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چكيده
شناخت1ارزش1هر1پديده1ای1ارتباطي1مستقيم1با1اعتبار،1آگاهی1و1خواست1افرادی1دارد1كه1تالش1آنها1بر1اين1امر1
استوار1است1كه1ارزش1های1پديده1ای1را1شناسايی1و1ارزيابی1كنند.1دراين1ميان،1آثار1تاريخی1از1پديده1های1ارزشمندی1
...1را1در1خود1متجلی1نمايد.1شناخت1جامع1 است1كه1توانسته1ارزش1های1فرهنگی،1تاريخی،1اجتماعی،1مذهبی1و1
آن1 در1 تاريخی1 آثار1 كه1 است1 جامعه1ای1 آن1 هويت1 و1 فرهنگ1 كامل1 درراستای1شناخت1 تاريخی1 آثار1 ارزش1های1
قراردارد.1چنين1شناختی1می1تواند1ابعاد1مختلف1جهان1بينی1انسان1های1جامعه1را1در1دوره1های1تاريخی1نمايان1سازد.
بنا1براين،1مسأله1اصلی1پژوهش1حاضر1اين1است1كه1در1آثار1تاريخی1ارزش1و1مؤلفه1های1تأثيرگذار1در1شناخت1و1
ارزيابی1آن،1دربردارنده1چه1مفهومی1است.1برای1پاسخ1به1اين1پرسش1نگارندگان1نخست،1ارزش1را1در1ديدگاه1های1
مختلف1مورد1پژوهش11قراردادند1تا1مؤلفه1های1تأثيرگذار1بر1شناسايی1و1ارزيابی1آن1مشخص1گردد.1سپس1ازطريق1

شناسايی1مؤلفه1های1مذكور1تالش1شد1تا1ارتباط1ارزش1با1رويکرد1مداخله1مشخص1شود.1
تحقيق1پيش1رو1از1گونه1بنيادی-1نظری1است1كه1مطالب1آن1با1بهره1گيری1از1روش1استدالل1منطقی1بررسی1
آمده1است.1 به1دست1 كتابخانه1ای1 و1 ميدانی1 مطالعات1 ازطريق1 مقاله1 نگاشتن1 برای1 هم1 الزم1 اطالعات1 شده1است.1

تحليل1های1به1كاررفته1در1آن1برای1نتيجه1گيری1از1نوع1كيفی1است.1
درنهايت،1يافته1های1اين1مطالعات1بيانگر1آن1بود1كه1ارزش1و1ارزيابی1آن1در1آثار1تاريخی،1فرايندی1پويا1است1كه1
1متناسب1با1شرايط1طبيعی1و1موقعيت1زمانی1درحال1تغيير1و1دگرگونی1است.1همچنين1دركنار1مؤلفه1های1فرهنگی-1تاريخی1
1و1كالبدی1تأثيرگذار1در1ارزيابی1ارزش،1مسأله1اداركات1انسان1از1محيط1پيرامون1خود1نيز1در1ارزيابی1آن،1تأثيرگذار1است.1

ضمن1اينکه،1ارتباطی1مستقيم1بين1شناخت1و1ارزيابی1ارزش1در1آثار1تاريخی1و1رويکرد1مداخله1وجوددارد.

كليدواژگان: ارزش،1ارزيابی،1ارزش1ذاتی1و1كاربردی،1رويکرد1مداخله.

ارزش و ارتباط آن با رویکرد مداخله درآثار فرهنگی- تاریخی

احد نژاد ابراهيمی* محمدرضا پورجعفر** مجتبی انصاری *** پيروز حناچی****

 a_ebrahimi_s@yahoo.com111111111.1استاديار،1مركز1تحقيقات1مرمت1بناها1و1بافت1های1تاريخی1و1فرهنگی،1دانشگاه1هنر1اسالمی،1تبريز*
**1استاد1دانشکده1هنر1و1معماری،1دانشگاه1تربيت1مدرس،1تهران.

***1دانشيار،1دانشکده1هنر1و1معماری،1دانشگاه1تربيت1مدرس،1تهران.

****1دانشيار،1پرديس1هنرهای1زيبا،1دانشگاه1تهران.1

دريافت1مقاله:91/03/011
پذيرش1مقاله:92/02/221
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مقدمه

وجود1ارزش1در1آثار1تاريخی،1امروزه1امری1پذيرفته1شده1
است1به1طوری1كه1يکی1از1مسائل1مورد1پژوهش1برای1شناخت1
آثار1تاريخی،1بحث1شناخت1ارزش1ها1و1پديده1های1وابسته1به1
ارزيابی1آنها1در1آثار1تاريخی1است.1آن1چنان1كه1تقريبا1ًبدون1
شناخت1و1ارزيابی1ارزش1های1موجود1در1اثری1تاريخی،1نمی1توان1

فرايند1مداخله1را1تعيين1كرد.1
تاريخی1در1 بناهای1 آثار1و1 از1 ايران1همواره1حفاظت1 در1
بناهای1ملی،1مذهبی1و1وقفی1وجود1داشته1است.1بيان1گفتار1
داريوش1در1كتيبه1بيستون،1دستورات1و1فرامين1پادشاهان1
و1واليان1برای1حفاظت1از1بناهای1شاخص1و1موارد1ذكرشده1
در1وقف1نامه1ها1از1نمونه1هايی1هستند1كه1كيفيت1حفاظت1از1
ايران1نشان1می1دهند.1گرچه1حفاظت1از1 آثار1تاريخی1را1در1
آثار1و1بناهای1تاريخی1در1ايران1از1ميانه1دوران1قاجاريه1با1
تغيير1نگرش1نسبت1به1تاريخ1پديدآمد.1هم1زمان1با1شکل1گيری1
مجلس1شورای1ملی،1حفاظت1در1ايران1روندی1سيستمی1و1
سازمانی1پيداكرد1و1مطالعات1الزم1برای1شناخت1ارزش1های1
آثار1تاريخی1شکل1گرفت.1نخست،1ارزش1در1آثار1تاريخی1تنها1
به1شناخت1ارزش1پيشينه1و1زمان1معطوف1بود1ولی1درادامه،1
دامنه1ارزش1در1آثار1تاريخی1گسترده1شد1و1ارزش1های1فرهنگی،1
سياسی،1ملی،1مذهبی1و1...1را1نيز1دربرگرفت.1امروزه1اهميت1
ارزش1در1حفاظت1به1گونه1ای1است1كه1شناخت1و1ارزيابی1آن1

در1تمامی1مراحل1مداخله،1الزم1و1ضروری1است.1
از1همين1رو1تالش1نگارندگان1در1اين1مقاله1برآن1است1تا1
ضمن1شناخت1ارزش1ها،1مؤلفه1های1تأثيرگذار1در1استحصال1
عوامل1 و1 تاريخی1مطالعه1كنند1 آثار1 در1 را1 ارزش1 ارزيابی1 و1
را1 با1مداخله1 ارزش1 ارتباط1 آنها1و1همچنين1 بر1 تأثير1گذار1

روشن1نمايند.

پيشينه تحقيق

امروزه1در1حفاظت،1بحث1وجودداشتن1يا1نداشتن1ارزش1
مطرح1نيست1چراكه1تقريبا1ًهمگان1پذيرفته1اند1كه1آثار1تاريخی1
ارزش1های1ميراث1 بررسی1 ارزش1هستند.1»ضرورت1 دارای1
آن1هستيم.1 اثبات1 نيازمند1 نيست1كه1 باب1 ازاين1 فرهنگی1
مشابه،1 جمالت1 با1 زمينه1 اين1 به1 مربوط1 كتاب1 هر1 تقريبا1ً
قلمدادكرده1اند.«1 مفروض1 را1 فرهنگی1 ميراث1 ارزش1های1
)حجت،94:11380(.1ازاين1رو1آنچه1در1بحث1ارزش1در1آثار1
1تاريخی1مطرح1است،1نحوه1و1كيفيت1ارزيابی1ارزش1اين1آثار1است.1
هدف1نهايی1در1اين1باره1هم1درك1اين1نکته1است1كه1چه1
1مؤلفه1هايی1در1ارزيابی1ارزش1در1آثار1تاريخی1مؤثر1هستند.1
در1اين1زمينه،1آلويس1ريگل11نخستين1شخصی1بود1كه1توانست1نظامی1

1ارزشمند1را1درخصوص1آثار1تاريخی1ارائه1نمايد.1»]آلويس1ريگل[1
نگارنده1و1نخستين1تحليل1روشمند1ارزش1های1ميراثی1و1درواقع1
1بنيان1گذار1يك1نظريه1مرمت1بود.«1)يوكيلهتو،237:11387(.1
وی1در1مقاله1ای1تحت1عنوان"مکتب1مدرن1بناهای1تاريخی:1
ارائه1نمود1و1 از1ارزش1ها1 ماهيت1و1توسعه"1،2دسته1بندی1ای1
ارزش1را1در1قالب1دو1دسته؛1يادبودی1و1امروزی1دسته1بندی11
كرد.1ضرورت1مطالعه1ارزش1ها1در1آثار1تاريخی1نشان1می1دهد1
كه1تنها1نبايد1به1ارزش1های1تاريخی1و1قدمت1در1حفاظت1
توجه1كرد1بلکه1ارزش1های1ديگری1نيز1می1توانند1دركنار1ارزش1های1
يادشده،1اهميت1داشته1باشند.1»پس1چنين1برمی1آيد1كه1اولويت1
ارزش11گذاری1ها1در1هر1اثر1درراستای1درمان1مناسب،1حائز1
اهميت1بوده1و1اولويت1اصلی1در1دسته1بندی1جديد1ارزشی،1
است.«11111111111111111 درگردش1 زيباشناختی1 و1 تاريخی1 مالحظات1 بين1
)فرهمند1و1ديگران،58:11390(.1البته1ارزش1های1زيباشناختی1
تنها1يکی1از1ارزش1های1امروزی1است1و1دركنار1آن1ساير1ارزش1ها1
نيز1مهم1هستند.1اين1مباحث1بيانگر1اهميت1و1ضرورت1طرح1
مسأله1ارزش1و1ارزيابی1آن1است.1ضمن1اينکه1در1منشورهای1
جهانی1حفاظت1نظير1منشور1آتن1و1منشور1بورا1هم،1به1اهميت1

بحث1ارزش1اشاره1شده1است.
جامعه1شناختی1 زمينه1های1 در1 بيشتر1 ارزش1 ايران،1 در1
و1اجتماعی1مطالعه1شده1است1ليکن،1در1عرصه1های1ميراث1
فرهنگی1و1آثار1تاريخی1مطالعه1ای1عميق،1مستقل1و1جامعی1
نوشته1های1 به1 می1توان1 بااين1همه،1 وجودندارد.1 اين1باره1 در1
محمدرحيم1رهنما1)1388(1در1زمينه1شناسايی1نقاط1باارزش1
باارزش1 عناصر1 شناسايی1 بر1 عمدتا1ً كه1 اشاره1نمود1 شهری1
كالبدی1و1ساختاری1شهر1مشهد،1تمركزدارند.1همچنين1تعريف1
ارزش1و1ارزش1های1موجود1در1آثار1تاريخی1در1پژوهش1های1
ايران1 در1 فرهنگی1 "ميراث1 )1380(1همچون1 مهدی1حجت1
سياست1ها1برای1يك1كشور1اسالمی"1كه1براساس1نوشته1های1
برنارد1فيلدن13تنظيم1گرديده1نيز،1از1اين1دست1است.1كريم1
مردمی1و1اصغر1محمدمرادی1)1387(1هم،1مقاله1ای1باعنوان1
"الزامات1ارزش1گذاری1به1ميراث1فرهنگی1در1آموزش1معماری"1
نگاشته1اند.1كامران1صفامنش1و1بهروز1منادی1زاده1نيز1دررابطه1
مقاله1 قديمی1 و1مجموعه1های1 بناها1 ارزش1گذاری1 مبانی1 با1
نوشته1اند.1در1تمامی1نوشته1ها1و1پژوهش1هايی1كه1درباره1آنها1
سخن1رانده1شد،1ارزش1در1ساختارهای1كالبدی1و1فيزيکی1
جستجو1می1شود1و1در1هيچ1يك1از1آنها1به1مؤلفه1های1تأثيرگذار1
در1شناسايی1و1ارزيابی1ارزش1و1ارتباط1آن1با1گزينش1رويکرد1
بااين1حال1بين1مطالعات1 مداخله1توجه1عميقی1نشده1است.1
فراملی،1پژوهش1های1مؤسسه1گتی1در1آمريکا1و1اشخاصی1
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همچون1يوكا1يوكيلهتو14و1برنارد1فيلدن1توانسته1اند1فرايندی1
را1درزمينه1شناسايی،1استحصال1و1ارزيابی1ارزش1درزمينه1

آثار1تاريخی1و1فرهنگی1را1ارائه1نمايند.

روش تحقيق

پژوهش1حاضر1از1نوع1بنيادی-1نظری1است1كه1راهبرد1
اصلی1آن1بهره1گيری1از1روش1استدالل1منطقی1است.1داده1های1
اوليه1مورد1نياز1برای1نگاشن1تحقيق1ازطريق1مطالعات1ميدانی1
و1كتابخانه1ای1به1دست1آمده1است.1ضمن1اينکه1تحليل1های1به1

كاررفته1در1آن1برای1نتيجه1گيری،1كيفی1بود.

