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چکیده

کلیــدی در فرآیند  اصالــت بــه مثابه انتقــال دهنده ارزش هــا و ُبعد معنایــی میراث فرهنگــی، مؤلفه ای 

که در اســناد بین المللــی بر ضرورت توســعه  چارچــوب مفهومی بــه منظور  حفاظــت بــه شــمار می آیــد، 

کیفی و چند الیه بودن این  گردیده است. ماهیت  کید ویژه  تعیین معیارهایی ثابت برای ارزیابی آن تأ

که تأثیر آن را می توان در  مفهوم، دســتیابی به این چارچوب را با دشــواری هایی مواجه ســاخته اســت 

فرآیند بازشناخت و ارزیابی اصالت میراث در بسترهای مختلف مشاهده نمود. از این رو، مقاله حاضر 

کنوانسیون های بین المللی از یک سو و دیدگاه های صاحب نظران  کاوی اسناد و  از طریق بازخوانی و وا

کیفی و راهبرد تحلیل محتوا، در پی دست یافتن به سطحی از  از دیگر سو، با بهره گیری از روش تحقیق 

شناخت و تعیین وجوه و ابعاد اصلی اصالت به عنوان پایه ای در راستای توسعه  چارچوب مفهومی آن 

می باشد؛ بررسی سیر تحول میراث از مقیاس خرد به کالن، از مفهومی تک بعدی به چند بعدی، از کالبد  

محــور بــه معنا محــور، از ملموس به ناملموس و از ثابت به متغیر، پنج مؤلفه  اصلی را برای بازشــناخت 

که در این مقاله به صورت دو جنبه ی "ملموس" و "ناملموس" و سه ُبعد  مفهوم اصالت آشکار می سازد 

"ثبات"، "تداوم" و "تغییر" به عنوان پایه های چارچوب مفهومی اصالت معرفی می گردد.
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از  اصالــت  مفهــوم  کاوی  وا و  بازخوانــی   -1
کنوانسیون های بین المللی دیدگاه اسناد و 

که ســبب  کیفــی جوامــع  کّمــی و  بــه دنبــال توســعه و تغییــرات 
مفهــوم  گردیده انــد،  تاریخــی  محیط هــای  در  اساســی  تغییــرات 
اصالــت و حفــظ آنها در راســتای برقراری تعادل میــان رویکردهای 
حفاظت و توسعه مورد توجه واقع شده است. توسعه های جدید 
که با جوهــره و اصالت میــراث همخوانی و ســازگاری  بــه هر میــزان 
بیشــتری داشــته باشــند در تعادل و یکپارچگی بیشــتر با حفاظت 
خواهنــد بود و اثر میراثی اصیل تر و منســجم تر می گردد. به عبارتی 
ارزش هــای ملمــوس و ناملموس میراث بیشــترین نمــود و پویایی 
را در ابعاد صوری خواهند داشــت، این پویایی، نشــانگر ُبعد تغییر 
گذر زمان پایا می گردند و تداوم  می باشــد و با انســجام بیشــتری در 
کاوی محتــوای اســناد بین المللی بیانگــر نوعی توافق  می یابنــد. وا
بین المللــی پیرامــون اهمیــت مفهــوم اصالــت در فرآینــد حفاظــت 
مکان های میراثی می باشــد. بازخوانی این اســناد نشــان می دهد 
کالبــدی آغاز شــده  مفهــوم اصالــت از نقطــه آغــاز بــا نگرشــی صرفــًا 
اســت و در اســناد اولیــه بیشــتر بــر حفــظ اصالــت مــواد و مصالــح و 
کیــد داشــته اســت، شــاهد ایــن مدعــی  کالبــدی میــراث تأ ابعــاد 
که از اهمیت »ارزش های  بخشی از مفاد منشور ونیز )1964( است 
تاریخی« با عنوان اصالت یاد نموده اســت. اما واقعیت این اســت 
کــه ارزش هــای تاریخی، اشــاره به یکی از وجوه اصالــت دارد و برای 
گون دیگــر، بایــد الیه های اطالعاتــی مختلفی  گونا شــناخت ابعــاد 
بــه دســت آورد. از آن زمــان بــه بعــد مباحــث متعــددی پیرامــون 
کمیته میراث جهانی در ســال  ح شــده اســت؛  مفهوم اصالت مطر

