته،ریخی در فیطهۀ زمینههاه،

تغییر ،تقویا میکند» .)UNESCO 2011, Art.3

شهر گستردهترش ، ،ب ،توجه بهه روابهط متق،بهل رهرماه،

شهر  ،ش،مل بر اج ا ملمو

«منظر شهر ت،ریخی» یک طهرز رکهر اسها ،درکهی از

ری یکیش ، ،س،زم ،و پیوسهتیی روه،ییشه ، ،عهوارض و

شهر بهعنوا محصول ررایندا ،طبیعی ،ررانیی و اجتم،عی

محههیط طبیعههیشهه ،و ارزشاهه ،اجتمهه،عی ،ررانیههی و

ه اقتص،د کهه آ اه ،را بهه شهکل مکه،نی ،زمه،نی و تجربهی

اقتص،د ش« ، ،رویکرد مبتنی بر منظر» را پیشنه،د میداهد

میس،زد .به ام ،اندازه که  HULدرب،رۀ بن،ا ،و روه،ا ،اسها،

.)UNESCO 2011, Atrs. 4, 5

امچنین درب،رۀ آیینا ،و ارزشا،یی اسا که مردم وارد شهر

این رویکرد ،به دلیل سه جنبۀ ش،خص خود ق،بهلتعمهیم

میکنند .این ماههوم ،دربرگیرنهدۀ الیههاه ،من لها نمه،دین،

در فوزۀ فا،تا از میرا اسها :نخسها اینکهه ،کهلنیهر

نهه،ملمو  ،ادراک ارزشاهه ،و روابههط متق،بههل مهه،بین

 )Holisticاسا ،به این معنی کهه وجهوه مختلهف منظهر ،بهه

میههرا

این ایده اسا که آ  ،ف،و ترریتی برا تغییهر اسها
.)Oers 2010, 14

132

│

van

میپردازد .دوم اینکه ،به معن ،مقولها بینرشتها  ،یکپ،رچهه
کننده اسا .منظر ،عرصها اسا که دیدگ،هاه ،رشهتهاه،
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عن،صر ترکیبی منظر شهر ت،ریخی اسها .سهودمند آ  ،در

محههیط طبیعههی و انسهه ،سهه،خا و سهه،خت،ر اجتمهه،عی آ

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.10.6

آ  ،یهک «منبهعِ»

عمومی و خصوصی ب ،اهدف مح،رظها و ارتقه ،کیایها

و ن،ملمو

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

ماهوم «الیهبند ت،ریخی ارزشاه »،در توصهیهن،مهه ،بهه
م،ایا «میرا

 .2-4رویکرد HUL

رویکرد منظر شهری تاریخی ابزاری جدید برای مدیریت میراث شهری

مختلف مرتبط ب ،شهر را ب ،توجه به رویکردا ،علوم طبیعهی

پرمخ،طهبِ «مه« ،)R.E. Munn » ،ارزیه،بی اثهرات محیطهی»،

میرا  ،ادغ،م میکند.

عب،رت اسا از« :رراینهد بهرا شن،سه،یی عواقهب افتمه،لی

سوم اینکه ،مبتنی بر ارزش اسا .به ایهن معنه ،کهه منظهر بهر

ن،شی از اجرا رع،لیاا،یی خ،

بر محیط بیوژئهوری یکی و

تع،مل و مش،رکا ب ،جوامع تأکید دارد ت ،به ،درک ارزشاه ،و

سالما و رر،ه انس ،و انتق،ل ایهن اطالعه،ت بهه ارهراد کهه

و انس،نی و نی ابع،د ری یکی و ن،ملمو

من لا ررانیی ،بتواند از گاتم،نی بین ررانیی می،
مختلف ،در ب،

ناعه،

تصمیم،تی درب،رۀ برخوردار دارایی خه،

از منهه،رع فا،تهها ،فم،یهها کنههد

Ginzarly et al. 2019,

.)1000

مسئول تصویب پیشنه،دا ،استند ،در مرفلها کهه مهیتوانهد
بهطور ق،بلتوجهی بر تصمیم آ ا ،تأثیرگذار ب،شد»

Glasson

 .)et al. 1999, 3در این ررایند «میرا شهر » بهمن لۀ منبعهی
برا محیط انس،نی ،توسط اب ار «ارزی،بی اثرات میراثی» )HIA