مفهوم ارزش

ارزش1در1لغت1نامه1های1فارسی1به1معنای1بها،1شايستگی1و1
قابليت1يك1پديده11است.1مفهوم1آن،1ارزيدن1چيزی1دربرابر1چيز1
ديگر1است.1معنای1آن1در1جامعه،1ارزش1بايدها1و1نبايدهای1مورد1
پذيرش1همگان1است.1»ارزش1ها،1موجوديت1هايی1اند1برخاسته1از1
بستر1آنچه1اخالقيات1ناميده1می1شود1كه1نزد1آدميان1به1توافقی1
ضمنی،1مورد1پذيرش1قرارمی1گيرند.1ارزش1ها1می1توانند1از1راه1
سنت1ها1و1مذهب1ها1و1اسطوره1ها1و1نيز1آركی1تايپ1ها1به1مقياس1
روز1آيند.«1)فالمکی،3451:1381(.1مشخص1است1ارزش1در1
جامعه1معادل1هنجارهای1جامعه1است1كه1می1تواند1ازطريق1
سنت1ها1و1آئين1ها1به1وجودآيد.1عالمه1جعفری1درمورد1ارزش1
می1گويد:1»ارزش1عبارت1از1مطلوبيتی1است1كه1از1مفيدبودن1
يك1حقيقت1انتزاع11می1شود1با1اينکه1خـود1ارزش1فی1نفسه1
دارای1حقيقت1عينی1نيست.1با1نظر1به1منشاء1انتزاعش1كه1
مفيدبودن1به1معنای1عام1آن1است،1يك1واقعيت1تلقی1می1شود.«1
)جعفری،197:11385(.1با1توجه1به1اين1تعاريف،1ارزش1ماهيت1
حقيقی1دارد1و1می1تواند1در1دو1مفهوم1ارزش1ذاتی15و1ارزش1
ابزاری16موضوعيت1داشته1باشد.1»منظور1از1ارزش1ذاتی1اين1
است1كه1وقتی،1شيئی1ارزش1ذاتی1دارد1كه1آن1شیء1دربرابر1
چيزی1كه1ارزش1آن1وابسته1به1هدف1يا1موجود1ديگری1است،1
قرارمی1گيرد.1ارزش1ابزاری1برخالف1ارزش1ذاتی1به1اين1معنا1
است1كه1وقتی1چيزی1ارزش1ابزاری1دارد1كه1ارزش1و1بهای1
خود1را1در1انتساب1به1هدف1يا1موجود1ديگری1می1گيرد.«1
)فهيمی1و1مشهدی،197:113881(.1دركل1می1توان11گفت1كه1
ارزش1و1درك1ارزش1در1جامعه،1ارتباطي1مستقيم1با1كنش1ها،1

رفتارها1و1باورهای1فرهنگی1و1اجتماعی1آن1دارد.

ارزش در آثار تاريخی- فرهنگی

مطابق1تعريفی1كه1درباره1ارزش1ارائه1گرديد،1آثار1تاريخی1
-فرهنگی1دارای1ارزش1های1ذاتی1و1ابزاری1است1و1شناخت1و1
ارزيابی1آنها،1پويايی1و1شفافيت1عناصر1فرهنگی1اجتماع1های1

دارای1اين1ارزش1ها1را1به1دنبال1خواهدداشت.1»آنچه1نياز1به1
بررسی1دارد،1ابهاماتی1است1كه1در1نحوه1ارزيابی1اين1ارزش1ها1
وجوددارد.1ما1از1بين1آثار1باقی1مانده1از1گذشته1معموال1ًبه1آن1
چيزهايی1توجه1می1كنيم1كه1باارزش17تلقی1گرديده1اند.1برای1
1تعيين1آنکه1چه1چيز1باارزش1است،1بايد1به1ارزش1ها1مراجعه1كنيم.1
اين1ارزش1ها1بايد1تحليل1و1سپس،1هماهنگ1گردد1تا1باارزش1بودن1
اثر1تاريخی1تعيين1گردد«1)حجت،941:1380(.1درباره1ارزش1های1
موجود1در1آثار1تاريخی،1دسته1بندی1هايی1صورت1گرفته1است1
كه1به1بخشی1از1آنها1در1پيشينه1تحقيق1اشاره1شد.1فيلدن1هم1
دسته1بندی1جامعی1از1ارزش1های1آثار1تاريخی1ارائه1نموده1است.1
»ارزش1های1موجود1در1بناهای1تاريخی1در1قالب1سه1دسته1
كلی1تقسيم1بندی1می1شوند:1اول،1ارزش1های1هيجانی؛1الف.1
حيرت1انگيز،1ب.1هويتی،1ج.1پيوستگی،1د.1معنوی1و1نمادين.1
دوم،1ارزش1های1فرهنگی1و1تربيتی؛1الف.1اسنادی،1ب.1تاريخی،1
پ.1باستان1شناسی،1قدمت،1كم1يابی،1ج.1زيبايی11شناختی1و1
نمادی،1د.1معماری،1ه.1فضای1شهری،1بوم1شناختی،1منظر،1و.1
علمی1و1تکنولوژی؛1سوم،1ارزش1های1كاربردی؛1الف.1كاركردی،1
ب.1اقتصادی،1ج.1اجتماعی،1د.1آموزشی،1ه.1قومی1و1سياسی.«1

.)Feilden, 2003:6(
آنچه1بيان1شد،1دسته1مناسبی1از1ارزش1های1آثار1تاريخی1
است1ليکن1چيزی1كه1اين1نوشتار1پی1جويی1می1كند،1ارزش1های1
موجود1در1آثار1تاريخی1نيست.1همان1طور1كه1گفته1شد1ارزش1های1
موجود1در1آثار1تاريخی1برای1همگان1اثبات1شده1است1و1هركس1
به1فراخور1دانش1و1آگاهی1خويش،1دسته1بندی1هايی1درباره1
اين1ارزش1ها1ارائه1نموده1است.1در1اينجا1هدف،1نحوه1ارزيابی1و1
استحصال1ارزش1های1موجود1در1آثار1تاريخی1است1تا1براساس1
چنين1ارزش1هايی،1نسبت1به1گزينش1شيوه1مداخله1تالش1كرد.1
نگارندگان1اين1جستار،1اعتقاددارند1كه1ارزش1های1موجود1در1
آثار1تاريخی1را1می1توان1در1قالب1دو1دسته1بندی1كلی،1ارزش1با1
ماهيت1كاربردی1و1ارزش1با1ماهيت1معنوی1دسته1بندی1كرد.1
اين1دسته1بندی1براساس1تعريف1ارزش1های1ذاتی1و1ابزاری1
است1و1نفی1كننده1دسته1بندی1باال1هم1نيست.1در1تصوير111

به1طور1كامل،1اين1دسته1بندی1نمايش1داده1شده1است.

ارزيابی ارزش در آثار تاريخی

دسته1بندی1و1تعريف1روشمند11از1ارزش1و1ارزيابی1آن1مشکالتی1
هم1دارد1)تصوير1و1جدول1(.1بخشی1از1اين1مشکالت،1بخاطر1
مؤلفه1های1ارزشی1بسياری1است1كه1در1آثار1فرهنگی-1تاريخی1
همچون1مؤلفه1های1فرهنگی،1اقتصادی،1سياسی،1زيبايی1شناسی1
و1هويتی1وجوددارد.1ارزيابی1جامع1مؤلفه1های1تأثيرگذار1در1

اين1ارزيابی1را1می1توان1در1قالب1موارد1زير1ارائه1نمود.1
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جدول1.1تعريف1ارزش1از1ديدگاه1های1انديشه1ای1مختلف1

ارزش از ديدگاه فلسفه
ارزش از ديدگاه جامعه 

شناسی
ارزش از ديدگاه 

اجتماعی
ارزش و فرهنگارزش و ايدئولوژی

ش
رز

ی ا
ظر

م ن
هو

مف

ارزش1ها1از1منظر1فالسفه1امری1
عقالنی،1درونی1و1ذاتی1هستند.1
آن1ها1كمتر1به1ارزش1به1عنوان1

امری1تجربی1می1نگرند.

ارزش1ها1معيارهاريی1هستند1كه1
درباره1كنش1های1اجتماعی1و1مبنا1
و1معياری1برای1قضاوت1می1باشد.

به1مدل1های1كلی1رفتار،1احکام1
جمعی1و1هنجارهای1كرداری1
كه1مورد1پذيرش1عمومی1و1
1خواست1جامعه1قرار1گرفته1اند،1

اطالق1می1شود

معموال1ارزش1هايی1كه1ايدئولوژی1
به1آنها1استوار1است1در1»ما«1
1متبلور1و1متجلی1می1گردد1ارزش1ها1
در1نظام1آرمانی1قرار1داشته1و1به1
مسايل1عينی1وحوادث1مربوط1

نمی1شود.

فرهنگ1عبارت1است1از1
اعضای1يك1 ارزش1هايی1كه1
1گروه1معين1دارند،1هنجارهايی1
كه1از1آن1پيروی1می1كنند1و1
كاالهای1مادی1ای1كه1توليد1

می1كنند.

وف
لس

في

نظريه و عقيده
جامعه 
شناس

صنظريه و عقيده
صنظريه و عقيدهنظريه و عقيدهشخ
نظريه و عقيدهشخ

8 چه
ش1ني

دري
فري

فلسفه1چيزی1جز1
ارزش1آفرينی1نيست1
و1فيلسوف1راستين1

كسـی1است1كه1فلسفه1
امور1را1با1توجه1به1

1انسان
1می1نگرد1و1انسان1تنها1
موجودی1است1كه1به1
ارزش1ها1توجه1دارد1و1
ارزش1آفرين1است

پور
ع1

رفي

كنش1اجتماعی1
است1كه1مبتنی1بر1
روابط1و1انتظارات1
متقابل1اجتماعی1
و1متاثر1از1نهادها1
و1ساختارهای1
اجتماعی1است

14
ول

الس
لد1

ارو
و1ه

113
ال

دوگ
ك1

س1م
اير

م
ارزش1ها1را1به1هشت1
طبقه1تقسيم1می1كنند.1
1اين1تقسيم1بندی1
به1ترتيب1درجه1

اهميت1آن1ها1نيست1
و1سعی1شده1است1تا1
ارزش1هايی1كه1مورد1
شناخت1و1توجه1

اكثريت1جامعه1است1
برشمرده1شود.

▪1قدرت151
▪روشنفکری116

يا1دانــش171
▪1ثروت1وتوانگری18

▪1احترام19
▪1سالمت120
▪1مهارت21
▪1محبت22

ايدئولوزی1نظام1فکری1و1
خاص1يك1جامعه1)جامعه1
می1تواند1يك1گروه،1قشر،1

طبقه،1ملت،1نژاد1و1...1باشد.(1
است1كه1از1ارزش1های1آن1
جامعه1برخاسته1و1افکار1و1
اعمال1افراد1آن1جامعه1را1
تحت1تاثير1قرارمی1دهد1و1
هم1به1توجيه1وضع1موجود1
می1پردازد1و1هم1اعضای1خود1
را1به1عمل1وامی1دارد1يعنی1
عالوه1بر1اينکه1به1توجيه1
وضع1موجود1می1پردازد1
به1انتقاد1و1ارزيابی1آن1نيز1
پرداخته1و1از1اين1طريق1

منجر1به1ترغيب1عمل1افراد1
می1شود.1پس1ايدئولوژی1
برخالف1نظر1بعضی1از1

نظريه1پردازان،1رو1به1آينده1
نيز1دارد.

23
ود

ك1گ
اري

گسترده1ترين1و1
1كوچك1ترين1واحد1
ساختار1فرهنگ،1

ارزش1است1و1ارزش1
آن1چيزی1است1كه1
يك1فرهنگ1از1جنبه1
اخالقی1به1عنوان1
خوب1يا1بد1به1آن1

توجه1دارد.

9 ن
طو

فال
ا

ارزش1ها1در1معرفت1
و1عـلم1به1معنـای1
دانستن1و1دانايی1و11
شناسايی1خير1است

11
ون

شار
ل1

جوئ

ارزش1ها1ما1هستند.1
آن1ها1بازتاب1

تصويری1از1تعهدات1
آن1چه1خوب1است1و1
آن1چه1خوب1نيست

پويش1تاريخ1بر1انديشه1
و1كنش1اجتماعی1انسان1
استوار1است1و1انديشه1و1

كنش1اجتماعی1انسان1قائم1
به1فرهنگ1است1و1فرهنگ1
خود1بر1واقعيتی1كه1آن1را1
نماد1يا1سمبل124نام1نهاده1

اند،1تکيه1دارد.1سمبل1ماده1
مقوم1فرهنگ1و1واحد1اساسی1

رفتار1انسانی1و1زيربنای1
تمدن1استسمبل1عموما1شی1
ای1است1مبين1يك1ارزش1و1
يا1يك1معنی1كه1اين1ارزش1
و1معنی1را1كسانی1كه1از1اين1
سمبل1سود1می1جويند1بدان1
می1بخشند.1بنابراين1ارزش1
و1معنی1يك1سمبل1به1هيچ1
وجه1وابسته1به1شکل1فيزيکی1
و1يا1ذات1مادی1آن1نيست.

10
طو

رس
ا

مبنای1ارزش1ها1در1
رعايت1»حد1وسط«1
است.1از1نظر1او1

سعادت1راستين1در1
آن1است1كه1آدمی1
آسوده1از1هر1گونه1
قيد1و1بند1با1فضيلت1
زيست1كند1و1فضيلت1
در1ميانه1روی1است

12
مل

زي

او1ارزش1را1يك1شکل1
و1طبقه1بندی1جامع1
از1تصوير1يا1ظاهر1دنيا1
می1بيند1كه1ماهيت1
عميق1آن1نه1در1واحد1
بودن1و1يك1شکل1
بودن1آن1بلکه1در1
تفاوت1آن1در1درجه1
بندی1بر1اساس1

ارزش1است
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ارزش از ديدگاه فلسفه
ارزش از ديدگاه جامعه 

شناسی
ارزش از ديدگاه 

اجتماعی
ارزش و فرهنگارزش و ايدئولوژی

ف
سو

فيل

نظريه و عقيده
جامعه 
شناس

صنظريه و عقيده
صنظريه و عقيدهشخ
نظريه و عقيدهشخ
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25
ت
كان

مبنای1ارزش1ها1را1در1
عمل1ارادی1معطوف1
به1عمل1و1وظيفه1

1می1داند.1
اين1كه1هرگاه1فرد1از1
روی1حسن1نيت1و1به1
خاطر1انجام1وظيفه1
نه1به1منظور1كسب1
منفعت1يا1تحصيل1
لذت1به1كاری1اقدام1
كند،1عمل1وی1

ارزشی1و1خوب1تلقی1
می1شود.

