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(تاریخ دریافت مقاله ،95/3/6 :تاریخ پذیرش نهایی)95/10/11 :

چکیده
ارزش به عنوان مفهومی مهم در حفاظت از میراث فرهنگی مورد توجه است با این حال تعریفی جامع
از آن بیان نگردیده اســت و میتوان تنها در نظریات و قوانین گونا گون ،ویژگیهایی را به طور پرا کنده
بــرای آن برشــمرد .در ایــن پژوهــش ،روش تحقیــق از نظــر هدف ،بنیــادی -نظری و بر اســاس ماهیت
توصیفی اســت .هدف ،دســتیابی به مفهوم ارزش بر اســاس خوانش مولفهها و زیربخشهای معنایی
آن در حــوزه حفاظــت و شــناخت عوامــل موثــر در تغییــر دیدگاههــای ارزشــی در جوامــع اســت .رهاورد
تحقیقــات ،مولفههــای موثــر در تبییــن ارزش را همچون اصالــت ،هویت ،یکپارچگی ،بســتر فرهنگی و
محیطــی ،زمــان و نوع مداخالت حفاظتی ســنجیده و بــر این مبنا در بیــان ارزش میتوان گفت زمانی
کــه مداخالت حفاظتی در راســتای ســامت فیزیکی در گذر زمان با توجه بــه یکپارچگی و حفظ هویت
ذاتــی و درونــی بر اســاس اصالــت ،در تعامل با بســتر محیطی صــورت پذیرد ارزش بیــان میگردد و این
مفهــوم در تغییــر دیدگاههای ارزشــی در قالب معیارهــای درونی اصالت ،هویــت و تمامیت در تعامل با
معیارهای بیرونی تغییرات بستر ،زمان و مداخالت حفاظتی بر اساس ویژگیهای محیطی ،مخاطب،
نگرشها و تعابیر ،تفاوت اندیشــه و مفاهیم و همبســتگی عناصر در تغییر دیدگاههای ارزشــی در حوزه
حفاظت تاثیر دارند.

واژههای کلیدی
ارزش ،حفاظت اثر تاریخی ،دگرگونی ،معیارها ،میراث فرهنگی.
*مقاله حاضر بخشی از مطالعات پژوهشی رساله دکتری نگارنده اول با عنوان« :بازشناسی نقش ارزش در اتخاذ رویکرد حفاظتی آثار تاریخی در
سایت موزههای سنگی» است که با راهنمایی سایر نگارندگان در دانشگاه هنر اصفهان انجام شده است.
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مقدمه
صاحبنظــران حــوزه میــراث فرهنگــی ،در بیــان ایــن مفهــوم،
4مولفهی پیام ،پدیده ،گذشــته و ارزش 1را موثر دانســته (مجابی،
 )273 ،1389و در ضــرورت و اهمیــت مفهــوم ارزش میتوان گفت
آن را از ارکان شــکلدهندهی ماهیت میراث فرهنگی ذکر کردهاند
و حفــظ ارزش در صیانــت از آثار تاریخی ،یکــی از دغدغههای مهم
در بحــث شــکلگیری منشــورها در حفاظــت 2مــدرن در دهههــای
اخیــر بوده اســت .امــروزه در حفاظت از میراث فرهنگی ،شــناخت
و بیــان ارزشهــای نهفتــه در اثــر از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار
اسـ�ت ( )De la Torre, 2002; Avrami et al., 2000و ارزش یکــی
از عوامــل تعیینکننــده اعتبــار و اهمیت در مباحث ویــژه مرتبط با
علـ�م حفاظـ�ت اسـ�ت ( )Mason et al., 2002; Matero, 2000که در
توســعه سیاس ـتهای حفاظتی نقش بسیار مهمی را ایفا میکند و
بــه طــور کلی هر فعالیــت حفاظتی ،زمانی صورت میگیرد که شــی
یا مکانی ارزشــمند باشــد و از ایــن رو تصمیمگیری دربــاره درمان و
مداخل��ه در اث��ر پی��رو ای��ن ارزش اس��ت (.)Mason et al., 2002, 32
امــروزه ،تمام فعالیتهــای حفاظتی زمانی موفق بــه نظر خواهند
رسـ�ید که بتوانند ارزشها را حفظ کننـ�د ( .)Hazen, 2009,169اما
تعریــف واحــدی از ارزش بــه واســطه حضــور عوامــل متعدد بســیار
س��خت خواه��د ب��ود ( )Lip,1984و ایــن مفهوم با توجــه به محیط
جوامع متغیر است (پانتم )34 ،1385 ،که از قاعده نسبیتپذیری

تبعیت خواهد نمود و مفهومی پویا و سیال دارد که بنابر موقعیت
جغرافیایــی ،اعتبــار و تجربــه شناســایی میشــود (نژادابراهیمــی و
دیگــران )94 ،1392 ،و تغییــرات ایجــاد شــده در بیــان ارزش کــه با
توجه به عوامل گونا گون بیرونی و درونی خواهد بود ،سبب ایجاد
دگرگونیهایــی در دیدگاههای ارزشــی در جوامــع میگردد .در یک
بیــان کلی میتوان گفــت ارزش از جامعهای بــه جامعه دیگر تغییر
میکنــد (حجــت .)25 ،1380 ،بنابرایــن بــه نظــر میرســد یکــی از
بهترین رویکردها جهت شناخت و ایجاد یک نگرش جامع در درک
و بیــان ارزش در حــوزه حفاظــت در جوامع ،دســتیابی و شــناخت
مولفههــای تاثیرگذار بــر آن خواهد بود که قابلیت ارزیابی و تحلیل
داشــته و ســبب خوانــش ارزش در حفاظــت یک اثــر تاریخی گردد؛
تــا بتوان بر اســاس شــناخت آنها ،عوامــل دگرگونــی در دیدگاههای
ارزشــی که ســبب تغییــر در بیان ایــن مفهوم در جوامــع میگردد را
شــناخت .بر این مبنا ،جهت بیان مفهوم ارزش در حوزه حفاظت
و شــناخت معیارهــای تاثیرگذار بر آن ،نیاز اســت تــا قوانین ،مبانی
و نظریــات مطــرح شــده در این حوزه بررســی و تحلیل گــردد ،تا در
نهایــت حفــظ و خوانــش ارزش و معانــی اثــر که هدف غایــی در هر
رویکرد حفاظتی است در راستای درک هرچه بهتر اثر در نگرشهای
مدیریــت حفاظــت بــه طــور مطلــوب صــورت پذیــرد و عوامــل
تاثیرگذار در دگرگونی دیدگاههای ارزشــی در جوامع را بازشــناخت.

پیشینه تحقیق
در دنیای نوین حفاظت ،دیگر بحث وجود داشتن و یا نداشتن
ارزش مطــرح نیســت و همــگان پذیرفتهانــد که آثــار تاریخــی دارای
ارزش هستند .در این میان ،نحوهی شناخت و ارزیابی آن اهمیت
دارد (نــژاد ابراهیمــی و دیگــران92 ،1392 ،؛ Avrami et al., 2000,
 )25; Mason et al., 2002, 32و هــدف نهایــی در اینبــاره ،درک
ایــن نکتــه اســت کــه چــه مولفههایــی در بیــان ارزش موثر هســتند
کــه بتــوان در ارزیابــی ارزش در رونــد حفاظــت بــه آنها اســتناد نمود
و عوامــل موثــر در تغییــر دیدگاههــا را بازشــناخت .در حالــی کــه در
دنیــای حفاظــت کالســیک ،تنها حفظ ارزشهــای نهفتــه در اثر در
ارتب��اط ب�اـ ش��یوههای درمان�یـ م��ورد توجه ب��وده اس��ت ( Jokilehto,
 .)2006, 24; Caple, 2004, 37; De la Torre, 2002,14در واقــع
حفاظــت در دوره قبــل از رنســانس تــا قــرن  15میــادی ،بــه معنای
امروزیــن مطرح نبود و این امر ســبب ایجــاد تغییراتی در آثار تاریخی
و ارزشهــای نهفتــه در آنها میگردید .در بســیاری مواقع تخریب در
بناهــا صــورت میپذیرفــت و از مصالــح آنهــا جهت ســاخت بناهای
دیگر اســتفاده مینمودند (طالبیان .)54 ،1384 ،رنسانس در واقع
زمان هوشــیاری دوباره نسبت به ارزشهای فرهنگی 3یادمانهای
باســتانی به شــمار میرود (ســعیدی رضوانی .)24 ،1379 ،در سده
پانزدهــم در دنیــای حفاظت ،حفظ اثــر در دو زمینه تجلی مییابد.

