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  آغازين گفتار
  
 در اساسـي  هـاي  دگرگـوني  كـه  هـا  آن در كيفي و كمي هاي تغييرو بروز  ها جامعه توسعة پي در

 بـراي  هـا  آن حفـظ  يـز ن و يكپـارچگي  و اصـالت  مفـاهيم داشـته،   دنبـال  بهرا  تاريخي هاي محيط
 هـاي  سـال  در. اسـت  شـده  واقـع  توجه مورد توسعه و حفاظت رويكردهاي ميان تعادل برقراري
 منظـر  سـرانجام  و تـاريخي  شـهرهاي  ابنيـه،  بـين  فضاي به بناتك مرمت از حفاظت حوزة اخير،

مشـترك   يـراث از م يا ونـه گ عنوانبه 1992 سال در يمنظر فرهنگ. است يافته گسترش فرهنگي
جهـان   يو فرهنگـ  يعـي طب يـراث م يونكنوانسـ  يـاتي عمل يحفاظـت در راهنمـا   ينـة زمدر يتبشر

ارچوب و هچ يةته برايوابسته به آن  يها و سازمان يجهان يراثمركز م پس، آنگنجانده شد. از
 مفاهيم جايگاه ليو كردند؛ بسيار تالش يفرهنگ يو حفاظت منظرها يابيارز يها مؤلفه يمعرف

 جمله از. است گرفته قرار توجه مورد كمتر فرهنگي، منظرهاي حفاظت در يكپارچگي و اصالت
 المللـي  بـين  اسـناد  و يونسـكو  در متـداول  هاي تعريف نداشتن  انطباق مسئله، اين داليل ترين مهم

 يـة و چندال يـا منعطـف، پو  سـاختار دربرگـرفتن   منظـور  بـه  يكپـارچگي  و اصـالت  مفهوم دربارة
اصـالت و  ، روي  پيشِ پژوهش. در كرد ذكر توان مي را يانقاط مختلف دن در يفرهنگ يمنظرها

 عنـوان  بـه  يـراث م ييهـا و بعـد معنـا   ارزش بخـش  دهنده و تداوم انتقال عوامل ةمثاببه يكپارچگي
  شده است. معرفي فرهنگي منظرهاي مديريت و حفاظت ثبت، اينددر فر يديكل معياري

 المللـي  بـين  سطح در حفاظت هاي كنوانسيون و اسناد محتوايكتاب به  يننخست ا فصل
 ةحـوز شـده در ينتـدو  يهـا  و برنامـه  ها ياستس يم،از مفاه ياريبس بازتاب. است يافته اختصاص

 يـانگر ب ،اسـناد  يلـي تحل يد و بازخوانكر يگيريپ المللي يناسناد ب يدر محتوا توان يحفاظت را م
دنبـال  از اسـناد متـأخر بـه    يـك كه هـر يا گونهبه است؛ زمينه  ينا  در ينگرش تكامل يوجود نوع

 يـز فـرد و ن بـه منحصر هاي يژگيها و از آن كدامهر ،ضمن و در هستند يشينكردن اسناد پتر كامل
 حفاظـت مـورد   المللـي  ينكه در اسناد بـ  يميمفاه ينتر مهم جمله . ازدارند يكديگربا  هايي يزتما

 يكپارچـه،  ةحفاظت و توسع يراث،م ييمعنا يتاهم يير،تغ يريتمد ،اند قرار گرفته يدتوجه و تأك
 نگـر، نقـش   نگـر بـه كـل    حفاظـت از جـزء   ياسمق در ينگر جامع ي،محل يراثو م يتنوع فرهنگ
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 يـادين بن يممفـاه  ةمثابـ به يكپارچگيحفاظت، اصالت و  ايندنقش كنشگران در فر ي،مردمان بوم
  ذكر كرد. توان  يم رادر حفاظت  يفرهنگ يها و نقش محرك يفرهنگ يحفاظت، گردشگر

 يرقالب س در المللي ينب سطح حفاظت در يها و برنامه ها ياستس ها، يهنظر ،فصل دوم در
از   يشپـ  زمـان ( جنينـي  دورة شـامل  ي،اصـل  ةسـه دور  به تقسيم با و تحفاظ يكردهايتحول رو