26
يم

ورك
د

او1با1تمايز1دو1جامعه1
مکانيکی1و1ارگانيکی1
از1يکديگر1ماهيت1و1
1شاخص1ارزش1ها1
را1در1اين1جوامع1
متفاوت1می1داند1
و1معتقد1است1كه1
ماهيت1و1شدت1

ارزش1ها1در1جوامع1
مکانيکی1بسيار1زياد1
بوده1و1افراد1اين1

جوامع1تعهد1بااليی1
نسبت1به1ارزش1ها1

دارند

27
يج

روك
ن1

لتو
مي

1ارزش1ها1را1به1دو1دسته1
تقسيم1می1كند:
ارزش1های1غايی1
)ارزش1هايی1كه1
به1يك1هستی1يا1
وجود1غايی1مربوط1

1می1شود(
-1ارزش1های1

ابزاری)ارزش1هايی1
كه1به1شيوه1رفتار1
مربوط1می1شوند1را1
ارزش1های1ابزاری1
می1نامند.1مانند1
شرافت1مندی،1
عشق1ورزيدن،1

مسئوليت1پذيری(.

28
شه

1رو
گی

ارزش1هايی1كه1
1ايدئولوژی1بر1آن1ها1
استوار1می1گردد1و1
بدان1ها1متکی1است1

در1ما1متبلور1و1متجلی1
می1گردد1و1در1حقيقت1
»ما«1وظيفه1و1تجلی1
و1تبلور1ارزش1ها1را1به1
عهده1دارد1كه1اين1
ارزش1ها1به1نوبه1خود1

1ممکن1است1
ارزش1های1قديمی1
و1كمتر1متاخر1و1يا1
معاصر1و1بسيار1نو1

باشد1)البته1بايد1توجه1
داشت1كه1ايدئولوژی1
خود1مکان1اصلی1
1پيدايی1ارزش1های1
1جديد1محسوب1

می1شود

فيلسوفان1 نظر1 ر1 د ش1 ارز
يکسان1نيست1ولی1بطوركلی1
1از1تعاريف1آنها1اينگونه1می1توان1
استنباط1كرد1كه1ارزش1امری1
كه1 است1 ذهنی1 و1 1 ی عقالن
برای1انجام1اموری1كه1در1آن1
لذات1و1كسب1منفعت1فردی1

جايگاه1ندارد

ارزش1در1جامعه1تعهداتی1است1
اجتماعی1 زندگی1 در1 سان1 ن ا كه1
و1 است1 داده1 جامعه1 ه1 ب خود1
ارزش1بازتاب1رفتارهای1خوب1و1

بد1وی1می1باشد

ايده1هـا،1هنجارهـا1و1اشـياء1
بـا1 عاقـب1 مت كـه1 1 مـادی
اعمـال1متقابـل1اجتماعـی،1
عقايد1و1بازخوردهای1روانی1
مسـاعدی1در1پيرامون1آن1ها1
جمـع1می1شـود1و1متکی1به1
تجربيـات1مثبـت1هسـتند،1
ارزش1اجتماعـی1نـام1دارد

يکی1از1خصوصيات1ايدئولوژی1
ی1 پديده1 1 ن د آور بوجود1
و1معموال1 است1 ”ما”1 جمعی1
ايدئولوژی1 1 ه ك هايی1 ارزش1
ها1استوار1است1در1“ما“1 به1آن
گردد1 می1 لی1 ج ت م و1 ر1 1متبلو
ارزش1ها1در1نظام1آرمانی1قرار1
و1 ه1مسايل1عينی1 ب و1 داشته1

حوادث1مربوط1نمی1شود

يکی1از1عوامل1اصلی1وحدت1
ها1 آن1 به1 1 ه ك رزش1 ا 1بخش1
نوعی1يگانگی1می1دهد1فرهنگ1
ها1 رزش1 ا ه1 ب گ1 فرهن است.1
ارتی1 ه1عب ب بخشد؛1 هويت1می1
معيار1ارزش1از1طريق1فرهنگ1
شناسايی1می1شود.1در1مقابل،1
ارزش1ها1نيز1موجب1شناخت1و1

تفاوت1فرهنگ1می1شوند

نتيجه1گيری:1ارزش1هم1در1جايگاه1آرمانی1و1هم1در1جايگاه1ابزاری1می11تواند1موضوعيت1داشته1باشد،1ولی1اين1بدان1معنی1نيست1كه1ارزش1های1ذاتی1و1آرمانی1وجودی1
واالتر1و1باالتر1از1ارزش1های1ابزاری1دارند،1ارزش1های1ذاتی1نمی1توانند1وجودی1واالتر1از1ارزش1های1ابزاری1داشته1باشند؛1ما1از1ارزش1های1ابزاری1برای1رسيدن1به1ارزش1
های1آرمانی1استفاده1می1كنيم1بطور1مدقن1برای1ساختن1و1وجود1آوری1ارزش1های1ذاتی1و1آرمانی1از1وجود1ارزش1های1ابزاری1بهره1مند1می1شويم؛11اين1نکته1را1هم1نبايد1

فراموش1كرد1كه1ارزش1های1موجود1در1آن1ارزش1های1ذاتی1و1آرمانی1يك1جامعه1است1و1ما1نبايد1توان1خود1را1معطوف1به1اثبات1يا1رد1اين1ارزش1ها1بکنيم.

)نگارندگان(

ادامه1جدول1.1تعريف1ارزش1از1ديدگاه1های1انديشه1ای1مختلف1

1 درك1اين1نکته1در1حفاظت1مهم1است1كه1حفاظت1تنها1-
يك1عمل1تکنيکی1نيست1بلکه1يك1فعاليت1فرهنگی–
اجتماعی1است.1درواقع،1حفاظت1بسياری1از1اعمال1اوليه1
و1ثانويه1را1در1مداخالت1فيزيکی1دربرمی1گيرد1آن1گونه1كه1
در1فعاليت1های1حفاظتی1بايد1زمينه1های1پروژه1حفاظت1
ميراث1فرهنگی1ازقبيل1اجتماعی،1فرهنگی،1اقتصادی،1

جغرافيايی1و1مديريتی،1به1طور1جدی1و1عميق1به1عنوان1
محصول1مصنوع1پژوهش1شوند.1

1 مطالعه1ارزش1ها،1راه1مفيدی1برای1درك1زمينه1و1جنبه1های1-
فرهنگی-اجتماعی1حفاظت1ميراث1فرهنگی1است.

1 و1- متفاوت1 به1طور1طبيعی1 فرهنگی1 ميراث1 ارزش1های1
دربرخی1موارد1تضادهايی1نيز1باهم1دارند.1
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تصوير1.1نمودار1ارزش1های1قابل1استحصال1از1آثار1تاريخی– فرهنگی1)نگارندگان(.

ارزش در  
ميراث 
فرهنگي

ارز شها با 
ماهيت 
كاربردي

ارز شها با 
ماهيت 
معنوي

آموزشي

يگردشگر

ياقتصاد

تاريخي

هنري

-فني
ساختاري

اجتماعي

سياسي

عاطفي

هويتي

فرهنگي

گسترش 
دانايي

يفهم زندگ

شناخت 
محيط

گردشگري 
محوراقتصاد 

گردشگري 
محورفرهنگ 

ماهيتي -ملكي

تركيبي

طبيعي فرهنگي

استنادي 

سياسي  

اعتقادي 
)عبرت(

باستان  
شناختي

گردشگري 
محورمذهب 

معرفت انساني 

جهان بيني

سيستم زيبا شناختي
ساخت

نماد هاي   
ساخت 
ردمنحصربف

علوم وفنون

زاتركيب اج

مذهبي 

ملي  

فوم هاي  
محلي

تمدن هاي 
نهان

 بازخورد مثبت 
ارزشها

بازخورد منفي 
ارزشها

هويت ملي 

هويت   
منطقه اي

هويت 
له قبي-قومي
اي

هويت فردي

درون  
شناختي

غناي 
فرهنگي

فرهنگ ملي

اقسانه اي 

قوميت   
گرايي

يميهن پرست

يادماني

جذابيت

1 شيوه1های1سنتی1ارزيابی1معنا1شديدا1ًبه1تاريخ،1تاريخ1هنر1-
و1انديشه1های1حرفه1ای1نگهداری1باستان1شناسی1وابسته1
هستند1و1آنها1به1صورت1اوليه1درميان1معناهای1نامنظم1و1

آشفته1پذيرفته1شده1اند.
1 توجه1به1ارزش1های1اقتصادی1به1عنوان1نيروی1بالقوه1در1-

شکل1گيری1حفاظت،1موجب1شده1تا1حفاظت1از1دامنه1
سنتی1خود1خارج1شود1و1يك1پارچگی1آن1با1ارزش1های1

فرهنگی1موجود،1يك1چالش1جدی1و1خاص1باشد.1

1 روش1واحد1و1همه1گيِر1حفاظت1از1ارزش1های1ميراث1فرهنگی1-
جواب1نداده1است1بنابراين،1تركيبی1از1شکل1روش1ها1و1
گوناگونی1نظم1ها1بايد1در1ارزيابی1جامع1ارزش1های1بناها1

و1محوطه1های1ميراث1فرهنگی1دخيل1باشند.
1 استراتژی1جامع1حفاظت1با1گزينش1روش1ها1و1شکل1های1-

مختلف1حفاظت1و1درنظرگرفتن1ديدگاه1های1درونی1و1
بيرونی،1بايد1در1فرايند1برنامه1ريزی1حفاظت،1مورد1استفاده1

قرارگيرد.
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1 ارزيابی1فراگير1ارزش1های1ميراث1فرهنگی1و1يك1پارچگی1-
اين1ارزش1های1متفاوت،1به1برنامه1ريزی1و1مديريت1حفاظت1

پايدار1منجر1خواهدشد.
آزمون1مؤثر1برنامه1ريزِی1حفاظت1پاسخ1دهنده11به1نياز1كاربران،1
.(Randall Mason, 2002)11ارتباطات1و1اجتماع1معاصر1است
همچنين1مطابق1آنچه1در1تصويرهای21و131آورده1شده،1بر1
مراحل1ارزيابی1و1شناخت1ارزش1و1به1كارگيری1آن1در1سه1مرحله:1
شناخت،1آناليز1و1ارزيابی1و1تعيين1استراتژی1و1سياست1گذاری1
تأكيد1شده1است.1در1بخش1اول،1شناخت1دو1موضوع1شناخت1
اهداف1و1استفاده1كنندگان1مورد1نظر1است.1بدين1معنا1كه1فرد1
مداخله1گر1بايد1هدف1و1كسانی1را1كه1از1اين1هدف1بهره1مند1
و1 آناليز1 دوم،1 مرحله1 در1 بشناسد.1 كامل1 به1طور1 می1شوند،1
و1 فرهنگی1 اهميت1 اثر،1 فيزيکی1 موقعيت1 ارزيابی1 ارزيابی،1
ارزيابی1ارزشی1و1ارزيابی1مديريت1موجود1است1كه1مطابق1
مدل1ارائه1شده،1بايد1به1صورت1يك1پارچه1انجام1شوند.1مرحله1
پيشرفت1 استراتژی1 تنظيم1 و1 نهايی،1بحث1سياست1گذاری1

است1كه1بر1پايه1دو1مرحله1پيشين1صورت1می1پذيرد.1

بخشی1كه1اهميت1فرهنگی1و1ارزيابی1ارزشی1دارد1)بيضی1
تحليل1شده1 و1 تجزيه1 و1 ارائه11 تصوير13 در1 تصوير2(،1 ميانی1
ابزار،1 و1 به1شکل1دو1رديف1موازی1در1دو1بخش1وظيفه1 كه1
مشخص1است.1در1اينجا1وظيفه1روند1شناسايی،1استنباط1و1
بيان1ارزش1است.1ضمن1اينکه،1بيان1ارزش1در1آخرين1مرحله1

فرايند1گروهی1قراردارد.1

ابعاد مسأله محوری در ارزش گذاری

برای1درك1كامل1ارزش1بايد1مسائل1اصلی1تأثيرگذار1در1
ارزش1ها1شناسايی1شوند.1چراكه1با1شناخت1چگونگی1ظهور1و1
بروز1مسائل1تأثيرگذار1در1ارزيابی1ارزش1در1آثار1تاريخی،1می1توان1
تصميم1گرفت1كه1در1مواجه1با1مسائل1مذكور1چه1روندی1بايد1
طی1شود.1برای1اين1كار،1نياز1به1شناخت1بستر1و1زمينه1هايی1است1
كه1باعث1بروز1مسأله1شده1اند.1»يك1جزء1اساسی1بازنمايی1يك1
مسأله،1تشريح1زمينه1ای1است1كه1مسأله1در1آن1رخ1داده1است.1
تسمر1و1ريچی1)1997(،1يك1الگوی1مفهومی1و1مجموعه1ای1
از1فرايندها1را1برای1تجزيه1و1تحليل1و1تهيه1نقشه1فيزيکی،1

1111111.(Randall Mason, 2002)1تصوير1.2نمودار1مراحل1و1بخش1های1مختلف1در1ارزيابی1ارزش1و1كاربست1آن1در1سياست1گذاری

اهداف

استفاده كنندگان

اسناد و 
توصيف سايت

ارزيابي موقعيت
فيزيكي  

اهميت فرهنگي و
ارزيابي ارزشي 

ارزيابي مديريت 
زمينه

ارزيابي
يكپارچه  

ايجاد سياست

تنظيم اهداف

تهيه وتركيب طرح

استراتژي توسعه

تجديد نظر -بررسي –انگيزه 

پاسخ آناليز و ارزيابي شناخت و تعريف
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تصوير1.3نمودار1مدلی1برای1ارزيابی1ارزش1های1فرهنگی1كه1گسترده1بخش1آناليز1و1ارزيابی1ارزش1های1فرهنگی1نمودار12است1
1.(Randall Mason, 2002)