یکــی حفــظ آن به حالــت اولیه کــه در دایره حفاظت قــرار میگیرد و
دیگری تکمیل و از بین بردن نواقص که در حیطه مرمت 4در غالب
بازســازی میگنجد .روند حفاظت با تغییرات جزیی ادامه داشت تا
آنکه در قرن  18میالدی ،به دلیل تعریف مفاهیم در حوزه حفاظت
و مرمــت بــه ویژه موضوع اصل و بدل ،بحث ارزشهای اثر هنری در
حفاظــت مورد توجه قرار گرفته که با بحث اصالت 5همراه میگردد.
نظریــات مطــرح شــده در زمینــه ســاخت اثــر جعلــی و قرارگیــری در
محوطههــا و انتقــال آثار اصلی بــه موزهها (یوکیلهتــو)235 ،1387 ،
ســبب ایجــاد چالشهایی میگــردد .تناقضات مطرح شــده در این
زمینــه ســبب میگردد تا موضــوع اصالت و ارزش مــورد توجه جدی
ق��رار گی��رد ( .)Albertz & Hazen, 2010, 47در دهههــای ابتدایــی
قرن ،20در حوزه مرمت در تدوین منشور آتن ،توجه بر ارزش زیبایی
در تمامیتبخشــی بــر اهمیــت ارزش در رویکــرد مداخالتــی صحــه
گــذارد .تا آنجــا که برندی ،هدف حفاظت از آثــار تاریخی را مبتنی بر
نگاه ویژه بر اساس وجوه زیباشناسی ،ارزشهای تاریخی و فرهنگی
و اصالت نهفته در آثار مطرح میکند (آدینه و رازانی )17 ،1386 ،و در
این مباحثه ،جایگاه ارزش را به عنوان یک عامل در فرآیند دریافت
مفاهیم اثر به عنوان مفهومی کلیدی بیان میدارد .در سده بیستم
میــادی ،تفکــرات منتقدان و فیلســوفان مطــرح در حوزه حفاظت
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همانند برندی ،فیلدن ،یوکیلهتو و  ،...سبب تغییر دیدگاه مدرن به
ارزشها شــد و نقش آن در حوزههای گونا گون حفاظت مورد توجه
قــرار گرفــت و بر نســبیتپذیری ارزشهــا تا کید نمودنــد (یوکیلهتو،
 .)235 ،1387فیلدن ،حفاظت را یک حوزه حرفهای چند منظوره
میدانــد که گســترهای از مفاهیم ارزشهای زیباشناســی ،تاریخی،
علمی و فنی گونا گون را در برگرفته و در تعامل با زمان قرار میدهد.
کروچــه ،درک زیباییشناســی اثــر را عاری از حواشــی اقتصــادی و در
بس��تر هویتی و اجتماعی بیان میکند (( )Croce,1990جدول  .)1در
این سـ�ده به اولویتگذاری و دسـ�تهبندی ارزشها پرداخته (�Stov
 .);el1995 Reigle,1982و بــر اهمیــت جوانــب انســانی و فرهنگــی،
در شـ�کلگیری مفاهیـ�م ارزشـ�ی تا کیـ�د شـ�د (.)Jokilehto, 2007در
دســتهبندیهای صــورت پذیرفتــه در قرن  20میــادی ،ارزشهای
مرتبــط بــا میراث فرهنگــی را میتــوان در دو گروه عمــده ارزشهای
ملموس و ناملموس مشاهده نمود که در جوامع مختلف به فراخور
بســتر فرهنگی و محیطی آنها ،اولویتهای گونا گونی را شاملشــده
که در برخی موارد با یکدیگر تفاوت دارند (جدول  .)2ریگل ،ارزشها
را در دو حــوزه قدمتــی و کاربــردی تقســیم نمــوده و برنــدی ،درک و
دریافــت اثــر را بــر اســاس ارزش بیان میکنــد (برنــدی.)28 ،1386 ،
گونا گونی نگرشهای ایجاد شده در قرن  19میالدی ،دیدگاه در زمینه

حفاظــت در ارتبــاط با ارزشهای اثر تاریخــی را دچار تحول نموده و
رویکردهــای ایجاد شــده توســط صاحبنظران و منتقــدان مرمت،
چالــش جــدی در این زمینه گردید تا آنکه در قــرن  21میالدی ،این
موضوع به یکی از مباحث مهم تبدیل شــد و ســبب ایجاد تحوالت
در دیدگاههــای حفاظتی گردیــد .عالوه بر اهمیت توجه به ارزش در
زمینه حفاظت و لزوم شــناخت آن ،همانطور که مشــاهده میگردد
آنچــه کــه در بحــث ارزش بیشــتر مدنظــر بــوده اســت ،طبقهبنــدی
و اولویتگــذاری ارزشهــا در جوامــع اســت و بــا نظــر به اینکــه ارزش
مفهومی بسیار مهم در بحث حفاظت است ،اما معیارهای قابلیت
ارزیابی در بیان و تبیین ارزش به صورت منســجم بررسی نشدهاند.
میتــوان گفــت آنچه که در بحــث ارزش میتواند راهگشــای مباحث
بعدی در حفاظت باشــد ،شــناخت هدفمند این مقولــه و در ادامه
عواملی اســت که ســبب ایجاد تغییرات در دیدگاههای ارزشی است
که در جوامع سبب گردیده اولویتبندیها متفاوت عمل کند.

روش تحقیق
در راســتای تحقــق و دســتیابی بــه یک نگــرش جامــع در بیان و
درک ارزش در راســتای سیاســتهای حفاظتی و رســیدن به هدف

جدول  -1نظریات مطرح شده در زمینه ارزش در حفاظت توسط منتقدان سده  20میالدی.

نظریه پرداز و منتقد

نظریات مطرح شده در حوزه ارزش در حفاظت

بورات پاول تورنامتز
Baurath Paul Tornow-Metz-1935

ارزش در حفاظت در «مطابق سبک سازندگان باستانی اثر» بیان میشود.
تنها «اصالح بدون شک ارزشهای تکنیکی» در بیان ارزش اثر جایز است

کالوین
Colvin- 1954

مرمت چیزی جز از بین بردن ارزشهای هویتی و درونی اثر نیست و اثر به واسطه «فن کهنه ساخت» دارای ارزش است.

چزاره برندی
Brandi- 1963

وانمودکردن به این امر که بازسازی همان معنای اصل را دارد منتفی است و از لحاظ تاریخی و زیباشناسی تقلبی شمرده
میشود .آرمان انسانی حفاظت مبتنی بر بیان وجوه ارزشی زیباشناسی ،تاریخی و اصالت نهفته در اثر است.

آلویس ریگل
Alose Riegle- 1982

اثر دارای ارزشهای گونا گونی است که نوع حفاظت و مداخالت در حفظ آنها موثر است.
بستر فرهنگی اثر در ارزششناسی و طبقهبندی ارزش و شناخت در جوامع اهمیت دارد.

کروچه
Croce- 1990

درک زیباییشناسی اثر عاری از حواشی اقتصادی و در بستر اجتماعی و هویتی است

جوانی کاربونارا
Jouani Carbunara- 1976

وحدت در اثر رویکردی ارزشمند در حفاظت است که دست نخورده بودن را شامل میشود.
الگوبودن در مرمت در حفظ ارزشها مناسب نیست و با توجه به ویژگی اصیل مداخالت حفاظتی گزینش گردد.

جولیو کارلو آرگان
Giulio Carlo Argan- 1980

توجه به رویکردی خالقانه در حفاظت از جنبههای ارزشی اهمیت دارد
اهمیت ارزش زیباشناسی در حفظ هویت و اصالت اثر در حفاظت است

برنارد فیلدن
Bernard Feilden- 1998

حفاظت ،یک حوزه حرفهای چندمنظوره است که گسترهای از مفاهیم ارزشهای زیباییشناسی ،تاریخی ،علمی و فنی
گونا گونرا دربر گرفته و هماهنگ میسازد که در تعامل با زمان قرار دارند.