عین شکور،یی شههرا ،،مهدیریا «اسهتمرار»  )Continuityو

بهاین ترتیب ،رویکرد  HULبر گسترها سرزمینی داللها

«تغییر»  )Changeشهر به منظور ابقه ،ارزشاه ،میراثهی

دارد که بهمنظور تومین اسهتمرار کیایهااه ،شهن،ختهشهدۀ

اسهها « .)O’Donnell 2015a, 179اسههتمرار» بههه تحههوالتی

محیط انس،نی ،ارگونه تغییر را که آ ا ،را تهدیهد مهیکنهد،

ج ئههی در سهه،خت،را ،موجههود شهههر جههها انطبهه،ق بهه،

مورد پ،یش و کنترل قهرار مهیداهد .در ایهن رویکهرد ،ادغه،م

رع،لیاا ،و سبکا ،جدید زندگی شهر اشه،ره دارد؛ و در

ااداف فا،تا و توسعه ،به ماههوم «مهدیریا تغییهر» اشه،ره

مق،بل ،از «تغییر» بهعنوا ررایند اصهالح بنیه،د سه،خت،را،

دارد .در فوزۀ فا،تا از میرا ررانیهی ،رراینهد «مهدیریا

شهر بهمنظور برآورده کرد ام ،ال ام،ت اجتمه،عی ،تعبیهر

تغییر» ،به تطبیا داد بسی،ر از ااهداف کوته،همهدت توسهعۀ

شده اسا .استمرار و تغییر ،بیشهک رراینهدا،یی اسهتند کهه

تسهیالت ،ب ،من،رع نسلا ،آینده در فاهظ من لها ررانیهی

Zancheti

اش،ره دارد .ارچند که در این ررایند ممکن اسا نسهلِ

بنی ،ار ررانگ ی ،ج،معۀ شهر را شکل میداند
.)& Jokilehto 1997, 39

میرا

ف،ضههر ،فهه،ئ اامیهها تلقههی شههوند

«رویکرد منظر شهر ت،ریخی ب ،ب،ال برد که،ربر پربه،ر

& Pereira Roders

.)Hudson 2011, 175

و ب ،تقویا تنوع اجتمه،عی و عملکهرد آ اه ،،مح،رظها از

خالقیا بهعنوا سرم،یهاه ،کلیهد بهرا توسهعۀ انسه،نی،

کیایا محیط انسه،نی را مهورد اهدف قهرار داده اسها .ایهن

اجتم،عی و اقتص،د  ،اب اراه،یی را بهرا مهدیریا تغییهرات

شهر را به ،ااهداف توسهعۀ

ری یکی و اجتم،عی رراام میکند و جها فصول اطمینه ،از

اجتم،عی و اقتص،د ادغ،م میکند .این امر ،ریشه در رابطهها

اینکه مداخالت مع،صر در بستر ته،ریخی در امه،انیی به،

متع،دل و پ،یدار بین محهیط شههر و طبیعهی ،بهین نی،زاه،

ادغ،مشدهاند ،زمینها ،منطقها را در نظهر مهیگیهرد»

نسلا ،ف،ضر و آینده و میرا

برج ،م،نده از گذشته دارد»

.)UNESCO 2011, Atr. 11

میرا

 .)UNESCO 2011, Atr. 12بهایهن ترتیهب در رویکهرد منظهر
شهر ت،ریخی ،ن،فیۀ ت،ریخی شههر ،بههجه ،آ کهه بخشهی

در این تعریف ،واژۀ «محهیط انسه،نی» ،محهیط طبیعهی و

«ف،شیها » از مجموعۀ شهر ب،شد ،به یک مدل ،یک «منبهع»

مح،رظا از کیایا محیط انس،نی بهه مقولهۀ «ارزیه،بی اثهرات

اجتمهه،عی و ری یکههی خههالق و بههه ،داد بههه آنچههه قههر اهه،

محیطی»  )EIAاش،ره دارد .واژۀ «ارزی،بی اثرات»  )IAبه معنی

تجربهورز در طرافی رو،ا ،و ررم شهر به م ،اعط ،کهرده،

«ررایند شن،س،یی پی،مدا ،آتی یک اقدام ج،ر ی ،پیشهنه،د »

بدل شد  ،)Bandarin 2015, 2مدلا،یی که ارائۀ راابرداه،

اسا  .)Becker and Vanclay 2003, 141ب ،توجه به تعریف

مدیریتی و ایج،د اب اراه،یی بهرا مهدیریا تغییهر و ارزیه،بی
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ری یکههی و ارتبهه،ط مههردم بهه ،آ محههیط را در برم هیگی هرد و

بههرا پ،سههخیویی بههه نی،زاهه ،جدیههد ،تعریههف الیواهه،

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.10.6

و پ،یدار رو،ا ،شهر  ،ضمن شن،خا سرشا پوی ،آ اه،

از طرری« ،رویکرد  ،HULب ،مطرح کرد تنوع ررانیهی و

رویکرد ،ااداف فا،تا میرا

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

ادف توصیهن،مه از اخذ رویکهرد مبتنهی بهر منظهر ،در

مورد تحلیل قرار میگیرد .)ICOMOS 2011

و از منظر بهعنوا مقی،

اثرات میراثی را میسر میکنند.

تحقیا استا،ده میکنهد

Using the

 landscapeمقی.) ،
 .3-2-4سیاستهای رویکرد HUL

سی،سا دوم ب ،ک،ربرد «رویکهرد منظهر یکپ،رچهه ،»)ILA

«سی،سههااهه ،مههدر فا،تهها شهههر  ،امهه ،گونههه کههه در

گوی ،ادف اصلی توصیهن،مه اسا ،چراکه «مدیریا تغییهر»