سازمانی1و1اجتماعی– فرهنگی1وقوع1مسائل،1ارائه1داده1اند.1
مفهوم،1يك1مسألۀ1مشابه1درزمينه1های1متفاوت1اجتماعی1يا1
كاری1مختلف1خواهدبود«1)فردانش،1631:1387(1زمينه1ها1و1
بستر1وجودی1ارزش1ها1در1آثار1تاريخی-فرهنگی،1می1توانند1
در1قالب1سه1دسته1جداگانه1ازهم1بررسی1شوند1)تصوير4(.1

1 ارزش1در1مسائل1فرهنگی-1تاريخی،-
1 ارزش1در1مسائل1كالبدی-1فيزيکی،-
1 ارزش1در1مسائل1ادراكات1محيطی.-

- ارزش در مسائل فرهنگی- تاريخی

ويژه1ای1 برای1خود1دارای1فرهنگ1و1تمدن1 اجتماعی1 هر1
است1كه1براساس1انباشت1آداب1و1سنن1جاری1جامعه1درطول1
زمان،1شکل1آئين1و1رسوم1به1خود1می1گيرد.1پوسته1ظاهری1و1
بيرونی1آن1شکل1و1سياق،1فرهنگ1است.1فرهنگ،1هر1جامعه1

را1از1فرهنگ1های1مجاور1و1معاصر1خود1مجزامی1سازد.1در1هر1
جامعه1نشانه1هايی1وجوددارد1كه1در1نمادشناسی1به1عنوان1نماد1
جامعه1و1مردم1آن1محسوب1می1گردد.1وقتی1در1تاريخ1فرهنگ1
چيزی1 حقيقت،1 در1 سيركنيم1 زيستی1 مجتمع1 يك1 هنر1 و1
نيست1جز1يافتن1راه1حل1هايی1كه1انسان1ها1درطول1تاريخ1برای1
مشکالت1و1مسائل1خود1يافته1اند.1خواه1اين1يافتن1تعمدی1و1
تعمقی1باشد،1خواه1اتفاقی1و1تجربی،1به1هرحال1جزء1فرهنگ1
به1شمار1می1رود.1»تاريخ،1علم1تحقيق1درباره1حوادث1و1مبادی1
آنها1و1جستجوی1دقيق1برای1يافتن1علل1آنهاست.1علمی1درباره1
كيفيات1وقايع1و1موجبات1و1علل1حقيقی1آنها،1ازاين1روی1تاريخ1را1
ناشی1از1حکمت1می1دانند.«1)ابن خلدون،261:13881(.1مطهری1
درباره1فلسفه1تاريخ1بيان1می1كند1كه1»پس1علم1تاريخ1درمعنی1
سوم،1علم1تکامل1جامعه1هاست1از1مرحله1ای1به1مرحله1ای،1نه1
علم1زيست1آنها1در1يك1مرحله1خاص1يا1در1همه1مراحل.1

ارزش فرهنگي/ ارزيابي ارزش

/شناسايي
تعيين

گونه شناسي؛
مشاوره منتفعان

/استنباط
پيچيدگي

روشهاي فرهنگي
و اقتصادي  

بيان ارزش

فرآيند گروه

وظيفه

ابزار

يكپارچگي
ارزيابي   

ايجاد سياست

همبستگي ميان 
ارزش و منابع

فيزيكي

كاربرد قوانين 
پايدار و 

چارچوبهاي
تصميم سازي

ارزيابي وضعيت  
فيزيكي  

ارزيابي مديريت
زمينه
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تصوير1.4نمودار1مکعب1مسائل1و1ابعاد1موردنظر1در1ارزش1گذاری1آثار1تاريخی1بر1پايه1مطالعه1مسأله1محوری1)نگارندگان(.

چالش هاي  مذهبي

منظر فرهنگي

روابط اجتماعي موجود

روابط انساني

فردي و خانوادگي

)خصوصي-وقفي(مالكيتي

ارزش در مسائل فرهنگي و تاريخي

خي
تاري

 و 
گي

رهن
ل ف

سائ
ر م

س د
ارز

طي
حي

ت م
راكا

ل اد
سائ

ر م
ش د

ارز

ارزش در مسائل كالبدي و فيزيكي

شريان هاي ارتباطي

بناهاي ارزشمند تاريخي

مراكز محله ها

نمادهاي تاريخي بافت تاريخي

فرم و شكل هاي بومي

ما1برای1اينکه1اين1مسائل1با1مسائلی1كه1آنها1را1تاريخ1علمی1
ناميديم،1اشتباه1نشود1اينها1را1فلسفه1تاريخ1اصطالح1می1كنيم.«1
فرهنگی1 و1 تاريخی1 مباحث1 و1 آثار1 1.)76 )مطهری،1:1376
نگهداری11ای1 هستند.1 ارزشمند1 نگهداری،1 و1 حفاظت1 برای1
انسانی1 زندگی1 تکامل1 برای1 آنها1 از1 آموختن1 منجربه1 كه1
آن1 ارزش1های1 و1 تاريخ1 نباشد،1 اين1گونه1 اگر1 چنانچه1 شود1
تاريخ1 در1 است1 نوشته1ای1 »اين1 نخواهدبود.1 استفاده1 مورد1
پيوسته1 به1هم1 درباره1شعبه1های1 به1ويژه1 و1 عقايد1 اجتماعی1
تاريخ1نگاری1 و1 روش1شناسی1 مفاهيم1 دربرگيرنده1 كه1 آنال1
دانشمندان1 كه1 است1 كنجکاوانه1ای1 تالش1 اين،1 است.1 آن1
فرانسوی1برای1بهره1گيری1از1مفاهيم1اقتصادی،1زبان1شناسی،1
جغرافيايی،1انسان1شناسی،1فيزيولوژی1و1علوم1طبيعی1جهت1
بررسی1و1مطالعه1تاريخ1و1واردكردن1موقعيت1تاريخی1در1علوم1
اجتماعی1و1انسانی1انجام1داده1اند.1آنها،1مخالف1تاريخ1سياسی1

يا1هر1تاريخی1بودند1كه1نتواند1از1بررسی1سطحی1رويدادها1
از1ارزش1های1موجود1 فراتررود.«1)استويانويچ،23:11386(.1
در1مسائل1فرهنگی1و1تاريخی،1می1توان1به1مفاهيمی1همچون1
منظر1فرهنگی-تعامالت1مذهبی،1روابط1انسانی1و1اجتماعی1و1
مديريت1های1مذهبی1اشاره1نمود1كه1از1ابعاد1بيرونی1و1ظاهری1

آثار1تاريخی1قلمداد1می1شوند.1

- ارزش در مسائل كالبدی- فيزيكی
هر1اثر1تاريخی1به1طور1ذاتی1دارای1ارزش1اقتصادی1است.1
ارزش1اقتصادی1موجود1در1آنها1نه1تنها1در1ارزش1های1سرمايه1ای1
و1ثروت1مداری1هر1جامعه1بلکه1در1ارزش1های1معنوی1و1غيرمادی1
هم،1ظهور1و1بروزكرده1اند.1اين1گونه1ارزش1را1در1سه1دسته1

می1توان1دسته1بندی1كرد.1
- دسته اول:1ارزش1های1ملکی1و1فيزيکی1اثر1است.1هر1
تاريخی1يك1 قرارگيری1در1محدوده1 اثری1بخاطر1موقعيت1
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ارزش1 دارای1 آن،1 از1 خارج1 در1 يا1 زيستی1 مجتمع1 يا1 شهر1
سرمايه1ای1است1و1اگر1قوانين1و1مقررات1شفاف1و1حمايتی1
ارزشمند،1 دارايی1 داشته1باشد،1 وجود1 زمينه1 اين1 در1 جامع1
فيزيکی1محسوب1می1گردد.1اين1بخش1از1ارزش1اقتصادی1در1
ارزيابی1ارزش1های1سرمايه1ای،1ارتباطی1با1متخصصان1امر1ندارد1
و1اين1بخش1ارزش1را1بازار1و1فعاالن1اقتصادی1تعيين1می1كنند.1
»اگر1درصدد1انجام1برآورد1ارزش1دارايی1های1فرهنگی1هستيم1
تا1منابع1مورد1نياز1برای1حفظ،1مراقبت،1نگهداری1يا1بهبود1
وضع1اين1ميراث1را1ارزيابی1نماييم،1نياز1به1ابزارهايی1داريم.1
برآورد1قيمت1بعضی1از1اين1گونه1دارايی1ها1در1بازار،1می1تواند1
نقطه1آغاز1اين1ارزيابی1باشد.1برای1نمونه،1يك1خانه1تاريخی1
متعلق1به1فردی1خاص1را1كه1در1شهر1قرار1داشته1باشد،1می1توان1
به1فروش1رساند1و1قيمت1آن1دست1كم1می1تواند1تا1حدودی1
ارزش1آن1را1به1عنوان1سرمايه1فرهنگی1و1درمقايسه1با1ارزش1
فيزيکی1محض1آن،1منعکس1نمايد.«1)تراسبی،341:1382(.1
- دسته دوم:1ارزش1های1غيرملکی1است1كه1در1تركيب1با1ساير1
ارزش1ها،1درزمينه1اقتصادی1به1رشد1و1توسعه1آنها1كمك1می1كند1
و1باعث1جلوه1گرشدن1ارزش1های1فرهنگی1و1اجتماعی1بواسطه1
از1 يکی1 اقتصادی1 »ارزش1 می1گردد.1 اقتصادی1 ارزش1 حضور1
قدرتمندترين1راه1های1شناخت1اجتماعی،1ارزيابی1و1ارزش1های1
1.)Randall Mason,2002:12(1».وابسته1ساير1چيزها1است
بدين1معنا1كه1ارزش1اقتصادی1يك1اثر،1موجبات1شکل1گيری1
شناختی1آن1از1ساير1ارزش1های1جوامع1می1شود.1»درواقع،1
جامعه1 از1 اعم1 جامعه1 كِل1 در1 فرهنگی1 دارايی1 فايده1های1
محلی،1منطقه1ای،1ملی1يا1بين1المللی1پخش1می1شود1و1دامنه1
فايده1آن،1بستگی1به1درجه1اهميت1دارايی1موردنظر1دارد.1
اين1فايده1ها1دست1كم1اجزای1آشنايی1چون1ارزش1اختياری1
ميراثی1و1موجوديت1را1دربرمی1گيرند.1ارزش1اختياری1طبق1
از1 فايده1 اختيار1كسب1 نگهدارِی1 به1 فرد1 تمايل1 از1 تعريف،1
دارايی1در1آينده1ای1نامشخص1ناشی1می1شود.1ارزش1ميراثی1
به1ارزش1دارايی1به1عنوان1شیء1اشاره1دارد1كه1به1نسل1های1
منعکس1كننده1 موجوديت،1 ارزش1 و1 می1رسد1 ارث1 به1 بعد1
قاعده1اظهارشده1ای1است1كه1افراد1به1صرف1آگاهی1از1وجود1
از1آن،1 يا1عدم1استفاده1 از1استفاده1 آن1دارايی1و1صرف1نظر1

به1دست1می1آورند.«1)تراسبی،351:1382(.1
- دسته سوم:1مهم1ترين1بخش1از1ارزش1اقتصادی1مربوط1به1
ساماندهی1و1رونق1دادن1بخش1فرهنگ1و1آشنايی1با1سنت1ها1
و1ارزش1های1هر1جامعه1ای1می1شود.1در1اين1بخش،1هرچند1
مسأله1اقتصاد1منجربه1سرمايه1گذاری1درزمينه1آثار1تاريخی1
می1شود1ليکن1درنهايت،1معرفی1سنت1و1آئين1های1اجتماعی1
می1شود.1 بهره1برداری1 آنها1 از1 كه1 است1 جامعه1 فرهنگی1 و1

گردشگری1امروزه1به1عنوان1يك1صنعت1محسوب1می1گردد1و1
اقتصاد1بسياری1از1جوامعی1كه1دارای1جاذبه1های1فرهنگی1و1
اجتماعی1هستند،1برای1بهره1مندی1از1سود1سرشار1اين1بخش،1
در1آن1سرمايه1گذاری1می1كنند1كه1سود1اقتصادی1سرشاری1
نصيب1جامعه1و1افراد1آن1جامعه1می1شود.1ليکن1در1فرجام1
امر،1اين1سرمايه1گذاری1اقتصادی1منجربه1معرفی1قابليت1ها1
و1ارزش1های1آن1جامعه1می1شود1و1گردشگرانی1هم1كه1سفر1
را1به1عنوان1يك1عمل1تفريحی1و1برای1گذران1اوقات1فراغت1
خود1برمی1گزينند،1ناخواسته1با1جلوه1های1فرهنگی1و1آداب1
و1رسوم1آن1جامعه،1آشنايی1پيدامی1كنند.1به1بيان1ديگر،1اين1
همچون1 كه1 اقتصادی1 فعاليت1 يك1 به1عنوان1 نه1تنها1 بخش1
يك1بازخورد1فرهنگی1به1حساب1می1آيد.1»گردشگری1نبايد1
بدون1فرهنگ1وجود1داشته1باشد.1اين1حکم،1ناگزير1است1و1
گردشگری1در1هر1شکلش1موجد1تأثير1فرهنگی1بر1بازديدكننده1
)افخمی،791:13861(.1هرچند1در1وهله1 است.«1 ميزبان1 و1
نخست،1گردشگری1يك1پديده1اقتصادی1به1نظر1می1رسد1ولی1
درحقيقت1و1باطن1خود،1پديده1ای1با1ارزش1های1فرهنگی1و1
اجتماعی1برای1دو1طرف،1بازديدكننده1و1بازديد1شونده،1است.1