یوکا یوکیلهتو
Jukka Jukilehto- 2006

در حفاظت برخی ویژگیهای ارزشمند مربوط به جنبههای ذاتی هستند (طراحی ،مواد و طرز ساخت) ،در حالی که ارزشهای
دیگر وابسته به موقعیت و چگونگی ارتباط آن بنا با محیط اطرافش است.

گوستاو آرائوز
Araoz, G.F - 2008

در فرایند حفاظت بر هر دو بعد ملموس و ناملموس اثر بایستی توجه نمود که بعد ملموس تکیه بر مصالح ،طراحی ،مهارتهای
استادکارانه و  ...دارد و بعد ناملموس بر نظریههای نوین اصالت شامل ارزشهای اثر و روح مکان میراث تکیه دارد.

میتچل
Mitchell, N - 2008

حفاظت ،تکیه بر ابعاد پویایی و تداوم ،اهمیت معنایی و ابعاد ناملموس اثر داشته و تعریف ،اهمیت و پایش اهمیت معنایی،
معنا و ارزش پاسخگوی تحوالت اجتماعی در حفاظت در جوامع خواهد بود.

راسلر
Rossler, M - 2008

در حفاظت اثر یکپارچهسازی اصالت و یکپارچگی تحت عنوان ارزش برجسته جهانی در ابعاد ملموس و ناملموس بیان میگردد.

ماخذ( :نگارندگان با استناد به کتب تاریخ حفاظت)
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جدول  -2اولویتبندی ارزشی در جوامع در سده  20میالدی.

ریگل 1902

فیلدن 1982

لیپ 1984

بیانیه بورا 1998

فری 1997

میراث انگلستان 1997

سن
تاریخی
یادمانی
کاربردی
نوبودن

احساسی
فرهنگی
کاربردی

اقتصادی
زیباییشناختی
نمادی
ضمنی
اطالعاتی

زیبایی شناختی
تاریخی
علمی
اجتماعی (مشتمل بر معنوی،
سیاسی ،ملی ،فرهنگی)

مالی
انتخابی
وجودی
میراثی
شان اجتماعی
تحصیالتی

فرهنگی
تحصیالت دانشی
اقتصادی
تفریحی
منبعی
زیبایی شناختی

ماخذ( :نگارندگان با استناد به )Avrami, 2000, 15
جدول  -3منشورها و قوانین منتشر شده بین المللی در سده  20و  21میالدی.

نام منشور

حوزه مداخله

وجه تا کیدی در جهت بیان ارزش در حفاظت اثر

منشور آتن1931 -

محوطههای تاریخی شهری و معماری ،بناها و
مجموعههای معماری

حفاظت کالبدی اثر تاریخی -بازسازی آناستیلوز در رویکرد مداخالتی

منشور ونیز1964 -

بناها ،ساختارهای تاریخی و محوطهها ،فضاهای
شهری ،حفاریهای باستانشناسی ،بافتهای قدیمی

مقدم شمردن مواد و مصالح -اصالت مواد -ارزش تاریخی و
زیباشناختی در حفاظت -یکپارچگی و تمامیت باستانشناختی

بیانیه یونسکو-
1972

محوطه تاریخی ،مجموعههای معماری بومی و شهری

حفاظت فیزیکی و فرافیزیکی -یکپارچگی در حفاظت -تغییرات زمانی
در حفاظت

منشور اولیه بورا-
1981

محوطههای تاریخی و بومی ،میراث محلی و طبیعی،
دست ساختهها

توجه به بستر و محیط اثر -حفظ هویت ذاتی و درونی در مداخالت-
ابعاد فیزیکی و فرافیزیکی حفاظت

منشور ایکوموس
نیوزلند 1993 -

چشماندازها ،بناها ،ساختارهای میراثی ،محوطههای
باستانی و باغها

توجه به بستر فرهنگی و بومی -مداخالت در جهت صیانت از
ارزشها -سالمت کالبد اثر در ارزششناسی و تا کید بر مخاطب

سند نارا1994 -

تک بنا ،مجموعه معماری و شهری ،محالت تاریخی،
محوطهها

اصالت مواد و اثر -حفظ هویت ذاتی و درونی در مداخالت -تمامیت
کالبدی در بستر فرهنگی -زمان و دگرگونی دیدگاه حفاظتی

بیانیه سان
آنتونیو1996 -

تک بنا ،مجموعههای معماری تاریخی ،سایتهای
باستانشناسی ،دست ساختهها و محوطهها

اصالت و یکپارچگی عاملی بر اقتصاد گردشگری – توجه بر بستر
فرهنگی و بومی

منشور نهایی
بورا1999-2002 -

مکانهای با ارزش فرهنگی
(طبیعی ،تاریخی ،بومی و )..

تا کید بر بستر فرهنگی و تاریخی اثر -مداخالت بر مبنای حریم و
محیط -نمایش ارزشهای فرهنگی در حفاظت -هویت بخشی اثر

منشور ایکوموس-
2002

میراث بومی و محلی ،بناها و محوطههای تاریخی،
دست ساختهها

اصالت و یکپارچگی اثر به عنوان معیار اهمیت و اعتبار -توجه بر بستر
فرهنگی در ابعاد فرافیزیکی حفاظت -اهمیت و منزلت فرهنگی

منشور ایکوموس
کبک2008 -

مسیر فرهنگی (تک بنا ،محالت ،مجموعه معماری،
چشمانداز فرهنگی و تاریخی ،یافتههای باستانشناسی

حفظ ارزشهای ملموس و ناملموس اثر -اصالت و یکپارچگی عاملی
در تعیین اهمیت -نقش هویت در حفاظت -دگرگونی زمان

مورد نظر ،شیوه گزینششده از نظر هدف ،بنیادی -نظری و از نظر
ماهیــت و روش توصیفــی -تحلیلی اســت و در ســه مرحله تحلیل و
مطالعه تلقی از مفهوم ارزش در قرن  20و  21میالدی بر اساس تحلیل
و بازخوانــی منشــورها و نظریــات حوزه حفاظت ،تحلیل و شــناخت
مولفهها بر اساس نظریات مطرح شده ،تحلیل و ارزیابی دیدگاههای
وابسته به حفاظت در قرن  21در جهت بررسی و دستیابی به عوامل
موثــر در دگرگونی دیدگاههای ارزشــی در جهت شــناخت ویژگیها و
معیارهــای موثر به عنوان زیر بخشهای معنایی ارزش در حفاظت
صــورت پذیرفــت و هــدف مورد نظــر در ایــن تحقیق تببیــن ارزش و
شــناخت معیارهــای موثــر در دگرگونــی دیدگاههــای ارزشــی اســت.
-1تلقــی از مفهــوم ارزش در قــرن  20و  21میــادی بــر اســاس
تحلیل و بازخوانی منشورها و نظریات حوزه حفاظت
6
در دنیــای حفاظــت امروزیــن ،توجه بــر ابعاد ناملمــوس اثر ،از

مســائل مهــم مطرح شــده در امر حفاظت اســت .ارزیابــی جایگاه
ارزش در بســتر تاریخــی حفاظت نشــان میدهد که ایــن مفهوم با
توجــه بــه تحوالت نگرشــی در حــوزه حفاظت در گــذر زمان مطرح
بوده و به عنوان یکی از بنیانها و اصول حفاظت شناختهمیشده
اســت .از قــرون وســطی تــا رمانتیــک ،ارزش بیشــتر در حــوزه
زیباشناختی اثر مطرح بود ()Munos Vinos, 2005؛ و در دورههای
متاخرتــر ،ارزش خود را در غالب ارزش تاریخی به نمایش میگذارد
( )Reigle, 1982; Lip,1984کــه نتیجــه آن ســبب میشــود مفهوم
ارزش در منشورهای تدوین شده اولیه مانند ونیز ،در غالب ارزش
زیباشــناختی و تاریخی مطرح شده و به صورت یک ویژگی مستتر
در کالب��د بیان گ��ردد ( .)Jokilehto, 2006;Avrami et al., 2000اما
در انتهــای ســده  ،20میراث فکری افــرادی همانند دکارت ،ویکی،
هردر ،کانت ،وینکلمن ،مارکس ،کنت ،دیلتی و نیچه ،سبب تغییر
دیــدگاه مدرن به ارزشها شــد و بــر نســبیتپذیری ارزشها تا کید
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بازشناسی ارزش و عوامل تاثیرگذار در دگرگونی دیدگاههای ارزشی در
حفاظت از میراث فرهنگی در قرن حاضر