ی،رتهه،

در نوافی شهر ت،ریخی ،بهمن لۀ ررصتی برا ارتق ،کیایا

زمینها را برا مح،رظا از نهوافی شههر ته،ریخی رهراام

محیطههی اسهها  .)ICOMOS 2011, Art.2گهه،ای اوقهه،ت

کرده اسا .ب،اینف،ل ،چ،لشا ،رعلی و آتی ،نی،ز به تعریهف

«رویکرد منظر بخشی» به دلیل محهدودیااه،یی در ترریها،

توصیهن،مها ،و منشورا ،بینالمللیِ موجهود انعکه،

و اجههرا نسههل جدیههد از سی،سههااهه ،عمههومی دارد تهه،

ممکن اسا واقعبین،نه ترین انتخ،

الیهبند ت،ریخی و تواز ارزشاه ،ررانیهی و طبیعهی در

پت،نسههیل بیشههتر بههرا پههرداختن بههه ااههداف چندگ،نههه و
چ،لشا ،پیچیده اسا .)Freeman et al. 2015, 33

.)2011, Atr. 21
ازاین رو ،سی،ساا ،اخذشده از سو رویکرد  HULبه،
پرداختن به مسئولیااه،

ناعه ،مختلهف در سهه سهطا

محلی ،ملّی و رراملّی ،سه مقولۀ اصلی را ش،مل میشوند)2 « :
و شهیوهاه،

فا،تا از میرا شهر ب،یهد در برن،مههریه

 .2-2-4ابزارهای رویکرد HUL

ب ،گسترش قلمرو تحا نظ،رت ،تعداد

ناع ،درگیر و نهوع

مشخصهههاهه،یی کههه فهه،و معنهه ،و ارزش اسههتند ،وتیاههۀ
متخصص ،شهر و مدیرا محوطها ،بغرن تر میشهود .ایهن

سی،سا کال و آنچه مرتبط ب ،زمینۀ شهر گستردهتر اسها،

ار ایش در پیچیدگی ب،ید ب ،در پهیش گهررتن مشه،رکااه،

ادغ،م شود )1 .سی،ساا ،ب،ید مک،نیسما،یی را بهرا متعه،دل

جدیههد ،امهه،انیی سهه،زم،نی بهتههر و منهه،بع رنههی و مهه،لی

کرد فا،تا و پ،یدار در کوت،همهدت و بلندمهدت رهراام

دستر پذیرتر ،متع،دل شود .مدیریا مورا میرا شههر در

کنند )3 .ب،ید تأکید ویژها بر ادغ،م موزو مداخالت مع،صر

محیطا ،پیچیده که رویکرد منظر شهر ت،ریخی برا آ ا،

در ب،را شهر ت،ریخی شود» .)ibid, Art.22

توسعهی،رته اسا ،نیه،ز بهه جعبههابه ار قدرتمنهد دارد .ایهن

دربرمیگیرند ،به سه نهوع مختلهف که،ربرد «رویکهرد منظهر»

مبتکرانهه ب،شههد .)Bandarin and van Oers 2012, 143-4

اش،ره دارند  .)Freeman et al. 2015, 24-26اصهل نخسها،

«رویکرد  ،HULبه ک،ربرد طیف وسیعی از اب ارا ،مرسهوم و

شههر بهر یهک

نوآورانۀ متن،سب ب ،زمینها ،محلی اش،ره مهیکنهد .برخهی از

ب ،اش،ره به مدیریا یکپ،رچهۀ منه،بع میهرا

«رویکهرد منظهر بخشهی»)Sectoral landscape approach 9

این اب ارا ،که ب،ید بهعنوا بخشی از ررایند تع،مل ب،

تأکید دارد .این روش ب ،استا،ده از رویکردا ،بین ،بخشهی در

مختلههف توسههعه ی،بنههد ،شهه،مل چههه،ر گههروه زیههر اسههتند»

مدیریا من،بع جها دستی،بی به ااداف بخشهی از رراینهدا،

:)UNESCO 2011, 24

مش،رکتی/چند

ناع،

ناعی یکپ،رچه ،بهره میبهرد .اصهل دوم ،به،

اش،ره به ررایندا ،کنترلی مبتنی بهر مهدیریا تغییهر بهه یهک
«رویکرد منظر یکپ،رچه»

Integrated landscape approach



ابزارهای مشارکت مدنی

«اب ارا ،مش،رکا مدنی ،ب،ید مق،طع متنوعی از

ناعه ،را

برا تبیین منطا تغییهر و یه ،روشهن کهرد ااهداف اسهتا،ده

موجهههود در نهههوافی شههههر خهههود ،توانمنهههد سههه،زند؛

میکند .اصل سوم ،ب ،تأکید بهر مهداخالت منطبها بهر زمینهه،

چشماندازا،یی را که منعکسکنندۀ تنوع آ ا ،اسها ،توسهعه

منظر ،ادف قرار میداد

بخشهند؛ ااههداف را تعیههین کننههد؛ و در اقههدام،ت مربههوط بههه
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) )(ILAداللا دارد که از ررایندا ،مش،رکتی تعه،ملی شها،ف

در برگیرنههد و آ اهه ،را بههرا شن،سهه،یی ارزشاهه ،کلیههد

درک الیوا ،و ررایندا ،را در مقی،

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.10.6

این سه سی،سا ،بر مبن ،فوزۀ تمرک  ،رویکرد و آنچهه

مجموعه ،ب،ید ف،و طیف وسیعی از اب ارا ،می ،رشتها و

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

محیطاه ،شههر شن،سه،یی و صهی،نا شهوند»

UNESCO

شده ب،شد ،امه ILA ،دارا

رویکرد منظر شهری تاریخی ابزاری جدید برای مدیریت میراث شهری

صی،نا از میرا

آ ا ،و تروی توسعه پ،یدار به توارا دسها

نقشهبردار از مشخصها ،ررانیی و طبیعهی را در برگیهرد.