- ارزش در مسائل ادراكات محيطی

هر1فردی1بسته1به1خواست1ها1و1نيازهای1خود،1اداركی1از1
محيط1پيرامون1خود1دارد.1زيست1انسانی1و1بهينۀ1فرد1در1
از1محيط1و1مکان1 با1درك1وی1 ارتباطی1مستقيم1 اجتماع،1
زيست،1 محيط1 به1 توجه1 و1 وابستگی1 دارد.1 آن1 به1 متعلق1
نقشی1مهم1و1اساسی1در1تصميم1گيری1دارد1كه1از1آن1جمله1
از1 اشاره1نمود.1 به1يك1مکان1 تعلق1خاطر1 به1حس1 می1توان1
عوامل1وابستگی1مکانی1غير1از1بحث1مالکيت1كه1به1اعتقاد1
نگارندگان1بسيار1تعيين1كننده1و1مهم1و1پيچيده1است،1»يکی1
از1مهم1ترين1و1پيچيده1ترين1مسائل1انسان1كه1او1را1از1ساير1
است.«1 انسانی1 ادراكات1 متمايزمی1كند،1كيفيت1 موجودات1
)ديبا1و1انصاری،3851:11374(.1از1عوامل1تأثيرگذار1بر1ادراك1
محيط1می1توان1به1جنسيت،1سن،1خاطرات1بچگی،1مذهب،1
اشاره1نمود1كه1 سياست،1طبقه1اجتماعی،1مليت1و1فرهنگ1
می1توانند1تعيين1كننده1اين1مطلب1باشند1كه1مکان،1در1يك1
شخص1تعلق1و1حس1وابستگی1ايجادمی1كند1يا1نه؟؛1بنابراين1
يك1طراح1و1خالق1بايد1سعی1كند1با1درنظرداشتن1اين1موارد،1
محيطی1را1به1وجودآورد1كه1شخص1حاضر1در1مکان1موردنظر1
با1شکل1گيری1حس1وابستگی1نسبت1به1نگهداری1از1آن1مکان،1

اقدام1كند.1
انسان1 در1 كه1 می1شود1 شامل1 را1 مقوله1ای1 مکان1 حس1
موجب1می1گردد.1 را1 غم1 ناراحتی،1 شعف،1 و1 شوق1 احساس1
تاريخی1 مکان1های1 در1 و1 مکان1های1مذهبی1 در1 مؤلفه1 اين1
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به1عنوان1روح1مکان1شناخته1می1گردد.1»ارزش1های1فردی1و1
جمعی1بر1چگونگی1حس1مکان1تأثيرمی1گذارند1و1حس1مکان1
نيز1بر1ارزش1ها،1نگرش1ها1و1به1ويژه1رفتار1فردی1و1اجتماعی1
افراد1در1مکان1تأثيرمی1گذارد.1افراد1معموال1ًدر1فعاليت1های1
اجتماعی1باتوجه1به1چگونگی1حس1مکانشان1شركت1می1كنند.1
حس1مکان1نه1تنها1باعث1هماهنگی1و1كاركرد1مناسب1فضای1
معماری1و1انسان1است1بلکه1عاملی1برای1احساس1امنيت،1لذت1
و1ادراك1عاطفی1افراد1نيز1به1شمار1می1رود1و1به1هويت1مندی1
افراد1و1احساس1تعلق1آنها1به1مکان1كمك1می1كند.1از1ديدگاه1
پديدارشناختی،1مهم1ترين1مفاهيم1مرتبط1در1بيان1حس1مکان،1
تجربه1مکان1و1شخصيت1مکان1است.1حس1مکان1به1معنای1
ويژگی1های1غيرمادی1يا1شخصيت1مکان1است1كه1معنايی1
نزديك1به1روح1مکان1دارد.«1)فالحت،581:13851(.1كانتر1،29
يکی1از1پيشگامان1مطالعات1ادراك1معماری1و1شهرسازی،1در1
مدل1مشهور1خود1از1مکان،1آن1را1متشکل1از1سه1بعد1درهم1
تنيده1كالبد،1تصورات1و1فعاليت1ها1می1داند.1وی1در1تعريف1
مکان،1برايند1اين1سه1مؤلفه1را1محيط1شهری1معرفی1می1كند.1
»كيفيت1طراحی1شهری1عبارت1است1از1برايند1سه1مؤلفه1كه1
هريك1از1آنها1متکفل1برآورده1ساختن1يکی1از1كيفيت1های1
سه11گانه1كالبدی،1فعاليتی1و1تصوری1محيط1شهر1است.«1
)گلکار،311:13791(.1انسان1با1بهره1مندی1از1قوه1تخيل1و1تعقلی1
خويش1هميشه1سعی1در1بهينه1كردن1زندگی1خود1در1قالب1
مظروف1زندگی1)معماری(1دارد1به1گونه1ای1كه1با1شناخت1نياز1و1
خواسته1های1خود1همواره1درپی1محيطی1بوده1است1كه1آرامش1
فيزيکی1و1غيرفيزيکی1را1برای1خود1فراهم1سازد.1بی1توجهی به1
هريك1از1اين1نيازها1و1خواسته1ها،1موجب1شکل1گيری1تنش1ها1
و1چالش1هايی1در1ذهنيت1و1عينيت1رفتاری1انسان1می1گردد.
بنابر1آنچه1بيان1شد،1اكنون1در1مقاله1پيش1رو1نگارندگان1با1
آگاهی1اجمالی1از1ارزش1و1برای1بررسی1بيشتر1اين1موضوع،1سعی1
در1تحليل1رويکردهای1موجود1درزمينه1مداخله1آثار1تاريخی1
هستند1تا1با1شناخت1و1تحليل1اين1رويکردها،1مشخص1كنند1
آيا1اين1روند1درجهت1استحصال1ارزش1های1موجود1در1آثار1

تاريخی1بوده1است.

روند شكل گيری مفهومی و معنايی مداخله در آثار 
تاريخی- فرهنگی 

تفکر1حفاظت1و1نگهداری1از1آثار1تاريخی-1فرهنگی1در1
ايران،1هم1زمان1با1رشد1و1گسترش1ارتباطات1سياسی،1فرهنگی1
و1علمی1شکل11گرفت.1اين1امر1زمانی1شدت1يافت1كه1ايرانيان1
در1اواسط1دوره1قاجاريه1خود1را1عقب1مانده1از1تمدن1پيشروی1
جهانی1احساس1كردند1و1در1تالش1بودند1تا1به1نوعی1بتوانند1
از1 پديدآوردند.1شيفتگی1حاصل1 ايران1 را1در1 عناصر1غربی1

با1شتابی1كه1درخود1داشت،1بدون1توجه1به1 توجه1به1غرب1
نشانه1های1 بی1توجهی1به1 اتفاق1افتاد.1 سنتی1 عالئم1 و1 عناصر1
سنتی1موجب1گرديد1تا1بخشی1از1جامعه1تالش1كند1و1بتواند1
به1گونه1ای1اين1آثار1و1عالئم1را1حفاظت1كند1ليکن1روند1پيش1رو،1
روشن1و1شفاف1نبود1تا1بيانگر1ارزش1های1واقعی1موجود1در1

آثار1اعم1از1منقول1و1غيرمنقول1باشد.
تا1پيش1از1تصويب1قانون1حفظ1آثار1و1قانون1توسعه1معابر،1
شناخت1ارزش1های1موجود1در1آثار1تاريخی1و1فرهنگی1به1مفهوم1
امروزی1وجودنداشت1و1تعريف1ارزش1در1آن1زمان1با1تعريف1
امروزی،1متفاوت1بود.1همچنين1فشارهای1جانبی1باعث1بی1ارزش1
1نگريستن1اين1آثار1در1قانون1می1شد.1قانونی1كه1سال13091هـ11.ش.1
تصويب1شد،1تحت1فشار1و1توصيه1گروه1های1سياسی1كشور1
شکل1گرفت1و1سياست1گذاری1در1اين1قانون،1برای1حذف1كامل1
دوره1قاجاريه1بود.1در1ماده1اول1اين1قانون1باوجود1استفاده1از1
واژه1ارزشمند1آثار1ملی،1درادامه1به1عبارت1آثار1صنعتی1و1ابنيه1
و1اماكن1تا1اختتام1دوره1زنديه1)قانون1حفظ1آثار،1مصوب1121
آبان1ماه13121(،1اشاره1شده1است1كه1اين1رويکرد1نمی1تواند1
مفهوم1ارزشی1و1ارزيابی1ارزش1را1پديدارنمايد.1اين1عبارت1
بيانگر1اين1مطلب1است1كه1تدوين1كنندگان،1چندان1با1مفهوم1
ارزش1آشنايی1عميق1نداشتند.1آن1چنان1كه1در1قانون1راجع1به1
1احداث1و1توسعه1معابر1و1خيابان1ها1مصوب1سال13121هـ11.ش.،1
د1 ارزشمن آثار1 وجود1 درباره1 بحثی1 و1 هيچ1گونه1صحبت1 به11
اشاره1نمی1شد.1همچنين1 اين1توسعه1 معماری1و1شهری1در1
ظاهرا1ًمباحث1ارزش1اين1قبيل1مراكز1مطرح1نبوده1است1و1
تنها1بلديه1را1به1اجرای1طرح1و1نقشه1های1خيابان1ها1و1ميادين1

مکلف1می1كردند.1
1سال13231هـ11.ش.،1قانونی1در1مجلس1برای1استخدام1دوباره1
آندره1گدار130تصويب1شد.1در1تبصره1اي1ذيل1اين1قانون1عبارِت1
تا1آخر1زنديه1به1اين1عبارت1تغييريافت:1»آثار1صنعتی1و1ابنيه1
و1اماكنی1كه1در1دوره1قاجاريه1تا1آغاز1مشروطيت1ساخته1شده1
آثار1ملی1و1مشمول1ماده1اول1 و1جنبه1عمومی1دارد،1جزو1
قانون1مصوب1121آبان113901است.«1)قانون1تمديد1حکم1
استخدام1آندره1گدار،132311(.1در1اين1قانون1ديده1می1شود1كه1
ارزش1گذاری1آثار1تاريخی1نسبت1به1دوره1قبل1تغييرمی1كند1
و1جنبه1عمومی1بودن1آثار،1ارزشی1برای1ثبت1ملی1می1گردد.1
ضمن1اينکه1دوره1بندی1سياسی1مالك1قرارنمی1گيرد1و1آثار1
فرهنگی-1تاريخی1تمامی1دوره1ها1حتی1دوره1قـاجاريه1هم1
درصورت1داشتن1آثار1ارزشمند1عمومی،1قابليت1معرفی1به1عنوان1

آثار1ملی1را1دارند.
تأسيس1سازمان1ملی1حفاظت1از1آثار1باستانی1در1سال1
1344هـ11.ش.1را1بايد1يك1تحول1در1ارزش1شناسی1حوزه1آثار1
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تاريخی1و1فرهنگی1دانست.1هرچند1واژه1مورد1استفاده1در1اين1
دوره،1آثار1باستانی1است1و1هنوز1هم1نمی1توان1از1آن1مفهوم1
1كيفی1و1ارزشی1را1برداشت1كرد1ليکن1جمله1ای1كه1در1بند111
بايد1 »سازمان1 وجوددارد1 سازمان1 اين1 مقررات1 مجموعه1
كوشش1نمايد1تا1عموم1مردم1ايران1به1اهميت1آثار1باستانی1
كشور1خود1واقف1شوند.«1)حجت،4251:11380(،1نشان1دهنده1
آگاهی1سياست1گذاران1از1ارزش1های1آثار1تاريخی1بود.1تدوام1
اين1رويه1در1سال13521هـ11.ش.1جواب1داد1و1مجلس1ماده1
واحده1ای1را1تصويب1كرد1كه1در1آن1بيان11شده1بود1كه1»آثار1
غيرمنقول1را1كه1ازنظر1تاريخی1يا1شئون1ملی1واجد1اهميت1
باشد،1صرف1نظر1از1تاريخ1ايجاد1يا1پيدايش1آن1با1تصويب1شورای1
عالی1فرهنگ1و1هنر1در1عداد1آثار1ملی1مذكور1در1قانون1مزبور1
1به11ثبت1برساند.«1)ماده1واحد1ثبت1ملی1آثار،1مصوب13521(.1
كه1 دارد1 ارزشی1 مفهومی1 ی،1 تاريخ آثار1 از1 تعريف1 اين1
دربرگيرنده1اثری1است1كه1از1شأن1ملی1برخوردار1است.1هر1
اثری1كه1بيان1كننده1مليت1و1هويت1باشد،1در1مفهوم1اين1واژه1
جای1می1گيرد1اما1مهم1ترين1واژه1ای1كه1از1اوايل1دهه1پنجاه1در1
ادبيات1مداخله1آثار1تاريخی1شکل1می1يابد1و1دارای1ارزش1بود،1
ميراث1فرهنگی1است.1اين1واژه1برای1نخستين1بار1با1تصويب1
قانون1الحاق1ايران،1به1كنوانسيون1حمايت1ميراث1فرهنگی1و1
طبيعی1جهان1واردشد1و1با1تشکيل1سازمان1ميراث1فرهنگی1
سال13641هـ11.ش.،1به1صورت1رسمی1و1اداری1تثبت1گرديد.1بار1
معنايی1و1ارزشی1ميراث1فرهنگی1از1ماده111اساس1نامه1تشکيل1
سازمان1ميراث1فرهنگی،1قابل1استخراج1است.1»تعريف11ميراث1

فرهنگي،1شامل1آثار1باقي1مانده1از1گذشتگان1است1كه1نشانگر1
حركت1انسان1درطول1تاريخ1است1و1با1شناسايي1آن،1زمينه1
شناخت1هويت1و1خط11حركت1فرهنگي1او1ميسرمي1گردد1و1
انسان1فراهم1مي1آيد.«1 براي1 ازاين1طريق1زمينه1هاي1عبرت1
فرهنگی،1مصوب13641(.1 ميراث1 )قانون1تشکيل1سازمان1
همان1طور1كه1ديده1شد،1واژه1های1مورد1استفاده1تا1پيش1از1
شکل1گيری1رسمی1ميراث1فرهنگی1در1ايران،1واژه1هايی1كّمی1
بودند1كه1بيشتر1دربرگيرنده1روابط1و1خصايص1مادی1بودند1ولی1
براساس1تعريف1ميراث1فرهنگی1در1اساس1نامه1سازمان،1هر1
حركتی1كه1در1مسير1تکامل1زندگی1انسان1باشد،1جزو1ميراث1
فرهنگی1است.1اين1تعريف،1تمامی1گزينش1ها1را1برای1ثبت1و1
نگهداری1آثار1تاريخی1جدای1از1زمان،1مکان1و1...1دربرمی1گيرد.1
درواقع1چنين1تعريفی،1امری1كيفی1است1كه1هر1جنبش1يا1
پديده1و1فعلی1كه1نشان1دهنده1تکامل1انسان1در1مسير1زندگی1
گذشته1باشد1و1موجبات1تحول1درونی1و1بيرونی1آن1شود،1
در1رسته1و1دسته1ميراث1فرهنگی1قرارمی1گيرد.1اين1واژه،1
واژه1ای1ارزشمند1است1كه1نقطه11عطفی1در1سياست1گذاری1