نهــاد (یوکیلهتو )235 ،1387 ،و پس از آن در بیانیههای متاخرتر،
ابعــاد مادی و فرامادی ارزشها به عنوان عاملی جهت توســعه در
سیاس��ت حفاظت مطرح گردی��د (Pendlebury & Gibson, 2009,
 .)29ایــن نگرشها ســبب گردید تــا در قوانین و نظریــات گونا گون
مطرح شده ویژگیهایی را برای ارزش در نظر گیرند (جدول .)3
بر اســاس بررســی منشــورها میتوان گفت نســبیتپذیری این
مفهوم ،تغییر با توجه به گونا گونی جوامع در گذر زمان ،تناقضات
در رویکردهــای مداخالتــی و  ...ســبب ایــن دگرگونی شــده اســت.
در بیــان ایــن مفهــوم ،بهتریــن راه رســیدن به مفاهیمی اســت که
در ارتبــاط بــا ایــن زمینــه هســتند و در حوزههای گونا گــون میراث
فرهنگی بیان گردیدهاند.
عــاوه بــر منشــورهای تدویــن شــده بــه صــورت خــاص ،تغییــر
دیدگاههــا در حــوزه حفاظــت نیــز در فواصــل زمانــی تــا تدویــن
منشــورها قابل تامل اســت که بر تدوین قوانین تاثیرگذار بوده و در
جدول ،4یافتههای حاصل شده در سیر تحول ارزش در قرن  20و
 21میالدی بررسی و با توجه به گستردگی منابع بیان گریده است.

بــر این اســاس ،ویژگیهایی ماننــد پایش ارزش بر اســاس اصالت،
تمامیت بخشــی کالبدی در توســعه ارزشــی ،هویت ارزشــی نهفته
در اثــر در حمایــت میــراث طبیعــی و فرهنگی ،توجه بــه معیارهای
محیطــی و ســازگاری بــا آن ،کارکــرد بخشــی در تحــوالت تکنیکی و
تحوالت فرافیزیکی زمان را به عنوان معیارها و عواملی دانست که
در این برهه در بیان ارزش در حفاظت مورد توجه قرار دادهاند.
بنابرایــن بــر اســاس تحلیــل نظریــات مطــرح شــده و بررســی
منشــورها در حوزههــای متعــدد ،تا کید بر برخی از مولفهها بیشــتر
دیــده شــده و در بیــان ارزش و اهمیت یک اثر ،جایــگاه ویژهای به
خــود اختصــاص دادهانــد .بــا توجه به ایــن مطلب و بررســی وجوه
تا کیــدی در منشــورها ،میتــوان  6ویژگــی را در بیــان ارزش موثرتــر
دانست که با جمعبندی از قوانین منتشره میتوان در یک جمله
بیان نمود:
تــداوم و پویایــی محیط با توجه به فرهنــگ زمینه در نمایشارزشهای گونا گون تاثیرگذار است.
-ابعــاد فرافیزیکــی زمــان در بیــان ارزش و ارتباط آن با بســتر اثر

جدول  -4سیر تحول ارزش در سیطره حفاظت.

دوره تاریخی

برداشتها از مفهوم ارزش در حفاظت

اوایل قرن  20تا 1930
میالدی

حفظ ارزش در نگهداری مناسب از کالبد فیزیکی در بستر دگرگونی زمانی اثر مطرح می گردد.
Riegl 1982; Jokilehto 2007

 1964 -1931میالدی

مفهوم ارزش در قالب ارزش تاریخی و زیباشناختی در تمامیت بخشی کالبد فیزیکی در محیط اثر قابل درک است.
Athen charter 1931; Veniz charter 1964; Mason 2002

 1972 -1964میالدی

ارزش به عنوان مفهومی ناملموس در حفاظت مطرح میگردد که ارتباط با اصالت ذاتی و تکنیکی و دست نخورده بودن
مطرح است.
Unesco 1972; Matero 2000

 1981 -1972میالدی

ارزش ،عاملی در حمایت از هویت میراث فرهنگی و طبیعی است و به صورت مستقل در رویکرد حفاظت عنوان شد.
Burra charter (first edition 1981); Jokilehto 2006; Caple 2004

 1993 -1981میالدی

مفهوم ارزش اثر تاریخی در بستر زمان و با توجه به جامعه بومی قابل درک است.
Icomos 1993; Vestheim 2001

 2000 -1994میالدی

در تلقی ارزش یک اثر ،مفاهیمی چون اصالت ذاتی و بستر ،نقش تعیینکننده دارند و با این مفاهیم ارزش بیان خواهد شد.
Jokilehto 1994,2006,2007; Nara charter 1994; Icomos 1994; Stovel 1995

 2002-2001میالدی

پایش مداوم در حفاظت بر اساس هویت و اصالت اثر در بستر شکل خواهد پذیرفت .مفهوم ارزش در بحث میراث
ناملموس و ملموس قابل دریافت است.
Burra charter 1999-2002; Matero 2000; Avrami 2000; Mason 2002; Munos Vinos 2005; Icomos 2008

 2004 -2003میالدی

ارزش و اهمیت ،بیانگر احترام به معیارهای محیطی اثر در تحوالت زمانی و سازگاری با محیط خواهد بود.
Icomos 2003; Rolf & Jill 2003, Edroma 2001

 2005میالدی

ارزش ،معیاری جدید در حفاظت مدرن است که بر اساس حفظ کارکرد قابل پایش خواهد بود.
Munos Vinos 2005; Jokilehto 2006

 2007 -2006میالدی

ارزش بصری و زیباشناختی اثر در ارتباط با تمامیت کالبدی در بستر زمانی بیشتر قابل دریافت است.
Jokilehto 2006; Costello 2006; Hughes 2007; Varoli- Piazza 2007

 2009-2008میالدی

مفهوم ارزش ،یکی از مهمترین معیارها برای سنجش اهمیت «مسیر فرهنگی» اثر است.
Icomos 2008; Sun Hua 2010

 2013-2010میالدی

جهت حفاظت از ارزشها در برابر مداخالت مرمتی ،بهترین ابزار ،استناد بر ارزشهای جهانی یک اثر است.
Guidance for World Heritage Properties 2010; Albertz & Hazen2010
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نقش مهمی دارد.
صیانت از اصالت ،در ارتباط با مواد و مصالح کالبدی و حفظویژگیهای اصیل قابل توجه است.
حفــظ یکپارچگــی 7در ارتباط با ســازماندهی عناصر فضایی ودست نخورده بودن اثر در بیان ارزش موثر است.
درک ویژگــی ذاتــی و درونی در ایجاد تعلق خاطر و درک ارزشذاتی اثر معنا مییابد.
 مداخــات حفاظتــی در راســتای حفــظ ابعــاد ملمــوس وناملموس اثر بیان ارزش را میسر خواهد نمود.
 -2تحلیل و شــناخت مولفههای موثر در بیان ارزش بر اســاس
نظریات منتقدان و مفاهیم درک شده منشورها
در معنای کلی میتوان گفت حفاظت به معنای مدیریت تغییر
یک مکان ارزشــمند و با اهمیت در بســتر محوطه اســت به نحوی
کــه ارزشهــای میراثــی اثر به بهترین شــکل پایدار بمانــد ،در حالی
کــه فرصتهایی بــه منظور شناســایی و غنا بخشــیدن به ارزشها
برای نس��لهای حال و آینده وجود داش��ته باشد( (�English Heri
 .)tage, 2008,7بــر ایــن مبنــا میتــوان گفت که ارزشهــا و صیانت
از آنهــا در حفاظــت از عوامــل بســیار مهم جهت گســترش فرهنگی
و هویــت بخشــی در جوامــع خواهــد بــود .بــر اســاس تحلیلهــای
صــورت پذیرفتــه در بخشهــای پیشــین و نتایــج حاصــل شــده از
جداول در ارتباط با دیدگاههای ارزشی و با توجه به ویژگیهای اثر
تاریخی و عوامل موثر در شکلگیری مفاهیم ارزشی در آثار ،در یک
جمعبندی کلی مفاهیم دریافت شــده جهت شناخت مولفههای
تاثیرگذار در جدول 5بررســی و تحلیــل گردیدهاند تا بتوان به بیان
مفهوم ارزش بر اساس مولفههای موثر دست یافت.
در پــی بررســی جــدول  5کــه بــه دنبــال شــناخت عوامــل موثــر
در بیــان ارزش یــک اثــر تاریخــی و ویژگیهــای موثــر بــر آن بیــان
گردیده اســت ،میتــوان گفــت معیارهایی چون اصالــت ،هویت،۸