 يممفـاه  ةو توسـع  يـري گ شـكل  زمـان ( نوزادي دورة)، يكپارچگياصالت و  يممفاه يريگ شكل
اصـالت   يمتكامل مفاه زمان( بلوغ دورةحفاظت) و  هاي يهدر اسناد و نظر يكپارچگياصالت و 

   .اند شده بررسي) يننگر منظر بر نگاه كل يحفاظت مبتن هاي يهدر اسناد و نظر يكپارچگيو 
عنـوان  بـه  يونسـكو  يجهـان  يـراث مركـز م  ةو كارنام يمنظر فرهنگ مفهوم سوم، فصل در

 يلـي تحل يبازخوان يفرهنگ يدر بازشناخت و حفاظت منظرها المللي ينب يمرجع قانون ينتر مهم
 سـوي  از گرفته صورت يبند و دسته يفموجود در تعر هاي يكاست برخي ،رهگذر ينا و از شده

 در. اسـت  آمـده فـراهم   ينقد مفهوم منظـر فرهنگـ   يبرا ينظر اي پايهو  شده يمركز واكاو ينا
آن  يـاي ذات پو و يريگ شكل ايندفر يمبنا بر يبازشناخت منظر فرهنگ يارچوب نظرهچ ،ادامه
حفاظـت   يراه بـرا  ي،فرهنگـ  يجامع از منظرها يبه شناخت يابيتا با دست است شده داده دست به
  د.شو هموار يراثيم ةگون ينبهتر ا چه هر

 يحفاظت منظر فرهنگـ  اينددر فر يكپارچگياصالت و  يممفاه يگاهجا چهارم،فصل  در
مرتبط بـا   هاي يهو نظر المللي ينب هاي يوناسناد و كنوانس ،نخست فصل، ينا در. است شده تعيين
و  يو واكـاو  يرا بـازخوان  يفرهنگـ  يـراث حفاظـت از م  ةحـوز  در يكپارچگياصالت و  يممفاه

. ايـم  كـرده  يـين را تع يدر منظـر فرهنگـ   يكپـارچگي اصـالت و   يممفـاه  ةكننـد يـين سپس ابعاد تب
در اسـناد و   اصـالت  مفهـوم تحول  يرس دهد مي نشان چهارم فصل در شده عرضه مطالب محتواي

 ةمحور به معنامحور، از گونـ  كالبد صورت زا ي،به چندبعد يبعدتك شكلاز  متأخر هاي يهنظر
 چهـارچوب  توسـعة  بـراي  .اسـت  يافتـه  توسـعه  يـر ملموس به ناملموس و از حالـت ثابـت بـه متغ   

بـا   ،ادامـه  . درايـم  بـرده  بهـره  مالصـدرا  اسـالمي  ـ  ايراني فلسفة از فصل، اين در اصالت مفهومي
ــر مفهــوم  ــارچگي،تمركــز ب ــ يكپ ــاملموس و  ةدو جنب و  يعــي،و طب يبعــد فرهنگــ دوملمــوس و ن

 يشهر يراثدر م يكپارچگيو حفاظت مفهوم  يدر بازشناس يتو تمام ينخوردگ دست يها مؤلفه
 ـ  يانسجام سـاختار  يها شاخص يقطرز كه ا ايم كرده يرا معرف يخيتار يشهر يمنظرها يژهوو به
. مجموع شوند يم يابيارز شناختي يباييز ـ  يو انسجام بصر ياجتماع ـ  يانسجام كاركرد يخي،تار

 منظـر منظـور حفاظـت از   بـه  يلـي تحل يارچوبهـ چ ةتوسـع  بـراي  اي يهپا م،چهار فصل يدستاوردها
  .كند يفراهم م را بعدي يها در پژوهش يكپارچگياصالت و  يمبر مفاه يمبتن يفرهنگ

بازشــناخت و حفاظــت  بــرايمــؤثر  يگــام ،كتــاب يــنا يســندگانتــالش نو يــدواريمام
  باشد. يراندر ا يفرهنگ يمنظرها
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