ی،بنههد؛ ایههن اب اراهه ،کههه بخشههی جههدایین،پههذیر از پویهه،یی

ارزی،بی اثرات میراثی ،اجتم،عی و زیسامحیطهی ،ب،یهد بهرا

فکمروایی شهر استند ،ب،یهد گاتمه ،بهین ررانیهی را به،

فم،یا و تسههیل رراینهدا ،تصهمیمگیهر در چهه،رچو

آموختن از جوامع در ب،

ت،ری  ،رسهوم ،ارزشاه ،،نی،زاه ،و

انتظ،راتشهه ،و بهه ،آسهه ،سهه،ز ِ میهه،نجییر و مههذاکره بههین

توسهعۀ پ،یهدار مورداسهتا،ده قهرار گیرنهد»

UNESCO 2011,

).)24(b

گروها،یی ب ،تو،د من،رع ،تسهیل کنند» ).)ibid, 24(a

اب ارا ،مورداش،ره در این گهروه ،اغلهب ،بهه مجموعهه

در برمیگیرند که اطالعرس،نی میکنند ،بسی میکنند و درگیر

دارند .ارزی،بی اثرات ،دادها اصلی در تصهمیم،ت توسهعه بهه

میشوند .آ ا ،دانش و مه،رتا ،را از جوامع محلهی و سه،یر

شم،ر میآید .آ  ،ررایند مش،رکتی اسا ،ازاینرو ،بخشهی از

گروها ،ف،ضر در ج،معه اسهتخرا مهیکننهد .ایهن اب اراه،

اب ارا ،گروه مش،رکا مدنی را نیه در برمهیگیهرد .رراینهد

میتوانند ک،رکرد مش،ورها ایا ،کنند ،م،ننهد انهواع مختلهف

«ارزی،بی اثرات محیطی» در بخش میهرا

ررانیهی ،منحصهرا

طرحا ،،نی،شا منظر ،مستندس،ز ویژگهیاه ،و رراینهدا،

بهر تعیههین اینکهه آیهه ،اثهر مناههی بهر اصهه،لا و یکپهه،رچیی

معههرف شخصههیا ،نی،شهها شههن،ختی ،ادراک جغراریهه،

س،خت،را ،ری یکی و محوطها،یش ،واردشده ی ،نه ،متمرکه

مههردمشن،سههی و ررانیههی ،مستندسهه،ز ارههراد محلههی از

اسا .ازاینرو ،نت،ی ضعیای را در اثرات وارده بر جنبههاه،

آدا ورسوم شا،ای ،امچنین بههرهمنهد از نقشههبهردار و

معرف ارزش برجستۀ جه،نی به امراه داشته اسها« .ارزیه،بی

 )SAMو راابرداه ،توسهعۀ شههر )CDS

اثرات میراثی»  )HIAب ،پرداختن به من لها ررانیهی مکه ،و

تحلیل

ناعه،

.)Bandarin and van Oers 2012, 155

جنبها ،ملمو

تحقیق،ت نش ،میداند که مشه،رکا بههواسهطۀ انییه ه،
ررصاا ،و توان،ییا ،ف،صل مهیشهود ،آ اه ،عوامهل اصهلی
مش،رکا مدنی مورا استند .توان،یی ،سطا آگه،ای و دانهش
ترریاس،ز برا

زمینه تلقی مهیشهود

Bandarin and van Oers 2012, 159-

.)167

 دستگاههای نظارتی

ناع ، ،رویکرد بهین نسهلی نسهبا بهه

«دستی،ها ،نظ،رتی ،ب،ید منعکسکنندۀ شرایط محلی ب،شند و

ناعه ،و شهیوهاه ،ررانیهی و

میتواننهد دربرگیرنهدۀ اقهدام،تی قه،نونی و نظه،رتی ،ب،اهدف

ررانگ ،نقشهبهردار از

طرافی مبتنی بر ج،معه ،امه اب ارا،یی اسهتند کهه مشه،رکا

فا،تا و مدیریا ویژگیا ،ملمو

مدنی را ارتق،ء میبخشند .به ،توهمین شها،ریا و مهذاکره در

شهر  ،ش،مل ارزشا ،اجتم،عی ،زیسامحیطی و ررانیهی

ایج،د چشمانداز مشترک« ،اصول راانمه »،ب،یهد دربرگیرنهدۀ

آ ا ،ب،شند .دستی،ها ،سنتی و مرسوم در صورت ل وم ب،یهد

Erkan

UNESCO 2011,

امۀ اقش،ر ج،معه در ررایندا ،تصمیمگیهر ب،شهد

و نه،ملمو

به رسمیا شن،خته شوند و تقویا شهوند»