یکپارچگــی ،بســتر ،رویکــرد حفاظتــی و تعامــل اثــر در زمــان از
مولفههای تاثیرگذار در تبیین ارزش خواهند بود.
در بیان مفهوم ارزش ،اهمیت بســتر محیطی و جامعه ،عامل
مهمــی در نظــر گرفتــه شــده اســت و همانطور کــه ریــگل و برندی
معتقــد هســتند اهمیــت جوانــب انســانی و فرهنگــی در تدویــن
نظریات ارزشی بسیار مطرح میگردد .مداخالت تخصصی در اثر در
مطابقت با اعتقادات ارزشی و مردمی در فرهنگها شکل میگیرد
( )Matero, 2000,52و حفــظ ارزشها بر اســاس بســتر محیطی در
کالبد ،وضعیت ،کاربری و تداعی معانی آن مس��تتر اس��ت (Caple,
 .)2004,178هویــت فرهنگــی جوامع در تلقی از ارزش بســیار مهم
هســتند و در ایــن زمینــه والتــر بــور معتقد اســت که هویــت همان
تفاوتهای کوچک و بزرگی است که سبب بازشناخت یک مکان
و خوانایــی محیــط میشــود و حــس دلبســتگی محیــط را بوجــود
م ـیآورد (قطبــی .)81 ،1387 ،در شــکلگیری هویت اثــر تاریخی و
تغییرات ارزشــی کــه در آن ایجاد میشــود ،مفاهیمی وجود دارند
که ارتباط مهمی با بســتر محیطی و اجتماعی دارند .دســتیابی به
ایــن مفاهیم در بررســی تغییرات ارزشــی بســیار مهــم خواهد بود.
هویــت ،الزمــه موجودیت اســت که بــه معنای شــخصیت ،ذات و
هســتی است .هویت حدی است که شــخص میتواند یک مکان
را بــه عنــوان مکانــی متمایــز از ســایر مکانهــا شناســایی کند ،به
گون ـهای کــه شــخصیتی منحصــر به فرد داشــته باشــد .کریســتوفر
الکســاندر ،هویــت را تجســم کالبــدی کیفیتهای بینــام در بناها
میدانــد ،کیفیتهایــی که مبنای اصلی حیات و روح هر انســان،
شــهر ،بنــا و یــا طبیعــت بکــر هســتند ،امــا نمیتــوان نامــی بــر آنها
گذاشت (الکساندر.)457 ،1381 ،
در ســند نــارا ،در بحــث ارزش در حفاظــت مطــرح میگــردد که
اصالــت میتوانــد معیارهای ارزشــی را برای داوری در مورد بیشــتر
محوطهه��ای تاریخی مطرح کند ( .)Nara Charter, 1994بنابراین
مفهــوم اصالــت در ارتباط مســتقیم بــا ارزشها قــرار دارد .اصالت،

جدول  -5شناخت مولفههای موثر بر تبیین ارزش در حفاظت.

مفاهیم درک شده
از نظر منتقدان

مفاهیم درک شده از تحلیل منشورها و قوانین

بیان ارزش در سیطره حفاظت
(قرن  20و  21میالدی)

مولفههای موثر
در تبیین ارزش

1

اصالت تکنیکی و اصیل
بودن

حفظ ویژگیهای اصیل در ارتباط با مواد و
مصالح کالبدی در صیانت ارزشی

پایش ارزش در حفاظت بر اساس اصالت

اصالت

2

حفظ سبک اثر و دست
نخورده بودن

سازماندهی عناصر فضایی و دست نخورده
بودن اثر

تمامیت بخشی کالبدی عامل
ارزشگذاری

یکپارچگی

3

هویت درونی و ذاتی نهفته
در ویژگیهای اثر

درک ویژگی ذاتی و درونی در ارتباط با بستر
فرهنگی در ایجاد تعلق خاطر و درک ارزش ذاتی

بیان ویژگی ناملموس و هویت نهفته
میراث

هویت

4

محیط و ویژگیهای مرتبط
با موقعیت

تداوم و پویایی محیط با توجه به فرهنگ زمینه

احترام به معیارهای محیطی و بستر هویتی

بستر محیطی

5

تنوعات حفاظتی

حفظ ابعاد فیزیکی و فرافیزیکی اثر بر اساس
رویکردهای گونا گون

سازگاری با محیط و رویکرد کارکرد بخشی
در تحوالت تکنیکی

رویکرد
حفاظتی

6

ویژگیهای زمانی

ابعاد فرافیزیکی زمان در ارتباط با تحوالت ارزشی تحوالت تاریخی زمان با توجه به ابعاد آن

زمان
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بازشناسی ارزش و عوامل تاثیرگذار در دگرگونی دیدگاههای ارزشی در
حفاظت از میراث فرهنگی در قرن حاضر

فینفســه ارزش نیســت و تنهــا جنب ـهای اساســی از جلوههــای
گونا گون دیگر ارزشهای بنیادین میراث فرهنگی به شمار میرود
( .)Stovel,1995اصالــت بــه مثابه انتقالدهنــدهی ارزشها و ُبعد
معنایــی میــراث فرهنگــی مولفهای کلیــدی در فراینــد حفاظت به
شــمار میآید (فدائینژاد و عشــرتی .)86 ،1393 ،در بحث دیگری
یگــردد که ارزشهــا (بصری
در ســیر تحــول مفهــوم ارزش مطرح م 
و زیباشــناختی) در ارتبــاط بــا یکپارچگــی کالبــدی اثر بیشــتر قابل
دریافــت خواهند بود و یکپارچگی میتواند معیاری مهم در جهت
قضــاوت ارزشــی قــرار گیــرد که گاهــی این مفهــوم به جــای اصالت
در منش��ورها نی��ز بی��ان میگ��ردد (.)The Burra Charter, 2002
ایــن مفهــوم را میتوان پایه توســعه مدیریت حفاظت دانســت که
ضامنــی در راســتای جلوگیری از کمرنگ شــدن ارزشهای یک اثر
میراثی اس��ت ( .)Jokilheto, 2006,12یکپارچگی در اصل سنجش
میزان تمام و کامل بودن میراث فرهنگی است .یکپارچگی معرف
ویژگیهایـ�ی اسـ�ت کـ�ه مبیـ�ن ارزش جهان شـ�مول اسـ�ت (�Guid
 .)ance for Word Heritage Properties, 2010,13یکپارچگــی در
آثــار در تــداوم آن در بســتر محیطی در گذر زمــان نقش مهمی دارد
( .)Matero, 2000, 52این عامل در درک و دریافت مخاطب از اثر و
جنبههای ارزشی آن میتواند بسیار قابل تامل باشد.
بر اســاس تلقــی از مفهوم ارزش ،این مفهوم در اصل بر اســاس
ســامت فیزیکــی اثــر در گــذر زمانــی روی خواهــد داد و تغییــرات و
دگرگون��ی زمان در حفاظ��ت از ارزشها تاثیرگذار اس��ت (Jokilehto,
 .)2007حفاظت از صدمات و آسیبهای احتمالی در توالی زمانی،
از مهمترین عوامل در نمود ارزش اســت و کالبد اثر ،شــکلدهنده
حی��ات آن در ی��ک بس��تر در گذر زمان خواهد ب��ود (Huh & Uysal,
 .)2004,180انتخــاب شــیوههای مداخالتــی بــر مبنــای احتــرام و
حفظ ویژگیهای اصالت ،هویت ،یکپارچگی و در راستای سالمت
فیزیکــی اثــر در بســتر محیطــی و اجتماعــی در گــذر زمــان ،عامــل
توســعه ارزشــی اثــر در جوامع خواهد بــود .درک حفاظــت و تدارک
رویکــرد حفاظــت آثــار تاریخی و فرهنگــی ،ارتباط مســتقیم با درک
مولفههایــی خواهد بود که در دریافــت ارزش تاثیر دارند و بهترین
راه انتخــاب شــیوههای حفاظتــی بــر مبنــای درک ارزش صــورت