آثار1تاريخی1و1فرهنگی1در1ايران1بود1)جدول21(.
بنابر1فحوای1مقاله1نمی1توان1ادعاكرد1كه1نمودار1تصوير1،5
جامع1و1مانع1است.1همان1طوركه1گفته1شد1براساس1ميزان1
آگاهی1و1اعتبار1درك1كننده1ارزش،1اين1نمودار1و1جايگاه1های1
ارتباطی1 هدف،1 ازاين1رو1 است.1 تغيير1 قابل1 آن1 در1 موجود1
است1كه1چرخه1ارزيابی1ارزش1در1گزينش1رويکرد1مداخله،1

می1تواند1داشته1باشد.1

تصوير1.5نمودار1گزينش1رويکرد1در1مداخالت1آثار1تاريخی1براساس1محوريت1ارزش1و1ارزيابی1آن1)نگارندگان(.
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مطالعه 
واژه 

كاربردی
نقاط ضعفنقاط قوتويژگی هاتعريف

1
دوره1پيش1از1
مشروطيت

عتيقه،1
دفينه،1گنج،1
زيرخاكی

بر1اساس1روايات1تاريخی،1عموم1مردم1
آثار1تاريخی1را1به1عنوان1موردی1خدا1
دادی1برای1افراد1خوش1شانس1می1

دانستند

انتفاع1اقتصادی1
و1عدم1توجه1به1
جنبه1های1ديگر1
آثار1تاريخی1

-----
تخريب1آثار1

غيرمنقول1برای1يافتن1
گنج

2

اداره1
عتيقه1جات1
پيش1از1

11280هـ1.ق

عتيقه1جات
حفاری1و1فروش1عتيقه1جات1و1دريافت1

ماليات1و1گمرگ11از1محل1فروش1
اشياء،1يك1شغل1محسوب1می1گردد

فروش1آثار1
تاريخی1به1
1خارجيان1
1به1عنوان1

منبع1درآمد1برای1
خانوارها

-----
تخريب1آثار1

غيرمنقول1و1فروش1
آثار1منقول1

3
انجمن1
آثار1ملی،1
11301هـ1.ق

آثار1قديمه1
علمی1و1
صنعتی1
ايران

ايجاد1عالقه1عامه1به1آثار1قديمه1علمی1
و1صنعتی1ايران1و1سعی1در1نگاهداری1
صنايع1دستی1و1حفظ1سبك1و1شيوه1

قديم

ايجاد1نهادی1
رسمی1برای1
فرهنگ1سازی1
درخصوص1آثار1

تاريخی1

تغيير1نگرش1نسبت1به1
آثار1تاريخی1و1توجه1
به1ارزش1های1آنها1

سياست1گذاری1
براساس1معيارهای1

غربی

4
1آئين1نامه1

عتيقه1جات،1
11303هـ1.ق

1عتيقه1جات1
روی1خاكی1و1

زيرخاكی

آثار1تاريخی1به1دو1گروه1زيرخاكی1
و1روخاكی1تقسيم1می1گردد1و1بردن1
آنها1پيش1از1قاجاريه1به1خارج1ممنوع1

می1شود

ايجاد1آيين1
نامه1اوليه1برای1
حفاظت1آثار1

تاريخی

نظامندكردن1بررخود1
با1آثار1تاريخی

عدم1توجه1به1آثار1
دوره1قاجاريه1و1

تقسيم1اشياي1حاصل1
از1حفاری1به1دوبخش؛1
نصف1مال1دولت1و1
نصف1مال1حفار

5
قانون1

حفظ1آثار،1
11309هـ1.ق

آثار1صنعتی1
و1ابنيه1و1
اماكن

آثار1تاريخی1باعنوان1آثار1صنعتی1و1
ابنيه1و1اماكن1تا1اختتام1دوره1زنديه1
يا1مي1شود1و1به1دو1بخش1منقول1و1

غيرمنقول1تقسيم1می1گردد

تصويب1اولين1
قانون1مدون1در1
سطح1مجلس1
شورای1ملی1

قانونی1كردن1برخورد1
با1آثار1تاريخی،1

تقسيم1بندی1آثار1به1
دو1بخش1منقول1و1

غيرمنقول

عدم1ارزش1گذاری1
معقول1و1تاثيرپذيری1

از1سياست1های1
قاجارستيزی1پهلوی1و1

1عدم1توجه1به1
بافت1های1تاريخی

6

تشکيل1سازمان1
حفاظت1

آثار1باستانی،1
11344هـ1.ق

آثار1باستانی

واژه1آثار1باستانی1برای1تشخيص1
تاريخی1بودن1و1نبودن1همان1تعاريف1
قبلی1است1و1تا1سال113521و11تصويب1
ماده1واحده1ای،1معيار1پايان1دوره1زنديه1

است

تشکيل1سازمانی1
مستقل1ويژه1
بناهای1تاريخی1

در1ايران

تنظيم1توصيه1نامه1
حفاظت-1جذب1
افراد1متخصص1

جوان،1مستند1نگاری1
بناها،1ترويج1اهميت1
حفاظت1و1نگهداری1

از1آنها

توجه1نکردن1به1آثار1
تاريخی1دوره1قاجاريه1
بخاطر1وجود1خلع1

قانونی

7

قانون1الحاق1
ايران1به1

كنوانسيون1
حمايت1ميراث1
فرهنگی1و1
طبيعی،1

11353هـ1.ق

ميراث1
فرهنگی

آثار1انسانی1كه1در1تعامل1با1طبيعت1
ساخته1شده1اند1و1دارای1ارزش1استثنايی1
جهانی1هستند1و1آثار1طبيعي1متشکل1
از1تركيبات1فيزيکي1و1زيست1شناسي

استفاده1از1واژه1
كيفی1ميراث1
فرهنگی1برای1
آثار1تاريخی

توجه1به1ارزش1های1
فراملی1آثار1تاريخی1و1
توجه1همزمان1به1آثار1

انسانی1و1طبيعی

عدم1استفاده1از1
ظرفيت1های1اين1
قانون1برای1معرفی1
آثار1تاريخی1ايران1به1

جهانيان

8
تشکيل1سازمان1
ميراث1فرهنگی،
11364هـ1.ق

ميراث1
فرهنگی

شامل1آثار1باقي1مانده1از1گذشتگان1
است1كه1نشانگر1حركت1انسان1در1
طول1تاريخ1است1و1از1اين1طريق1

زمينه1هاي1عبرت1براي1انسان1فراهم1
مي1شود

تثبيت1واژه1
ميراث1فرهنگی1

در1ادبيات1
تاريخی1ايران

تجميع1سازمان1ها1و1
نهادهای1تاثيرگذار1
بر1سياست1گذاری1و1
اجرای1اين1حوزه

عدم1پيش1بينی1
جايگاه1مناسب1
حکومتی1و1اداری1
برای1اين1سازمان

)نگارندگان(

جدول1.2نقش1ارزش1و1ارزيابی1آن1در1آئين1نامه1ها1و1تشکيالت1سازمانی1مداخله1در1آثار1تاريخی1ايران



92

خی
اری

- ت
گی

هن
 فر

ثار
درآ

له 
داخ

د م
کر

روی
 با 

آن
ط 

تبا
و ار

ش 
ارز

92

ارزش در روند ثبت در فهرست آثار ملی

شناسايی1و1فهرست1برداری1از1آثار1تاريخی1و1فرهنگی،1جزء1
كارهای1اوليه1مداخله1است.1هرچقدر1ثبت1آثار1به1واقعيت1عينی1
نزديك1تر1باشد،1سياست1گذاری1برای1مداخله1هم1دقيق1تر1و1
صحيح1تر1خواهدبود.1ثبت1آثار1در1فهرست1آثار1ملی،1نخستين11
بار1با1بنيان1گذاری1انجمن1آثار1ملی1انجام1شد.1يکی1از1وظايف1
اين1انجمن،1ثبت1و1طبقه1بندی1آثاری1بود1كه1حفظ1آنها1به1عنوان1
آثار1ملی1الزم1بود1و1همچنين،1صورت1برداشتن1از1مجموعه1های1
نفيس1مربوط1به1كتابخانه1ها1يا1موزه1های1ايران1كه1در1تصرف1
دولت1يا1مؤسسات1ملی1بود1)اساس1نامه1تأسيس1انجمن1آثار1
ملی،1ماده1،81بندهای131و41(.1پس1از1آن،1آثار1به1صراحت1در1
قانون1حفظ1آثار1سال113091هـ11.ش.،1به1دو1دسته1منقول1و1
غيرمنقول1تقسيم1می1گردد.1»1ماده1دوم1-1دولت1مکلف1است1
از1كليه1آثار1ملي1ايران1كه1فعاًل1معلوم1و1مشخص1است1و1
حيثيت1تاريخي1يا1علمي1يا1صنعتي1خاصي1دارد،1فهرستي11
ترتيب1داده1و1بعدها1هم1هرچه1از1اين1آثار1مکشوف1شود،1ضميمه1
فهرست1مزبور1نمايد.1فهرست1مزبور1بعد1از1تنظيم1طبع1شده1
و1به1اطالع1عامه1خواهد1رسند.11ماده1هفتم1-1اموال1منقوله1
كه1از1آثار1ملي1محسوب1و1مالك1خصوصي1داشته1باشد،1بايد1
در1فهرست1جداگانه1به1ترتيبي1كه1در1ماده1سه1مقرر1است،1
آثار1 ثبت1 1.)1309 مصوب1 1 آثار، حفظ1 )قانون1 ثبت1شود.«1
تاريخی1در1ايران1هنگام1شکل1گيری1بدين1صورت1بوده1است1
كه1ثبت1يك1عتيقه1غيرمنقول1يا1مکاني1كه1شامل1يك1عتيقه1
غيرمنقول1است1در1فهرست1آثار1ملي،1ازطرف1رئيس1اداره1
معارف1 وزير1 و1 پيشنهادمي1گرديد1 وزير1معارف1 به1 عتيقات1
لزوم1يا1عدم1لزوم1ثبت1را1تشخيص1می1داد1و1درصورت1لزوم،1
دستور1آن1را1صادر1می1كرد.1زمانی1ثبت1قطعي1و1نتايج1آن1به1
ملك1تعلق1می1يافت1كه1ابالغ1رسمي1به1مالك1مال1شده1باشد.1
او1 اعتراض1 اگر1مشاراليه1اعتراضي1به1ثبت1داشته1باشد،1به1
رسيدگي1می1شد1و1مالك1تا1يك1ماه1حق1اعتراض1دارد1)اصالحيه1
نظام1نامه،13111(.1همين1تقسيم1بندی1و1ليست1برداری،1تاكنون1
در1قوانين1و1آئين1نامه1های1اجرايی1سازمان1ها1و1مجريان1تداوم1
داشته1است1و1بغير1از1تغييراتی1كه1در1شيوه1های1شناسايی1آثار1
ملی1به1وجودآمد،1هيچ1تغييري1اساسی1در1آنها1صورت1نگرفت.1
بدين1معنا1كه1فهرست1آثار1ملی1همانی1است1كه1در1اوايل1
ار1ملی1آن1را1تدوين1كرده1و1 آث شروع1دوره1پهلوی،1انجمن1
مرتب1هم1بر1آن1مواردی1را1افروده1اند.1تا1سال13891هـ11.ش.1
اين1ليست1به1عددی1نزديك1به1سي1هزار1رسيده1است1و1اين1
جای1سؤال1دارد1كه1آيا1اثری1كه1امروز1ثبت1می1شود1با1اثری1
كه1نود1سال1پيش1ثبت1شده1است،1درزمان1و1لحظه1ثبت1و1

مرتبه1بندی،1هيچ1تفاوتی1نبايد1داشته1باشد.