میهرا

).)24(c

.)2019, 193-4

دستی،ها ،نظ،رتی گروای از اب ارا ،را دربرمیگیرند که


ابزارهای دانش و برنامهریزی

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.10.6

مههردم نسههبا بههه مسههئلۀ مههورد مشهه،رکا اسهها .ازای هنرو،

و ن،ملمو

میرا  ،اب ار ک،رآمدتر در این

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

اب ارا ،مش،رکا مبتنی بر ج،معه ،اب اراه ،متنهوعی را

اب ارا ،مورداستا،ده در ررایند «ارزیه،بی اثهرات»  )IAتعلها

بهطور مستقیم ی ،غیرمستقیم سکونتی،هاه ،انسه،نی را شهکل

و اص،لا ویژگیا ،میرا

شههر یه،ر رسه،ند .امچنهین

استند که بهه شهکل ،محتهوا ،ک،ربرداه ،و تغییراتهی در منظهر

ب،ید شن،خا من لا و تنوع ررانیی را میسر س،زد و په،یش و

شهههر تهه،ریخی جوامههع جههه ،مههیپردازنههد .رانموداهه ،و

مدیریا تغییر را بهمنظهور ارتقه ،کیایها زنهدگی و روه،

دستورالعملا ،این دستی،ه اه ،کنتهرلگهر ،بهر پی،مهدا،یی

شهر رراام آورد .این اب ارا ،ممکهن اسها مستندسه،ز و

ملمو

و ن،ملمو

در سکونتی،ها ،زنده انس،نی از ار نهوع
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«اب ارا ،دانش و برن،مهری

 ،ب،ید به مح،رظا از یکپ،رچیی

میداند .قوانین و سناا ،ررانیی ،دسهتی،ه اه،یی نظه،رتی

منطقها و ملّی و مع،ادات بینالمللی ،به ،اشه،ره بهه مقیه،

ارزشا ،دری،را شده توسط ج،معۀ ب رگتر را به رسهمیا

کال تر شهر ی ،سکونتی،ه ،در مقی،سهی خهرد مهیتواننهد یهک

بشن،سند  .)Rypkema 2015, 284اب ارا ،مه،لی به ،که،اش

دارائی شخصی را دربرگیرند .امروزه طرحا ،نظ،رتی عمومه،

ا ینه ،ار ایش درآمد ،که،اش خطرپهذیر و اره ایش سهطا

به مب،فثی م،نند س،خاوس،ز سب  ،پ،س به تغییرات اقلیمهی و

اشتغ،ل ،بهه بسهتن شهک،ف یه،ر مهیکنهد .اسهتا،ده از انهواع

شخصیا منظر شهر میپردازند .ب ،روشن سه،ختن ااهداری

مههدلاهه ،مشهه،رکتی ریشهههدار در ررانههگ محلههی ،رراتههر از

شههر جهها سهوق داد فا،تها شههر در

مدل اه ،دولتهی ه عمهومی و دولتهی ه خصوصهی ،موجهب

م،تریس نی،زا ،سرزندگی شهر  ،بر می ا مورقیا رویکهرد

فصول اطمین ،از پ،یدار مدلا ،مه،لی مهیشهود

Erkan

 HULار وده میشود  .)O’Donnell 2015b, 269-278این امهر

.)2019, 195

برا میرا

مههیتوانههد بخشههی از چههه،رچو

نظهه،رتی بهه ،عنههوا «پههال

مدیریا» ب،شد که تحا مدیریا میرا
موردتوارا امۀ

شههر قهرار دارد و

اب ارا ،چه،رگ،نۀ مش،رکتی ،دانشی ،م،لی و نظ،رتی ،از طریا

ناع ،اصلی اسها و بهه تصهویب دولها

یک برن،مۀ اقهدام  )Action Planکهه مه،ایتی چرخشهی دارد،
ق،بل فصول اسا .)Erkan 2019, 190

میرسد.


بهاین ترتیب ،سی،سااه ،رویکهرد  HULبه ،اسهتا،ده از

 .1-2-4اجرای رویکرد HUL

ابزارهای مالی

توسههعه نوآورانههۀ درآمههدزایی کههه ریشههه در سههنا دارد،

 1122م ،.خط،

به اعو،ء برا تسهیل اجرا رویکرد منظهر

ادفگذار شوند .عالوه بر کمکا ،م،لی دولتی و جهه،نی

شهر ت،ریخی ،فداقل شش مرفله ی ،گ،م مهم توصهیه شهد.

از طرف س،زم ،ا ،بینالمللی ،اب ارا ،مه،لی ب،یهد بههطهور

این شش گ،م در مهتن سهند نهه،یی قیهد نشهد ،امه ،بههعنهوا

مؤثر برا تقویا سرم،یهگذار خصوصهی در سهطا محلهی

چه،رچوبی نظر توسط بخش آموزش یونسکو توسعه ی،را

به ک،ر گررته شوند .اعتب،رات خرد و س،یر من،بع م،لی ب ،ق،بلیا

:)WHITRAP 2016, 13

انعط،ف برا فم،یا از بنی،ها ،محلی ،بهعالوۀ مهدلاه،

 -2انج،م بررسیا ،ج،مع و نقشهبهردار از منه،بع طبیعهی،

متنوعی از مش،رکا ،در پ،یدار س،ختن رویکرد منظهر شههر

ررانیی و انس،نی شهر؛

ت،ریخی ازنظر مه،لی ،از اامیها اس،سهی برخهوردار اسهتند»