حفاظت ارزشی

حفاظت

میپذیرد (مرادی.)66 ،1390 ،
-3حفاظــت در قــرن  21و دیدگاههــای وابســته به آن بر اســاس
شناخت معیارهای موثر در بیان ارزش
با پشــت سرگذاشــتن قرن  20میــادی که نقطه شــروع و اوجی
در مباحــث حفاظــت از آثــار تاریخی اســت کــه شــکلگیری قوانین
و کنوانســیونها و منتقــدان و نظریهپــردازان ایــن حــوزه را در پــی
داشــت ،در دنیــای نویــن حفاظــت در قرن  21میــادی ،دیدگاهها
کمــی در حــوزه حفاظــت تغییــر نمــوده کــه مبحــث ارزش در ایجاد
ایــن تغییــرات نه تنهــا بیتاثیــر ،بلکه بســیار تاثیرگذار بوده اســت.
در دنیــای نویــن حفاظت ،دو دیــدگاه حفاظت کارکردی و ارزشــی
( )Vestheim et al., 2001, 215مطــرح میگــردد کــه طــرز تلقــی و
بیان هر حوزه در بحث حفاظت کمی متفاوت میگردد .در دیدگاه
کارکــردی ،توجه بــر ویژگیهای مادی و ملموس اثر معطوف شــده
که توس��ط حفاظت گر م��ورد توجه قرار میگی��رد (Vestheim et al.,
 .)2001, 216آیا اثر مورد بررســی میتواند نماد اجتماعی باشد؟ آیا
مردم میتوانند داخل آن کار کنند؟ آیا جاذبه گردشگر دارد؟ و ....
امــا در بحث حفاظت ارزشــی که جلــوه دیگری از نگره حفاظت
معاصــر اســت ،دیــدگاه ارتباطــی بــر مبنــای ارزشهــای اثــر شــکل
میپذیــرد .ایــده محــوری در حفاظت ارزشــی این اســت کــه برای
تصمیمگیــری در حفاظــت ،ابتــدا بایــد ارزشهایــی را که یک شــی
میتواند در نظر مردم داشـ�ته باشـ�د ،بررسـ�ی کرد (Avrami et al.,
 .)2000,12در ایــن دیــدگاه ،ارزشهــای اســتحصال شــده توســط
مخاطــب بــر اســاس دیــدگاه و نگــرش او اهمیــت مییابــد کــه این
دیــدگاه در کنــار دیــدگاه کارکردی اثر ،ســبب باززنده ســازی دوباره
آن خواهد گردید .در ســال  2000میالدی ،اولین بار توســط آورامی
بحث حفاظت کارکردی و ارزش��ی تفکی��ک گردید (Munos Vinos,
 .)2005حفاظت ارزشی به دنبال دست یابی به ارزشهای درونی
اثــر و حفاظت کارکردی بــه دنبال معیارهای کالبــدی و فیزیکی اثر
است که بر اساس این دیدگاه میتوان آن را در نمودار 1نشان داد.
بر اساس نمودار طراحی شده بر اساس دیدگاه آورامی میتوان
در بحــث حفاظــت ارزشــی ،در مبحــث ارزشهــای درونــی ،آنهــا را

ارزش درونی

موجودیت و هستی اثر

ارزش بیرونی

ارزشهای فرهنگی

مدرن
حفاظت کارکردی

نمودار  -1تفکیک حفاظت در دنیای مدرن.
ماخذ( :نگارندگان ،بر اساس دیدگاه)Avarmi, 2000, 13

معیارهای فیزیکی و
کالبدی
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وابســته بــه ذات و موجودیــت اثــر دانســت کــه بیشــتر در تعامــل با
ویژگیهایــی از ارزش قــرار میگیرنــد که به صــورت ناملموس قابل
درک و دریافــت هســتند .در بحــث ارزشهــای بیرونــی ،تعامــل بــا
ارزشهای گونا گون که با نام ارزش فرهنگی از آثار تلقی میگردند،
مشــاهده میگردد که در تعامل با کالبد و بســتر در حیطه حفاظت
کارکردی بیان شده است.
بنابرایــن در جهــت ایجــاد حفاظتــی مطلــوب کــه بــر حفاظــت
کارکــردی و ارزشــی همــگام بــا یکدیگر تا کید داشــته باشــد ،باید در
حفاظــت یک مــکان ،تمامــی جوانب مربــوط به اهمیــت فرهنگی
و طبیعــی آن را بــدون تا کیــد غیرموجــه بــر هیــچ ارزشــی بــه هزینه
نادیدهگرفتــن ارزشهــای دیگــر آن در نظــر گرفــت و عــاوه بــر ایــن
بخــش بایســتی بــر چگونگــی حفاظــت کارکــردی نیــز توجــه نمود.
امــروزه حفاظــت از کارکــرد و ارزشهــای اثــر ،یکی از اصــول مهم در
زمینه معرفی آثار میراثی ش��ده ( )Sun Hua, 2010, 6957به طوری
کــه در ســند میــراث انگلســتان ( ،)2008موضوع حفاظــت ،توجه و
ارتقــای ارزشهــای میراثــی را مدنظــر قــرار میدهد و ارائــه اصول و
سیاس ـتها در این ســند ،بر مبنای ســنجش معیارهای «اصالت،
یگــردد و بــر مبنــای ایــن
یکپارچگــی ،هویــت» در مــکان بیــان م 
رویکرد ،طیف وســیعی از ارزشها در حفاظــت مکان تاریخی مورد
توجه و سنجش قرار میگیرد.
بنابرایــن بــا توجــه بــه جــداول 4و  5و تحلیلهــا و بررس ـیهای
صــورت گرفته بر مبنای شــناخت عوامــل تاثیرگذار در بیــان ارزش از
دیــدگاه قوانیــن و منتقدان مرمت ،و با توجــه به دیدگاههای مطرح
شــده در قــرن  21میــادی و تفکیــک حــوزه حفاظــت ،ارتبــاط بیــن
عوامل بیرونی و درونی تاثیرگذار در بیان ارزش که سبب دگرگونی در
دیدگاهها نیز خواهند گردید را میتوان در نمودار  2مشاهده نمود.
 -4معیارهــای تاثیرگــذار در دگرگونــی دیــدگاه ارزشــی بــر اســاس
دیدگاه نوین حفاظت
حال با توجه به عوامل شــناخته شــده در بیان ارزش ،آنها را در
دو گســتره عوامل درونی وابســته به ذات و موجودیت اثر و عوامل