آن1گونه1كه1در1روند1فهرست1برداری1و1ثبت1آثار1در1فهرست1
ملی1ديده1می1شود،1بی1توجهی1به1ارزش1های1استحصالی1اين1آثار1
وجوددارد.1بنابر1اعتقاد1نگارندگان1اين1نوشتار،1سياست1گذاری1
ارزش1های1 براساس1 بايد1 ملی1 آثار1 فهرست1 در1 ثبت1 برای1
استحصال1شده1در1آنها1انجام11شود؛1هر1مقدار1بتوان1ارزش1های1
واالتری1برای1يك1اثر1استحصال1كرد،1بايد1از1مرتبه1باالتری1
در1فهرست1برداری1برخوردارباشد.1اثری1كه1تنها1بيان1كننده1
ارزش1های1ساختاری1و1فيزيکی1است1با1اثری1كه1عالوه1بر1آنها،1
ارزش1های1هويتی،1فراملی،1سياسی،1اقتصادی1و1جهانی1هم1
دارد1نبايد1در1مواجه1قانونی،1از1يك1تراز1و1رتبه1برخوردارباشد.1
ازهمين1روست1كه1برای1ثبت1آثار1در1فهرست1ملی1می1توان1
سه1ركن1اساسی1را1درنظرگرفت1و1رتبه1بندی1و1درجه1بندی1را1
براساس1اين1اركان1انجام1داد.1در1اينجا،1محوريت1با1ارزش1هايی1
و1 دوم1 ركن1های1 استحصال1می1گردد.1 اثر1 يك1 1 از كه1 است1
سوم1مربوط1به1تعهدات1مالك1و1حاكميت1است1كه1براساس1
اثر1 در1 ارزش1ها1 بروز1 تعهدات،1 آن1 به1 يا11ندادن1 انجام1دادن1
تاريخی1شفاف1و1روشن1می1گردد1كه1اين1امر1در1رتبه1بندی1و1

درجه1بندی1آن1نيز،1تأثيری1مستقيم1دارد.
روش1پيشنهادی1كنونی1تاحدودی1مشابه1الگويی1است1
كه1در1كشورهای1ديگر1همچون1ژاپن،1چين1و1انگليس1هم1
تجربه1شده1است.1درباره1ثبت1آثار1ملی1در1ژاپن1تجربه1ای1كه1
وجوددارد،1بدين1قرار1است:1»معرفی1آثار1تاريخی1براساس1
الحـاقيه1كه1در1سال119961ميالدی1به1قانـون1حفاظت1از1
دارايی1های1فرهنگی1اضافه1گرديد.1به1گونه1ای1كه1سيستم1معرفی،1
1شکل1هرمی1و1مخروطی1به1خود1می1گيرد1و1معرفی1براساس1
ميزان1توجه،1رسيدگی1و1ارزش1های1موجود1در1آن1مراتب1را1
به1صورت1پلکانی1طی1می1كند1تا1اينکه1درنهايت1به1عنوان1اثر1
1)Rct Enders Siegfried,1998 : 75(1».1گنجينه1ملی1باشد
روند1ثبت1در1روش1هرمی1بدين1گونه1است1كه1نخست1به1صورت1
اوليه1و1كلی،1فهرستی1از1آثار1تاريخی1كه1قابليت1ثبت1در1
فهرست1ملی1را1دارند،1براساس1پيمايش1و1مطالعات1منطقه1ای1
تهيه1می1گردد.1پس1از1آن،1هر1شهر1و1استان1كه1دارای1فهرستی1
از1آثار1باارزش1خود1است،1اين1فهرست1براساس1ارزش1های1
آن1آماده1می1شود.1ارزش1هايی1كه1برخاسته1از1فرهنگ1محلی1
و1قومی1هستند،1بعد1از1آن1مرحله،1بخشی1از1آثار1فهرست1
می1شوند.1با1رعايت1سه1مؤلفه؛1التزام1مالك1و1حاكميت1به1
انجام1تعهدات1خود1و1ارزيابی1دوره1ای1ارزش1ها1)تصوير6(،1
ليستی1ديگر1در1مرتبه1ای1باالتر1تدوين1می1گردد1كه1مناطقی1
از1كشور1را1دربرمی1گيرد1كه1شامل1اشتراكاتی1درميان1فرهنگ1
خود1است.1پس1از1اين1مرحله،1فهرست1آثار1ملی1و1در1مرتبه1
عالی،1آثار1ملی1گنجينه1های1ملی1قراردارد1كه1رسيدن1به1
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تصوير1.6نمودار1فرايند1ارزش1گذاری،1ارزيابی1ارزش1و1عوامل1تأثيرگذار1بر1ارزيابی1اوليه1و1مجدد1آنها1)نگارندگان(.

محيط قرار گيري•
اعتبار درك كننده•
فرهنگ زمينه و متن•
زمان و لحظه درك•

خواست ها و نيازهاي درك •
كننده

اجتماعيعوامل •

ارزيابي براي استحصال  
هاارزش 

شناخت مراتب ارزش ها شروع فرآيند ارزش
وارزيابي ارزش  

دسته بندي ارزش ها 

ي  مطالعه براي تغيير ارزياب
هاارزش 

تاثير  عوامل 
گذار بر تغيير  

هاارزش 

تغيير مذهب
تغيير خواست ها و نيازها

تغيير عوامل اجتماعي

فرهنگ و عوامل فرهنگي
هاي سياسيحكومتتغيير 

گسترش ارتباطات

ارزيابي مجدد  
هااستحصال ارزش براي 

چرخه فرآيند 
ارزش هاارزيابي 

محيطي -عوامل رواني 

اين1مرحله،1وابسته1به1رسيدگی1و1نگهداری1علمی1و1مستمر1
و1ارزيابی1ارزش1ها1است.1البته1اجرايی1كردن1اين1مراحل،1به1

تبيين1دقيق1ضوابط1هر1مرتبه1هم،1نيازدارد.1
مرتبه1فراملی1با1اشتراكات1فرهنگی،1آثار1و1گنجينه1هايی1
را1دربرمی1گيرد1كه1درون1محدوده1ايران1فرهنگی،1جدای1از1
مرزبندی1های1سياسی1كنونی1برای1ثبت،1پيمايش1و1بررسی1
شده1اند1كه1اين1بخش،1نيازمند1همکاری1های1بين1المللی1است.1
آخرين1مرحله،1پيشنهاد1برای1ثبت1جهانی1است1كه1فرايندی1
تعريف1شده1دارد1)تصوير171و1جدول31(.1در1مدلی1كه1در1
اين1تصوير1ارائه1شده،1سه1مؤلفه1ارزش1،1مالك1و1حاكميت،1
ارتباطي1مستقيم1و1تأثيرگذاری1بر1همديگر1دارند1و1توجه1يا1
بی1توجهی1به1هريك1از1آنها،1موجب1صعود1يا1نزول1ارزيابی1

ارزش1های1يك1اثر1می1گردد.1

ارتباط ارزش با رويكرد مداخله

درك1حفاظت1و1تدارك1رويکرد1حفاظت1در1آثار1تاريخی1
و1فرهنگی،1ارتباطی1مستقيم1با1مؤلفه1های1ارزشی1استحصالی1
از1آن1دارد.1هرچند1نمی1توان1در1ارزيابی1ارزش1های1يك1اثر1

تاريخی-1فرهنگی،1ارزشی1را1بر1ارزش1ديگر1برتری1و1رحجان1داد1
چراكه1درباره1ارزيابی1ارزش1نمی1توان1قياسی1عمل11كرد.1بنابر1
به1طور1 فرهنگی1 ميراث1 ارزش1های1 ميسون1،10 رندال1 گفته1
طبيعی1متفاوت1و1در1برخی1موارد1دارای1تضادهايی1هستند1
)Randall Mason, 2002(.1بااين1وجود،1ارزش1های1مختلف1
و1گوناگون1در1يك1اثر1تاريخی،1مشخص1كننده1حساسيت1و1
دقت1در1نگرش1و1رويکرد1مداخله1اثر1است.1»ارزيابی1فراگير1
اين1ارزش1ها1 از1ارزش1های1ميراث1فرهنگی1و1يك1پارچگی1
متفاوت1با1برنامه1ريزی1است1كه1به1مديريت1حفاظت1پايدار1
منجر1خواهدشد«Ibid:13(1(.1حفاظت،1امری1اجتماعی1و1
فرهنگی1است1كه1با1ارزش1های1موجود1در1جامعه1سروكار1
دارد1و1با1مطالعه1در1آثار1تاريخی1به1عنوان1يکی1از1نمادهای1
فرهنگی-اجتماعی،1قابل1استحصال1است.1اگر1در1اين1بين1
اثری1بيشترين1ارزش1های1منحصر1به1فرد1اجتماعی1و1فرهنگی1
را1در1خود1جای1داده1باشد،1قابليت1حفاظتی1صرف1پيدامی1كند1
كه1تمامی1رويکردهای1مداخله1هم1بايد1درجهت1حفاظت1آن1
باشد.1بااين1همه،1در1مواقع1بسياری1اتفاق1می1افتد1كه1مداخله1با1
رويکرد1طراحی1برای1احيا1صورت1بگيرد.1پس1اينجا1استحصال،1
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ارزش1های1يك1اثر1هستند1كه1رويکرد1و1روند1مداخله1را1در1
يك1اثر1مشخص1و1نمايان1می1سازد1)تصوير5(.

براساس1آنچه1در1متن1مقاله1اشاره1شده1است،1ارزش1مفهومی1
پويا1و1سيال1دارد1كه1بنابر1موقعيت1جغرافيايی،1اعتبار1و1تجربه1
شخص،1شناسايی1می1شود.1ضمن1اينکه،1ارزيابی1كنندۀ1ارزش1های1
يك1اثر1تاريخی1می1تواند1دارای1ارزش1های1استحصالی1متفاوت1
ارتباطی1است1كه1 بااين1حال1نکته1مهم،1 باشد.1 اثر1 از1يك1

ميزان1و1مرتبه1ارزش1های1استحصالی1در1گزينش1رويکرد1
مداخله1دارد.1بدين1معنا1كه1هرچه1مرتبه1بندی1و1ميزان1ارزش1ها1
دقيق1تر1باشد1و1از1مرتبه1ارزش1های1فردی1به1مرتبه1ارزش1های1
ملی1و1فراملی1برسد،1گزينش1رويکرد1مداخله1بايد1از1مرتبه1
طرح1محوری1به1پژوهش1محوری1تغييركند.1بدين1گونه،1مداخالتی1
كه1در1اثری1كه1از1ارزش1فردی1يا1منطقه1ای1برخوردار1است1
با1مداخالتی1كه1در1اثری1دارای1ارزش1های1ملی1يا1جهانی1

است،1تفاوت1هايی1اساسی1و1بنيادی1دارد.1

فهرست اوليه آثار قابل ثبت در فهرست آثار ملي

ثبت اثر در فهرست آثار ارزشمند شهري

فهرست آثار ارزشمند استاني

ثبت در فهرست ميراث جهاني

فهرست آثار ارزشمند منطقه اي

فهرست آثار ملي

گنجينه هاي ملي

آثار مناطق فراملي با 
مشتركات فرهنگي

فرآيند ثبت آثار فرهنگي و تاريخي با رويكردي ارزشي
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ك و دولت
س عدم عمل به تعهدات از طرف مال

روند نزولي بر اسا

اثر1و1تعهدات1مالك1و1 ارزش1های1استحصالی1 با1محوريت1 تاريخی-1فرهنگی1 آثار1 برای1سياست1گذاری1در1ثبت1 ارائه1مدل1هرمی1 تصوير1.7نمودار1
حاكميت1وي1)نگارندگان(.1
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ويژگی ها و محدوده مطالعه محدوده مطالعه عنوان دسته بندی ف
ردي

فهرستی1اوليه1است1و1آثاری1كه1قابليت1و1پتانسيل1الزم1براي1ثبت1در1فهرست1
آثار1ملی1دارند،1شناسايی1می1گردد. محدوده1ملی فهرست1اوليه1آثار1قابل1

ثبت
1

فهرست1آثاری1كه1براساس1ارزش1های1استحصالی،1هويت1و1فرهنگ1يك1شهر1
يا1مجتمع1زيستی1را1مشخص1می1كنند. محدوده1شهر آثار1ارزشمند1شهر 2

1آثاري1كه1دارای1ارزش1های1هستند1كه1يك1مرتبه1باالتر1از1شهر1هستند1و1می1تواند1
ارزشی1باالتر1از1يك1شهر1يا1مجتمع1زيستی1داشته1باشند. محدوده1استان آثار1ارزشمند1استانی 3

باالتر1از1مرتبه1استان1و1در1قالب1مناطق1فرهنگی،1قابليت1دسته1بندی1هستند1
و1فراتر1از1مرزبندی1سياسی1-ملی1آثاری1هستند1كه1ويژگی1ها1و1شاخص1های1

هويتی1يك1قوميت1يا1منطقه1فرهنگی1را1مشخص1می1كنند.
منطقه1فرهنگی1و1قومی آثار1ارزشمند1منطقه1ای 4

برخی1از1آثارها1دارای1ارزش1هايی1هستند1كه1فراتر1ازيك1منطقه1فرهنگی1می1
توانند1باشند1و1بيانگر1ارزش1های1هويتی1و1فرهنگی1يك1كشور1محسوب1می1گردند. محدوده1ملی1و1كشوری آثار1ملی1 5

آثاری1كه1بين1آثار1ملی1بخاطر1ارزش1های1ملی،1دارای1ويژگی1های1منحصر1
بفردی1هستند1كه1حذف1اين1آثار1باعث1خدشه1دار1شدن1هويت1ملی1است1و1

در1سياست1گذاری1توجه1واال1و1بااليی1را1خواستند.
محدوده1ملی1و1كشوری گنجينه1های1ملی 6

با1تغيير1مرزبندی1های1سياسی،1برخی1از1آثار1ارزشمندی1وجود1دارد1كه1در1
خارج1از1محدوده1های1كنونی1ايران1قرار1می1گيرند1ولی1جزء1تاريخ،1فرهنگ1و1

هويت1ايران1است1و1وظيفه1سياست1گذاران1توجه1ويژه1اين1آثار1است.
فراملی)ايران1فرهنگی( آثار1مناطق1فراملی1با1

مشتركات1فرهنگی
7

هر1كشوری1دارای1آثاری1است1كه1بسته1به1قدمت1و1توجه1به1آثار1فرهنگی1و1
تاريخی1می1توانند1در1جايگاه1فهرست1آثار1جهانی1در1يونسکر1مطرح1گردند1توجه1
به1ارزش1های1ملی1در1درازمدت1می1تواند1اين1آثار1را1در1اين1جايگاه1قراردهد.