 -1دستی،بی به اجم،ع نظر ب ،استا،ده از برن،مهریه

).)UNESCO 2011, 24(d

و مش،ورها،

ناعه ،در به،

مشه،رکتی

آ کهه چهه ارزشاه،یی

اب اراهه ،مهه،لی میههرا  ،عبهه،رتانههد از سهه،زوک،را ،و

بهمنظور انتق،ل به نسلا ،آینده ب،ید تحا فا،تا قهرار

برن،مهاه،یی کهه بهرا تشهویا و تسههیل سهرم،یهگهذار در

گیرند و تعیین خصوصی،تی که ف،مل این ارزشا ،استند؛

سرم،یها ،میراثی مورداستا،ده استند .منطا ایج،د اب اراه،
م،لی برا میرا  ،بر این امر استوار اسا که :به دالیل متعهدد،
ا ینۀ مرما و نیهدار از ابنیه میراثی ممکن اسها از ارزش
اقتص،د انج،م ایهن که،ر رراتهر رود .به،اینفه،ل ،ارزشاه،
میرا

وجود دارند کهه م،لهک ،تنهه ،بخهش نه،چی

از آ را

دری،را میکند؛ بن،براین ممکن اسها اب اراه،یی مه،لی بهرا
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│

اقتص،د ه اجتم،عی و تأثیرا ،تغییرات اقلیمی؛
 -1یکههی کههرد ارزشاهه ،میههرا شهههر و وضههعیا
آسیبپذیر آ ا ،در چه،رچو

گستردهتهر از توسهعۀ

شهر ت ،فد که نش،نیر می ا فس،سیا میراثی نهوافی
ب،شند که در برن،مهریه

 ،طرافهی و اجهرا پهروژهاه،

توسعها به توجهی ویژه نی،ز دارند؛
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دییر

اجتم،عی ،ررانیی ،علمی ،زیسهامحیطهی و  )...در

 -3ارزی،بی آسیبپذیر این خصوصی،ت در برابهر رشه،را،

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.10.6

«اب ارا ،م،لی ،ب،ید به سما ایج،د ترریهااه ،و فم،یها از

در سی و ششمین مجمع عمهومی یونسهکو ،در نهوامبر سه،ل

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

و اندازها  ،تأثیر میگذارند .قوانین موجود در سهطا محلهی،

بسههتن شههک،ف بههین ا ینههه و ارزش الزم ب،شههند تهه ،وجههود

رویکرد منظر شهری تاریخی ابزاری جدید برای مدیریت میراث شهری

 -1اولویابند اقدام،ت مربوط به فا،تا و توسعه؛ و

ن،شهی از توسههعۀ اجتمهه،عی ه اقتصهه،د بههر میههرا شهههر ،

 -9ایج،د مش،رکاا ،من،سب و چهه،رچو اه ،مهدیریا

یکپ،رچه کهرد توسهعۀ شههر و مهدیریا منه،بع میراثهی را

محلی برا ار یک از پروژها ،تعریفشهده مربهوط بهه

بهمنظور «استمرار» اویا شهر و کنترل رراینهدا« ،تغییهر»

فا،تا و توسعه ،بهعالوۀ ایج،د مک،نیسما،یی بههمنظهور

مورد ادف قرار داده اسا جدول .)2

ام،انگ کرد رع،لیاا ،مختلهف مه،بین نقهشآررینه،
متا،وت ،اعم از دولتی و خصوصی

;UNESCO 2011, 50

.)Pereira Roders and Bandarin 2019, 40

در دو داۀ اخیر «رویکرد منظر» در فوزۀ محیطزیسها
و توسعه ،به پ،رادایمی محهرک  )Driving Paradigmبهرا
برقرار تع،دلی کهلنیرانهه بهین ااهداف زیسهامحیطهی و
اجتم،عی تبدیلشده اسا ،ب،اینف،ل ،علیرغم ادبی،ت غنهی،