نمودار -2معیارهای تاثیرگذار در حفاظت بر اساس دیدگاه ارزشی در قرن .21

بیرونــی مرتبــط بــا ویژگیهایــی کــه در تعامل بــا محیط بــوده و به
دلیــل قابلیــت تغییرپذیــری زیادتری که فی نفســه در خود دارند و
عوامــل متنوعتــری در ایجاد تغییرات بر روی آنهــا تاثیرگذار خواهد
بود ،تقسیم نمود که در تعامل با ویژگیهای درونی اثر قرار دارند.
بر اساس معیارهای مطرح شده در بیان مفهوم ارزش ،میتوان
ســه ویژگــی اصالــت ،هویــت و یکپارچگــی را در گســتره ویژگیهــای
درونــی مرتبــط بــا ذات اثر دانســت کــه در بخشهای پیشــین بیان
دهاند که در ایجاد ویژگیهای ارزشی آثار نقش دارند اما میتوان
گردی 
سه عامل بستر محیطی ،زمان و نوع مداخالت حفاظتی در گستره
ویژگیهای بیرونی اثر را از عوامل مهم در ایجاد دگرگونیهای ارزشی
دانست که در گستره حفاظت در تغییر دیدگاههای ارزشی موثر بوده
و قابلیــت ایجــاد تغییــرات در نگرشهای ارزشــی در حــوزه حفاظت
را خواهنــد داشــت .البتــه بــا توجــه بــه ویژگیهــای مطرح شــده در
شناخت عوامل بیرونی ،به حضور عوامل گونا گونی که وابسته به این
معیارها هســتند نیز در ایجاد تغییرات نگرشی میتوان اشاره نمود.
زمانی که بستر و محیط اثر به عنوان یک مولفه در تبیین ارزش
مطرح میگردد ،پویایی آن در تغییر دیدگاههای ارزشی نقش قابل
مالحظهای خواهد داشت .توجه به بستر ،از مهمترین وجوه قابل
بررسی در تمامی اسناد و قوانین منتشر شده است .در بخش سوم
ســند نارا آمده اســت تمــام قضاوتهــا در مورد ارزشهای نســبت
داده شــده بــه میــراث فرهنگــی از یک فرهنــگ به فرهنگــی دیگر و
حتــی درون یــک فرهنــگ متفاوت خواهــد بود .بنابرایــن قضاوت
در مورد ارزشها در بســتر جوامع متفاوت اســت .ارزش ،محصول
جامعه بوده و به مرور زمان قابل تغییر است (.)Matsomoto, 2001
پویایــی و حرکــت در بســترهای فرهنگــی که از ویژگیهــای جوامع
است ،در شکلگیری آنچه ارزش نامیده میشود ،تاثیرگذار خواهد
بود .این عامل به دلیل تغییرپذیری شــدید در جوامع در دگرگونی
دیدگاههای ارزشــی نقش موثری دارد .در ایجاد تغییرات ارزشی بر
اساس بستر میتوان از عواملی همچون نگرشها و تعابیر ،مخاطب
و ویژگیهای محیطی یاد نمود که در ایجاد تغییرات در بسترهای
فرهنگــی نقــش مهمی دارنــد .مخاطبین با توجه بــه دریافتهای
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محیطی ،ارزشها را تعریف میکنند که نگرش و تعابیر ایجاد شده
در توالــی زمانــی ،در اولویتشناســی ارزشــی او نقــش مهمــی دارد.
ایــن مولفــه در دایره ویژگیهــای بیرونی ارزش مطــرح میگردد که
قابلیت تغییرپذیری از ویژگیهای ذاتی آن است.
اما زمان و تحرکات صورت پذیرفته در آن ،از مهمترین مفاهیم
فیزیکــی و احساســی اســت .هر چنــد بنــای اولیه حفاظــت تاریخ،
مباحــث دورههــا و گــذر زمان اســت ،امــا همچون معمــاری ،زمان
عاملی برای درک فضا و فهم درهمتنیدهی ارزشها و فرهنگها از
طریق شــکلدهی به کالبد و فضاست .بنابراین زمان از یک طرف
عامــل دگرگونــی شــکل و مــاده و از بین رفتن و از طــرف دیگر تحول
اندیشــه و فکر و نیازهاســت (طالبیان .)133 ،1384 ،زمان ،سبب
تحول و دگرگونی در بســیاری از زمینهها از جمله مواد متشکله اثر،
تفاوت اندیش ـهها در حفظ و دگرگونی تعابیر ،مفهوم و پیام پدیده
و تــداوم کارکــرد اثــر خواهــد شــد و زمان در ایجــاد تغییــرات بر روی
این مفاهیم قابل تامل و بررســی اســت .هنگامی که در گذر زمان،
مفاهیــم اصیــل و بدیــع دچار تغییر شــوند ،در بیــان ارزشهای اثر
باالخــص ارزش تاریخــی ،دگرگونــی ایجــاد نمــوده و نــوع تفکــرات
انســانی بــر تغییــر ایــن مفهــوم بســیار تاثیرگــذار اســت و تفکــرات بر
اســاس تمایالت تغییر خواهند نمــود .اما از روی دیگر ،برای حفظ
ارزشهــای اصیــل یــک اثــر ،نمیتــوان بــه راحتــی کارکــردی غیــر از
کارکرد اصلی بدان بخشید چرا که کارکرد اصلی اثر ،انعکاسدهنده
خواســتهها و تمایــات بشــر از یــک مــکان خواهــد بــود .از منظری
دیگــر ،زمــان ،عامــل مهمی در پویایــی یک اثر و یا رکــود تاریخی آن
اســت چرا که ارزشها با زمان دگرگون میشــوند .گذر زمان ســبب
پویایی و رکود آثار گونا گون که گاهی بدیع و گاهی به عنوان خرابه
نگریسته میشوند ،خواهد گردید.

نمودار  -3مدل ارتباطی معیارهای تاثیرگذار در دگرگونی دیدگاه های ارزشی در حفاظت.

انتخــاب شــیوههای متغیــر بــا زمان و بــر مبنای بســتر و محیط
قرارگیــری اثــر ،در آنچــه در ذهــن ارزشــمند تلقــی میگــردد ،نقــش
موثــری دارد .تنوعــات گونا گــون در شــرایط حفاظتــی ایجاد شــده
بــه واســطه تغییــرات زمانــی در بیــان ارزش و دگرگونــی آن ،تاثیــر
قابل مالحظهای داشــته اســت .اما آنچه ســبب میگردد که بتوان
در بحــث صیانــت از آثــار تاریخــی ،حفاظــت را در ارتبــاط بــا ارزش
قــرار دهد ،تــداوم در رویکردهــای حفاظتی اســت .در رویکردهای
مداخالتــی ،ایجــاد همبســتگی بصــری ،کالبــدی و عملکــردی بــر
اساس انسجام در فضاسازی ،تداوم در ایجاد عملکرد متناسب در
تداوم حفظ ارزشها بر اســاس شــیوههای گزینشی در شکلگیری
و تغییــرات ارزشــی موثــر خواهــد بــود .بــا توجــه بــه نــوع رویکــرد،
ارزشهــای مورد توجه در مــورد یک اثر تغییر کرده و دگرگونیهایی
را در اولویتگــذاری در پــی خواهند داشــت .نتایج حاصل شــده از
شناخت معیارها در ایجاد تغییرات ارزشی در جوامع ،در نمودار 3
نشــان داده شــده اســت .همانطور که از مدل قابل دریافت است،
ارتباط سه مولفهی زمان ،بستر و مداخالت حفاظتی ،در آنچه در
تغییــر ارزشهــا تاثیرگذار اســت ،نقش مهمی خواهد داشــت و این
امــر در تعامل با ویژگیهای ذاتی و موجودیت اثر همچون اصالت،
هویت و یکپارچگی درونی خواهد بود.
 -5بحث
در یــک اثــر ،دو وجه کالبــدی (مــادی) و غیرکالبــدی (معنوی)
که به مثابه جســم و جان اثر هســتند ،مطرح خواهند بود .این دو
وجــه ،چنــان در هم تنیده شــدهاند که نابودی یــا تضعیف هر یک
از دو وجــه کالبــدی و غیرکالبدی (معنایی) ،آغاز مــرگ تدریجی اثر
اســت و حفاظت اثر در گرو حفاظت هر دو وجه خواهد بود .کالبد
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نمودار -4عوامل موثر در درک ارزش و حفاظت یک مکان در گذر زمان.