محدوده1جهانی فهرست1آثار1جهانی 8

)نگارندگان(

جدول1.3تعاريف1مراتب1ارزشی1سياست1گذاری1برای1ثبت1آثار1تاريخی-1فرهنگی1براساس1و1استناد1بر1ارزيابی1و1استحصال1ارزش1ها

نتيجه گيری
ارزش1در1هر1جامعه،1معادل1هنجارهای1پذيرفته1شده1آن1جامعه1است.1اين1هنجارها1ازطريق1سنت،1مذهب،1روابط1
اجتماعی1و1...1به1دست1می1آيند.1هر1جامعه1ای1كه1ارزش1های1خود1را1دقيق1و1جامع1بتواند1شناسايی1و1ارزيابی1كند،1
می1تواند1عناصر1فرهنگی1و1نشانه1های1هويتی1خود1را1بازنمايی1و1حتی1بازتوليدكند.1ارزش1در1جامعه1برای1اينکه1بتواند1
شناخته1شود،1بايد1فرايند1شناسايی1و1ارزيابی1پويا1داشته1باشد1و1نمی1توان1از1يك1فرايند1ايستا1و1ساكن،1انتظار1شناسايی1
دقيق1و1جامع1ارزش1ها1را1داشت.1آثار1تاريخی1هر1جامعه،1از1نشانه1ها1و1عناصر1هويتی1آن1هستند1كه1شناخت1ارزش1های1
آنها1می1تواند1در1پويايی1فرهنگ،1تأثير1مستقيم1داشته1باشد.1ضمن1اينکه1ارزش1در1دو1ساحت1ارزش1ذاتی1و1ارزش1
ابزاری1موضوعيت1دارد.1ارزش1های1ذاتی1آنهايی1هستند1كه1به1صورت1مستقيم1هويت1دارند1ولی1ارزش1های1ابزاری1
به1واسطه1پديده1ديگری،1ارزشمند1قلمدادمی1شوند.1همچنين1امروزه،1كسی1نافی1وجود1ارزش1در1آثار1تاريخی1نيست1

بلکه1آنچه1در1شناخت1ارزش1آثار1تاريخی1مهم1است،1كيفيت1ارزيابی1ارزش1در1آثار1تاريخی1است.
درنهايت1اينکه1ارزش1در1آثار1تاريخی1می1تواند1در1دو1بخش؛1ارزش1ها1با1ماهيت1معنوی1و1ارزش1ها1با1ماهيت1

كاربردی،1دسته1بندی1شوند.
ازطريق1مطالعه1بر1روند1شکل1گيری1و1مؤلفه1های1تأثيرگذار1در1شناخت1و1شناسايی1ارزش1ها1در1آثار1تاريخی،1
می1توان1اين1گونه1نتيجه1گيری1كرد1كه1در1بحث1سياست1گذاری1برای1مداخله1در1آثار1تاريخی1اعم1از1آثار1ملموس1
يا1غيرملموس،1محور1اصلی1و1تعيين1كننده1برای1مداخله1بايد1ارزش1های1استحصالی1از1اثر1باشد.1البته1استخراج1
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ارزش1های1نهان1يك1اثر1تاريخی-1فرهنگی1وابسته1به1مؤلفه1هايی1است1كه1در1قالب1سه1مؤلفه؛1كالبدی–1فيزيکي،1
تاريخی-1فرهنگی1و1ادراكات1محيطی1تحليل1شدند.1

در1ثبت1آثار1تاريخی1و1سياست1گذاری1در1مداخله1آثار1تاريخی،1ارزش1همانند1زنجيره1ای1به1همديگر1متصل1است.1هر1
چقدر1ارزش1های1استحصالی1و1استخراجی1از1يك1اثر1دقيق1و1جامع1باشد،1مداخله،11رويکردی1حفاظت1محور1پيدامی1كند1
ليکن1اگر1ارزش1های1استحصالی،1ارزش1های1كالبدی1و1فيزيکی1باشند،1مداخله1طرح1محور1را1می1توان مطرح1نمود.1
همچنين1ارزش1های1نهان1در1يك1اثر1ممکن1است1ارزش1های1تركيبی1باشند1يا1بعضی1اوقات1اين1ارزش1ها1درتضاد1و1
تقابل1هم1قرارمی1گيرند.1بااين1همه،1مداخله1در1آنها1بايد1با1مطالعه1كامل1روی1مؤلفه1های1يادشده1صورت1گيرد1و1در1روند1

شناسايی1و1استحصال1ارزش1ها1برای1به1كارگيری1آنها1در1تمامی1مراحل1مداخله،1مدنظر1باشند.1

پی نوشت

1- Riegl Alois
2- The modern cult of monument: its essence and its development
3- Bernard Feilden
4- Jokilehto Jukka
5- Intrinsic value
6- Instrumental value
7- Significant
8-Friedrich Nietzsche(1900-1844)
9-Platon(427-346 .م.ق)
10-Aristotle(384-3221.م.ق)
11-Joel Sharrow
12-Georg Simmel(1918-1815)
13- Mc Dougal
14- Harold Lasswell(1978-1902)
15- Power
16- Enlighten
17- Knowledge
18- Wealth
19- Respect
20- Well-being
21- Skill
22-Afection
23- Erich Goode (1966-1983) 
24- symbol
25- Immanuel Kant(1746-1740) 
26- Émile Durkheim (1917-1877)
27- Milton Rokeach (1988-1918)
28- Gey Roche
29- David Ganter
30- André Godard
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منابع و مآخذ

1 ابن1خلدون،1عبدالرحمن1)1388(.1مقدمه ابن خلدون،1ترجمه1محمد1پروين1گنابادی،1چاپ1دوازدهم،1تهران:1علمی1و1فرهنگی.1-
1 استويانويچ،1ترايان1)1386(.1روشی تاريخی يا پارادايم آنال،1ترجمه1نسرين1جهانگرد،1تهران:1فضا.1-
1 افخمی،1بهروز1)1386(.1مقدمه ای بر ارتباط باستان شناسی و گردشگری فرهنگی،1تهران:1عيالم1و1سازمان1ميراث1-

فرهنگی-1صنايع1دستی1و1گردشگری.1
1 1انصاري،1مجتبي1و1طبسي،1محسن1)1383(.1قوانين1جزايی1حوزه1ميراث1فرهنگی؛1ضرورت1بازنگری1در1انديشه1ها1و1روش1ها،1-

فصلنامه علمی، فرهنگی و هنری اثر،1ش1)36و371(،259-2691.
1 پورجعفر،1محمدرضا1)1388(.1مبانی بهسازی و نوسازی بافت قديم شهرها،1تهران:1پيام.-
1 1تراسبی،1ديويد1)1382(.1هفت1پرسش1درباره1اقتصاد1ميراث1فرهنگی،1مجموعه مقاالت جنبه های اقتصادی ميراث فرهنگی،1-

ويراستار1مايکل1هاتر1وايلد1ريزو،1ترجمه1علی1اعظم1محمدبيگی،1تهران:1اميركبير.1
1 جعفری،1محمدتقی1)1385(.1زيبايی و هنر از ديدگاه اسالم،1تهران:1مؤسسه1تدوين1و1نشر1آثار1عالمه1محمدتقی1جعفری.1-
1 1حبيبی،1سيدمحسن1و1مقصودی،1مليحه1)1381(.1مرمت شهری؛ تعاريف، نظريه، تجارب، منشورها و قطعنامه های جهانی، -

روش ها و اقدامات شهری،1تهران:1دانشگاه1تهران.1
1 حجت،1مهدی1)1380(.1ميراث فرهنگی در ايران- سياست ها برای يک كشور اسالمی،1چاپ1اول،1تهران:1سازمان1-

ميراث1فرهنگی1كشور.
1 دانشکده1معماری1و1شهرسازی،1دانشگاه1علم1و1صنعت1)1368(.1مجموعه خالصه مقاالت سمينار تداوم حيات در بافت -

قديمی شهرهای ايران،1تهران:1گروه1مرمت1و1احيای1ابنيه1و1بافت1ها.
1 ديبا،1داراب1و1انصاری،1مجتبی1)1374(.1چگونگی1شکل1گيری1ارتباط1انسان1با1محيط1مصنوع،1مجموعه مقاالت گنگره -

تاريخ معماری و شهرسازی ايران )ارگ بم- كرمان(،1جلد1نخست،1به1كوشش1هيأت1علمی1گنگره،1تهران:1سازمان1
ميراث1فرهنگی1كشور.1

1 انواع ارزش های شهری،1- باارزش شهری؛ مفاهيم، مبانی، تئوری ها و  شناسايی نقاط  رهنما،1محمدرحيم1)1388(.1
مشهد:1جهاد1دانشگاهی1مشهد.1

________________.1شناسايی1نقاط1باارزش1شهری1در1مشهد،1جغرافيا و توسعه ناحيه ای،1ش1)13(،1.159-1901 -
1 صفامنش،كامران1و1منادی1زاده،1بهروز1)1382(.1مبانی1ارزشگذاری1بناها1و1مجموعه1های1قديمی،فصلنامه1عمران و -

بهسازی شهری هفت شهر،1شماره1دوازدهم1و1سيزدهم،1تهران،صص31-461.
1 صمدی1رندی،1يونس1)1376(.1مجموعه قوانين و مقررات، آئين نامه ها، بخش نامه ها و معاهدات ميراث فرهنگی كشور،1-

تهران:1سازمات1ميراث1فرهنگی1كشور.
1 ايران،1هنرهای زيبا،1- عزيزی،1محمدمهدی1)1379(.1سير1تحول1سياست1های1مداخله1در1بافت1های1كهن1شهری1در1

ش)7(،1.37-461
1 1فردانش،1هاشم1)1387(.1مبانی نظری تكنولوژی آموزشی،1چاپ1دهم،1تهران:1سازمان1مطالعه1و1تدوين1كتب1علوم1انسانی1-

دانشگاه1ها)سمت(.1
1 فرهمند1بروجنی،1حميد؛1احمدی،1حسين1و1قاسم1آبادی،1ريحانه1)1390(.1مروری1بر1نظريه11پردازی1های1مرمت1نقاشی1-

ديواری1در1اروپا،1مرمت آثار و بافت های تاريخی،1دانشگاه1هنر1اصفهان،1ش1)1(،1.55-671
1 فالحت،1محمدصادق1)1385(.1مفهوم1حس1مکان1و1عوامل1شکل1دهنده1آن،1هنرهای زيبا،1ش1)26(،1.57-661-
1 فالمکی،1محمدمنصور1)1381(.1ريشه ها و گرايش های نظری معماری،1تهران:1مؤسسه1علمی1و1فرهنگی1فضا.1-

_____________1)1382(.1سيری در تجارب مرمت شهری از ونيز تا شيراز،1تهران:1مؤسسه1فرهنگی1و1هنری1فضا.1 -
_____________1)1384(.1حريم گذاری بر ثروت های فرهنگی،1تهران:1مؤسسه1علمی1و1فرهنگی1فضا. -

1 فهيمی،1عزيزاهلل1و1مشهدی،1علی1)1388(.1ارزش1ذاتی1و1ارزش1ابزاری1در1فلسفه1محيط1زيست1)از1رويکرد1فلسفی1تا1-
رويکرد1حقوقی(،1پژوهش های فلسفی -كالمی،1دانشگاه1قم،1ش1)41(،1.195-2161

1 فيلدن،1برنارد1و1يوكيلهتو،1يوكا1)1386(.1راهنمای مديريت برای محوطه های ميراث جهانی،1ترجمه1پيروز1حناچی،1-
تهران:1دانشگاه1تهران.1
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1 قانون1تشکيل1سازمان1ميراث1فرهنگی1و1گردشگری1)1383(.1فصلنامه علمی، فنی و هنری اثر،1سازمان1ميراث1فرهنگی1-
و1گردشگری،1ش1)137و381(،8-1111.

1 گلکار،1كورش1)1379(.1مؤلفه1های1سازنده1كيفيت1طراحی1شهری،1صفه،1ش1)32(،1.35-681-
1 1مرادی،1اصغرمحمد1)1382(.1روند1حفاظت1در1ايران1از1تأسيس1اداره1عتيقات1تا1قبل1از1جمهوری1اسالمی1ايران،1هفت شهر،1-

ش1)11(،1.14-261
1 مردمی،1كريم1و1اصغر،1محمدمرادی1)1387(.1الزامات1ارزش1گذاری1به1ميراث1فرهنگی1در1آموزش1معماری،1مهندسی -

علوم )ويژه نامه مهندسی معماری و شهرسازی(،1دانشگاه1علم1و1صنعت،1ش1)19(،1.105-1101
1 مرتضوی،1شهرناز1)1380(.1روانشناسی محيط و كاربرد آن،1تهران:1دانشگاه1شهيد1بهشتی.1-
1 مطهری،1مرتضی1)1376(.1جامعه و تاريخ،1تهران:1صدرا.1-
1 يوكيلهتو،1يوكا1)1387(.1تاريخ حفاظت معماری،1ترجمه1محمدحسن1طالبيان1و1خشايار1بهاری،1تهران:1روزنه،1ميراث1-

فرهنگی1وگردشگری1و1بنياد1پارسه.1
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Value and its Relation with Intervention Approach 
in Historical & Cultural Relics 

Ahad Nejad Ebrahimi* Mohammadreza Pourjafar**
Mojtaba Ansari*** Pirouz Hanachi****

Abstract 

Recognizing the value of each phenomenon has a direct relation with the credit, 
knowledge and desire of the people who attempt to identify and evaluate that phenomenon’s 
values. Historical works are valuable phenomena and they have been able to manifest in 
themselves religious, social, historical and cultural values. Comprehensive recognition of 
the values of historical works is in line with the thorough recognition of the culture and 
identity of each society and it can reveal different aspects of the world view of members 
of that society throughout historical periods.

The main issue in this research involves the question that what is the content of the value 
and the effective components in recognizing and evaluating the value in historical works? 
To this end, value was firstly explored from different points of view so that effective 
components in identifying and evaluating the value were determined. Attempt was 
made to determine the relation between the value and the intervention approach through 
identifying the mentioned components. The research is of the type of the theoretical-
fundamental researches conducted with logical reasoning and the required material for 
research has been achieved through the library and field studies; moreover, the analyses 
used for concluding are qualitative. 

The last result of the research shows that the value and evaluating the value in the 
historical works is a dynamic process and they are changing in accordance with the 
natural conditions and chronological situation. Moreover, alongside the effective 
historical, cultural and physical components in evaluating the value, the issue of human’s 
understanding of the surrounding environment is also effective in evaluating the value 
and there is a direct link between recognizing and evaluating the value in the historical 
works and intervention approach. 

Keywords: Value, Evaluating, Inherent and applied value, Intervention approach.
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