توصیهن،مه در مقدمۀ سند ،ضمن به رسمیا شهن،ختن م،ایها

متنوع و غ،لب ،مبهم بودهاند  .)Freeman et al. 2015, 24در

پوی ،شهرا ،زنده و ب ،اش،ره به دگرگونی نوافی شههر و

این توصیهن،مه نیه سی،سهااه ،در پهیشگررتهه شهده بهه

بستر آ ا ،براثر توسعها سریع و غیرق،بلکنتهرل ،بهه تعریهف

روشا ،مختلف اعم،ل «رویکهرد منظهر» ،شه،مل «که،ربرد

ماهوم  HULمیپردازد .این تعریف ،ب ،ارائۀ ماههومی کهلنیهر،

مقی،

منظهر»« ،رویکهرد منظهر بخشهی» و «رویکهرد منظهر

بینرشتها و مبتنی بر ارزش از محیط ت،ریخی ،زمینهۀ اتخه،

یکپ،رچه» اش،ره دارند .این سی،سااه ،در ق،لهب رویکهرد

رویکههرد جهه،مع و یکپ،رچههه را بههرا شن،سهه،یی ،ارزیهه،بی،

وافد تحا عنوا «رویکرد منظر» بیه ،شهدهانهد ،امه ،بهرا

فا،تهها و مههدیریا منظراهه ،شهههر تهه،ریخی در ق،لههب

عملی،تی شد  ،مستل م اتخه ،رراینهدا ،متمه،ی مبتنهی بهر

UNESCO

رویکرد منظر استند .ازایهنرو ،بههمنظهور تحقها ااهداف و

 .)2011, Atr. 10توصیهن،مه ،ب ،اتخ« ،رویکرد منظر» بههمن لهۀ

سی،ساا ،رویکرد  ،HULب،ید ک،ربرد اب اراه ،چه،رگ،نهۀ

رویکرد ررایندمحور ،کلنیر ،پوی ،و تعه،ملی ،ضهمن تبهدیل

توصیهن،مهه به ،روشاه ،مختلهف اعمه،ل رویکهرد منظهر،

«فا،تا» به راابرد برا مدیریا محت،ط،نه ،تأثیرات مناهی

ب،زتعریف و متن،سب شوند.

چه،رچو

«توسعۀ پ،یدار رراگیر» رراام مهیآورد

منظر شهر ت،ریخی  )HULرویکرد جه،مع و بهینرشهتها

بهواسطۀ ک،ربرد طیای از اب ارا ،سنتی و نوآورانه در انطبه،ق

اسهها .ایههن رویکههرد ،ب،اههدف اههدایا تغییههر در شهههرا،

ب ،زمینها ،محلی ،پ،یها را برا ادغ،م فا،تها شههر در

ت،ریخی ،مدیریا رراگیر من،بع میراثهی در محهیطاه ،پویه ،و

چه،رچو

امواره در ف،ل تغییر را موردتوجه قرار داده اسا .ایهن امهر،

«ماهوم»  ،منظهر شههر ته،ریخی به ،کمهک کهرد بهه مه ،در

متکههی بههر شههن،خا و شن،سهه،یی الیهههبنههد و اههم پیونههد

شن،س،یی عن،صر پیچیدها که شهرا،یم ،را متم،ی میس،زد و

ارزشا ،طبیعی و ررانیی ،ملمو

توسعه پ،یدار رراگیر ،رراام میآورد .بهعنوا یهک

و محلی موجود در ار شهر اسها .مطه،با رویکهرد منظهر

ت،ریخی بیشتر میکند .درک شهرا،یم ،به این طریا ،برا م،

شهر ت،ریخی ،این ارزشا ،ب،ید بهمن لۀ «نقطهه فرکتهی» در

دانشی ارزنده را در جها ادایا تصهمیم،ت برن،مههریه

و

مدیریا و توسعۀ کلنیرانه شهر مدنظر قهرار گیرنهد .بههایهن

مدیریا تغییر رراام میآورد .این الیها ،ف،و ثروتی استند

ترتیب ،منظر شهر ت،ریخی ،ام یک رویکهرد و اهم روشهی

که ب،ید در راابردا ،فا،تها و توسهعۀ شههر بهه رسهمیا

جدید برا درک شهرا،یم ،اسا :بهعنوا یهک «رویکهرد»،

شهن،خته شهوند و تقویهها شهوند .رویکههرد  HULرا مهیتههوا
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و ن،ملمو  ،بینالمللهی

فس مک ،و اویتش ،را خلا میکنهد ،درک مه ،را از محهیط

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.10.6

نتیجهگیری

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

 .1-4بحث و جمعبندی

ایدها ،مرتبط ب ،ررایند اتخ ،رویکهرد مبتنهی بهر منظهر،

شههر تلقهی کهرد کهه

بهتر اینکه چیونه  HULدر عمهل شهکل مهیگیهرد و تعریهف

مهههمتههرین ویژگههی آ  ،ق،بلیهها تعمههیم بههه مقیهه ،اهه ،و

میشود ،عالوه بر شن،خا پیچیدگی الیها ،،بههصهرف توجهه

گونهههشن،سههیاهه ،مختلههف شهههر اسهها و نی ه از دییههر

بیشتر بر رویکردا ،مش،رکتی و بینرشهتها  /بینه ،بخشهی

ویژگههیاهه ،آ  ،نقههش یکپ،رچههه کننههدها اسهها کههه میهه،

مرتبط ب ،روشا ،مختلف بهکه،رگیر رویکهرد منظهر ،نیه،ز

بهمن لۀ نسل جدید از برن،مهریه

شبکها ،متنوع

ناع ،ایا ،میکند .ب،اینف،ل بهمنظور درک

اسا.