اثر به لحاظ شرایط اقلیمی و کارکردی ،در معرض آسیب و فرسایش
پیاپی قرار دارد در صورتی که وجوه دیگر یعنی سنتها ،ارزشهای
اجتماعــی و دیگــر نظامهــای محیطــی و تاریخــی ،متضمــن تداوم
حیات اثر در طول زمان هستند .شیوههای اجرایی یکسان مرمت
که در بخش کوچکی از جهان تولید شــده و در نســخههای آماده و
در بستهبندی در سراسر دنیا صادر شده است ،خود آسیب جدی
را نه در وجه کالبدی که در روح و معنای آثار سبب شده است .در
حقیقت میتوان گفت درک و شناخت صحیح ارزش مکان و اثر از
درون فرهنگ و توسط مخاطب آن مکان امک انپذیر است چرا که
دریافت معانی ،در ذهن افراد متفاوت اســت .از جمله نمونههای
بــارزی که درک ناقــص معانی را اثبات میکند زمانی اســت که یک
حفاظتگــر روی آثار متعلق به دیگر فرهنگهای زنده کار میکند.
هویــت فرهنگــی جامعــه توســط مخاطبــان در آنچــه کــه در بحث
حفاظــت و ارزش اثــر مطرح میگردد ،تاثیرگــذار خواهد بود .امروزه
دیدگاههــای مخاطب نســبت بــه اثر تاریخی و ارزشهــای آن تغییر
یافته اســت .زمان در ایجاد این تغییر بیتاثیر نبوده اســت .زمانی
ارزشهــای مهــم در حفاظــت ،ارزش تاریخی و گاهی زیباشناســی
و سیاســی (اولویــت از نظــر تاریخ سیاســی جوامع) بوده اســت .اما
امــروزه بــا تفــاوت در دیدگاهها و اندیش ـهها در بســترهای فرهنگی
جوامع ،این اولویتها جای خود را به ارزشهایی مانند اقتصادی
و اجتماعی داده است .در نتیجه:
مفاهیمومعانیدر حوزهحفاظتاز ارزشها،بهواسطهشیوههاو تکنیکهای گونا گونی که در این عرصه استفاده میگردد ،دگرگون
شــده اســت و مباحث اصالت و تمامیت را دچار تغییر کرده است.
 تفاوت در اندیش ـهها و دیدگاهها ،اولویتهای ارزشی را تغییرداده است.
 آنچــه در بیــن مخاطب و اثر تاریخی امــروزه مهم خواهد بود،بســتر و ارزشهــای محیطــی اســت کــه نشــات گرفتــه از اجتماعی
اســت که مخاطــب به اثر تاریخــی مینگرد و بــرای او ارزشهایی را
بــه همــراه دارد .اثر تاریخی گاهی بــرای او ارزش معنوی (مقدس)،

تزییناتی (زیباشــناختی) و  ...دارد .اجتماع و بســتر ،عامل مهمی
در شکلگیری نظام ارزشمندی در دیدگاه انسان خواهد بود.
 زمــان در بیان ویژگیهای ارزشــی کالبد اثــر تاثیر زیادی دارد.ایــن ویژگیها با تغییــرات در گذر زمان مخدوش ،متغیر ،ســازگار و
 ...خواهند شد.
بــه طــور کلــی بــا جمــع بنــدی ایــن عوامل مــی تــوان آنهــا را در
نمودار 4خالصه نمود.
در ایــن مــدل ،مفهــوم ارزش در اثــر تاریخــی بر اســاس مفاهیم
و معانــی که ســبب ایجــاد ارزش میگــردد ،آفریده شــده و دگرگونی
زمانی سبب تغییر آن خواهد شد .نوع نگاه مخاطب به اثر تاریخی،
بر اســاس بســتر فرهنگی او شــکل می گیرد که ممکن است در گذر
زمان دچار تغییر شود .همچنین ارزشها در نظر مخاطبین با گذر
زمان دارای تعابیر و تفاسیر متغیری خواهد شد .مرمت و حفاظت،
براســاس دیدگاههــای ارزشــی ،بــا توجــه بــه دگرگونپذیــری مواد و
مصالح در زمان و با توجه به تحول دیدگاهها ،اندیشــهها و تعابیر،
میتواند اثر تاریخی را به شــرایطی برساند که ارزشها و مولفههای
آن در ایجاد هرچه بهتر ارزشــمندی ،قابل قبولتر باشــد .بنابراین
برای درک حفاظت مبتنی بر ارزش ،زمان عامل مهمی خواهد بود
چرا که سبب تغییرات زیادی در مولفهها خواهد شد.
بنابرایــن عواملی چون زمان ،بســتر فرهنگــی و علوم حفاظتی،
در درک ارزشها در حفاظت یک مکان بسیار تاثیرگذار هستند که
متغیرهای زیادی میتوانند بر آنها تاثیر داشته باشند.
در نگرشهای حفاظتی بر اساس ارزشمندی آثار و محوطههای
تاریخــی ،شــناخت مولفههــا و عوامــل موثــر ســازندهی فضاهــای
کالبدی آثار و محوطهها ،فرآیندهای حفاظتی مستمر شکل گرفته
در دورههای تاریخی و عوامل موثر در بیان ارزش (اصالت ،هویت،
تمامیت و  ،)...میتواند راهگشــایی برای بحثهای بعدی در این
زمینه باشــد؛ به ویژه زمانی که نظریهها و بحثهای زیادی درباره
مولفههای ایجادکننده مفهوم بنیادین ارزش و معیارهای موثر در
تغییرات ارزشی یعنی «زمان» مطرح است.
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نتیجه
نظریــات مطرح شــده در حــوزه حفاظت ،براســاس دیدگاههای
ارزشــی در قرون  20و  21میالدی ،موضوعی قابل تامل در شــناخت
معیارهــای موثــر در تغییــر ایــن دیــدگاه در حفاظــت در قــرن حاضــر
است .بر اساس تحلیل و ارزیابی اطالعات حاصلشده در حوزههای
متعدد میتوان گفت قرارگیری ارزش بر اساس اصالت تکنیکی اثر در
ارتبــاط بــا مواد و مصالــح کالبدی و اصیل بــودن ،یکی از جنبههای
موثر در پایش ارزش در حفاظت است .سازماندهی فضایی و دست
نخورده بودن اثر بر اساس حفظ سبک و تمامیت بخشی به صورت
مفهــوم یکپارچگــی در ارتبــاط بــا هویــت درونــی و بیــان ویژگیهای
ذاتــی هویتــی ،از دیگر عوامل موثر در بیان ارزش اســت که در ارتباط
با ویژگیهای درونی اثر بیان میگردند .اما دیگر ویژگیهای مهم در
ارزشگذاری و بیان ارزش در ارتباط با ویژگیهای بیرونی هستند که
ایــن عوامــل در دگرگونی دیدگاههای ارزشــی نقش قابل مالحظهای
دارند و ویژگیهای درونی را در خود نهفته دارند .تداوم و پویایی در
محیط و موقعیت اثر در بستر فرهنگی در ارتباط با حفظ ابعاد فیزیکی
در تحــوالت مداخالتی با رعایت ویژگیهای اصالتی و یکپارچگی در

تعامل اثر در گذر زمان با توجه به تحوالت تاریخی و هویتی اثر برخی
از این عوامل موثر در تبیین ارزش هســتند که در تغییر دیدگاههای
ارزشــی موثرنــد .بنابرایــن بــر اســاس تحلیلهــای صــورت پذیرفتــه
میتــوان گفــت مولفههایــی همچون هویــت ،اصالــت ،یکپارچگی،
مداخــات حفاظتی ،زمان و بســتر فرهنگی -اجتماعــی را به عنوان
مولفههای موثر بر بیان ارزش در حوزه حفاظت تاثیر گذارند و توجه
بــه این مــوارد ،در شــکلگیری رویکردهای حفاظتی ،ســبب ارتقای
دیــدگاه در طراحــی پالنهــای مدیریــت حفاظت خواهــد گردید .بر
اســاس مولفهها ،زمانی که مداخالت حفاظتی در راســتای سالمت
فیزیکی اثر در گذر زمان با توجه به یکپارچگی و حفظ هویت ذاتی و
درونی با توجه به اصالت در تعامل با بســتر محیطی صورت پذیرد،
بهتریــن روش در بیــان ارزش خواهــد بود و این ویژگی ها با توجه به
تغییرات بستر ،زمان و مداخالت ،سبب تغییر در دیدگاههای ارزشی
خواهند شد که بررسی و شناخت ،تحلیل و ارزیابی آنها در مباحث
مدیریت حفاظت آثار تاریخی میتواند راهگشــای زمینههای بعدی
در طراحی پالنهای اجرایی حفاظت گردد.

پینوشتها
1 Value.
2 Conservation.
3 Cultural Significance.
4 Restoration.
5 Autenticity.
6 Intangible.
7 Integrity.
8 Identity.
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