جدول  :1مفاد توصیهنامه  2211یونسکو درباره مفهوم و رویکرد منظر شهری تاریخی.
تعریف

ناحیهای شهری ،محصول الیهبندی تاریخی ارزشها و ویژگیهای فرهنگی و طبیعی

حوزه
اجزاء

فراتر از مرکز تاریخی دربرگیرندۀ زمینه شهری گستردهتر و بستر جغرافیایی آن
جنبههای ملموس و ناملموس میراث شهری ()Tangible and Intangible Attributes

چهارچوب

توسعۀ پایدار فراگیر ()Overall Sustainable Development

محرک

رویکرد مبتنی بر منظر ()Landscape Approach

هدف

محافظت و ارتقای کیفیت محیط انسانی
ـ شهرنشینی و جهانیشدن (میراث شهری ،منبعی برای ارتقای زیستمحیطی نواحی شهری)
ـ توسعه (میراث شهری بهعنوان سرمایهای اجتماعی و اقتصادی)
ـ محیطزیست (میراث فرهنگی و طبیعی بهعنوان منابعی برای توسعۀ پایدار)

سیاستها

ـ ادغام حفاظت از میراث شهری در برنامههای کالن توسعه شهری ()Sectoral landscape approach
ـ اتخاذ مکانیسمهایی برای متعادل کردن حفاظت و پایداری ()Integrated landscape approach
ـ ادغام موزون مداخالت معاصر در بافت شهری تاریخی ()Using the landscape scale

ذینفعان

ـ دول عضو سازمان ملل :ادغام راهبردهای حفاظت از میراث شهری در سیاستها و برنامههای توسعه ملّی مطابق با
رویکرد HUL
ـ مقامهای محلی :تهیۀ برنامههای توسعه شهری با توجه به ارزشهای نواحی
ـ ذینفعان دولتی و خصوصی :همکاری از طریق مشارکتهایی برای حصول اطمینان از کاربرد موفقیتآمیز رویکرد

HUL
ابزارها

ابزارهای مشارکت مدنی
()Civic Engagement Tools

اعالن عمومی ( ،)Publicityگفتگو و مشورت (
 ،)Consultationتوانمندسازی جامعه (،)Community Empowerment
نگاشت فرهنگی ()Cultural Mapping
Dialogue and

سیستمهای نظارتی
()Regulatory Systems

قوانین و مقررات ( ،)Laws and Regulationsعرفهای سنتی
( ،)Traditional Customsسیاستها و برنامهها ()Policies and Plans

ابزارهای مالی ()Financial Tools

علم اقتصاد ( ،)Economicsکمکهای مالی ( ،)Grantsمشارکت دولتی ـ
خصوصی ()Public-private Cooperation

ظرفیتسازی ـ حضور ذینفعان اصلی جهت درک و اجرای رویکرد HUL

ـ «پژوهش» درزمینۀ الیهبندی پیچیده سکونتگاههای شهری
ـ استفاده از «فنّاوری اطالعات» بهمنظور مستندسازی ،درک و بیان الیهبندی پیچیدۀ نواحی شهری
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ابزارهای دانش و برنامهریزی
()Knowledge & Planning Tools

برنامهریزی ( ،)Planningسیستم اطالعات جغرافیایی ( ،)GISدادههای
کالن ( ،)Big Dataریختشناسی ( ،)Morphologyارزیابی اثرات/
خطرپذیری ( ،)Impact/ Vunerability Assessmentارزیابی سیاست
()Policy Assessment

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.10.6

HUL

ـ نهادهای بینالمللی ناظر بر فرایندهای توسعۀ پایدار :ادغام رویکرد  HULدر راهبردها و برنامهها
ـ نهادهای ملّی و بینالمللی غیردولتی :مشارکت در توسعه و ترویج ابزارها و برترین شیوهها برای اجرای رویکرد

رویکرد HUL

توصیهنامه  2133یونسکو درباره منظر شهری تاریخی

چالشها و
فرصتها

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

مفهوم HUL

Table 1: The Contents of UNESCO 2011 Recommendation on the HUL concept and approach.

رویکرد منظر شهری تاریخی ابزاری جدید برای مدیریت میراث شهری

پینوشتها
1. The Recommendation on the Historic Urban Landscape, adopted by the 36th session of the UNESCO, Paris,
2011.
2. The UNESCO Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (WHC: The
World Heritage Convention), Paris, 1972.
. اسا، منتسب به یک مک، مجموعها از ارزشا،) به معنCultural Significance  من لا ررانیی.3
4. Vienna Memorandum on “World Heritage and Contemporary Architecture - Managing the Historic Urban
Landscape” adopted by UNESCO in 12-14 May 2005 in Vienna.

[ DOI: 10.29252/ciauj.5.1.11 ]

[ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.10.6 ]

[ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09 ]

5. Jerusalem (June 2006), Saint Petersburg, Russian Federation (January 2007), Olinda, Brazil (November 2007),
Zanzibar, Tanzania (December 2009) and Rio de Janeiro, Brazil (December 2009), in addition to three planning
meetings held at UNESCO Headquarters (September 2006, November 2008 and February 2010).

ه تهرا،رات دانشی، توسط مؤسسه انتش2361 ل،در قر شهر » در س

 مدیریا میرا:ریخی،«منظر شهر ت

، ترجمه کت.9

.منتشرشده اسا
عی خود را از نسلی به نسل،م اجتم، نظ/معه،) ررایند اسا که بهواسطۀ آ یک جSocial Reproduction عی،زتولید اجتم، ب.9
.زتولید میکند،دییر ب
د،عی ایج،د و اجتم، ارزش اقتص، مختلف،ناع

معه تعریف میشود که در آ،) بهمن له قسمتی از جSector  بخش.9
.میکنند
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