ح«، »مــواد و مصالح«، »فن ســاخت« و  1978 م چهــار معیــار »طــر
»زمینه« را برای ارزیابی اصالت ســاختارهای میراثی معرفی نمود. 
در آن زمــان دســتورالعمل های محــدودی بــه منظور احــراز آزمون 
کاندید نمودن آثار در فهرســت میــراث جهانی وجود  اصالــت برای 
که غالبًا بر ُبعد ملموس اصالت اشاره داشتند تا ناملموس.   داشت 
کاربــرد معیــار اصالت بــه منظــور هدایــت تصمیمات پس  اهمیــت 
رهنمودهــای  بــار در  بــرای نخســتین  را می تــوان  ثبــت  فرآینــد  از 
مدیریتی یونسکو و فیلدن برای سایت های میراث جهانی )1993( 
تحــت عنــوان »اصالــت و درمان« یافــت نمود. در طــول دهه 199۰ 
میــالدی، تعــدادی از نشســت های تخصصــی، موضــوع اصالــت را 
در حــوزه میــراث فرهنگــی- تاریخــی مورد توجــه قرار دادنــد. از آن 
جملــه می تــوان بــه نشســت برگــن در ســال 1994 میــالدی اشــاره 
کــه زمینــه الزم را بــرای نشســت نــارا در همــان ســال فراهــم  نمــود 
نمــود. به تدریج منشــور نــارا )1994م( مفاهیم »تنــوع فرهنگی« و 
که فرهنگ هــای متنوع در  »فرهنــگ بومــی« جوامــع را در دنیایی 
حــال جهانــی شــدن اســت مــورد توجه قــرار می دهــد و بــر اهمیت 
کلیدی  »ارزش هــای فرهنگی- اجتماعی« بســتر به مثابــه معیاری 
در تبیین مفهوم اصالت و فرآیند حفاظت صحه می گذارد. منشــور 
نــارا برای نخســتین بار اهمیــت ابعاد معنایی، ناملمــوس و تداعی 
کننــده میــراث را مورد توجه قرار می دهد. از این رو، مبتنی بر ســند 
گســترش  نــارا مفهــوم اصالت از جنبه ملموس به ســوی ناملموس 
گی هــای فرهنگ بومی و  کیــد بر ویژ یافــت. به عــالوه، ســند نارا با تأ

مقدمه
کارهــای حفاظتــی  »حفاظــت از اصالــِت میــراث غایــت مطلــوب 
گاهــی از تهدید اصالت، شناســایی و  می باشــد، همچنین بــه دلیل آ
گونه  های مختلف میراثی  تبیین مفهوم اصالت و ارزیابی آن در بستر 
ضروری به نظر می رسد« )Araoz, 2008, 36(. از این رو، در طول دهه 
199۰ میــالدی، تعــدادی از نشســت های تخصصــی موضــوع اصالت 
در میــراث فرهنگــی را مورد توجه قــرار دادنــد. از آن جمله می توان به 
که زمینه الزم را برای  نشست برگن در سال 1994 میالدی اشاره نمود 
کرد؛ سپس در کشورهای متعددی  نشست نارا در همان سال فراهم 
از جمله سن آنتونیو در سال 1996 میالدی موضوع اصالت مورد توجه 
کنوانســیون  که با راهنمای عملیاتی  گرفت و در ادامه »ســند نارا  قرار 
گردید،  میراث فرهنگی و طبیعی جهان سال 2۰۰5 میالدی یکپارچه 
زمینــه عملــی را بــرای بررســی اصالت آثار بــه منظور ثبت در فهرســت 

 .)Rossler, 2008, 48( »میراث جهانی فراهم نمود
ایــن مقاله در رابطه با تعیین مؤلفه های بازشــناخت اصالت در 
ح می سازد  حوزه حفاظت از میراث فرهنگی سؤال اصلی خود را طر
و هدف اصلی زمینه  ســازی به منظور توسعه ی چارچوب مفهومی 

از طریــق تعییــن مؤلفه هــای مؤثــر در بازشــناخت مفهــوم اصالت، 
کنوانســیون های بین المللــی و تحلیل  کاوی اســناد و  بــر اســاس وا
دیدگاه هــای صاحب نظــران را پــی می گیــرد. در ایــن راســتا، مقاله 
کنوانســیون های بین المللی  کاوی اســناد و  حاضــر با بازخوانی و وا
و نظریه هــای مرتبــط بــا مفهــوم اصالــت در حــوزه میــراث فرهنگی 
کننــده مفهــوم  آغــاز و ســپس بــه تعییــن جنبه هــا و ابعــاد تبییــن 
اصالــت می پــردازد. از ایــن  رو، روش تحقیــق بــر مبنــای محتــوای 
کیفی برگزیده می شــود و با  ســؤال تحقیــق و نیــل به هدف، از نــوع 
بهره گیــری از راهبــرد اســتدالل منطقی و تکنیــک »تحلیل محتوا« 
و »اســتنتاج منطقی« تالش دارد تا ضمن بازخوانی و دســته بندی 
کاوی محتوایی آنهــا بپردازد و  اســناد بین المللــی و نظریه ها، بــه وا
در نتیجــه با تعییــن مؤلفه های مؤثر در بازشــناخت مفهوم اصالت 
بستری را برای تدوین چارچوب مفهومی اصالت در میراث فرهنگی 
کتیک های مطالعه و مشاهده اسنادی  فراهم آورد. همچنین از تا
کتب، مقــاالت و اســناد معتبر به  ج در  بــا اســتناد به مطالب منــدر

عنوان ابزارهای تحقیق استفاده شده است.
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کاوی مؤلفه های بازشناخت اصالت در حفاظت میراث فرهنگی وا

تنــوع فرهنگــی جوامع ضمن توجه بــه ابعاد ثبات و تــداوم، بر ُبعد 
کید بر تنــوع فرهنگــی جوامع در  تغییــر مفهــوم اصالــت بواســطه تأ

گذارد.  بسترها و دوره های زمانی مختلف صحه 
کالبدمحور و تک الیه به  اصالت از منشور ونیز تا نارا، از مفهومی 
کالبد - معنامحور و چند الیه تغییر محتوا داد، این تغییر  مفهومی 
گذر زمان دارد و بیانگر ُبعد  خود نشان از طبیعت پویای اصالت در 
تغییــر در اصالــت اســت. »کنفرانس نــارا ضرورت توســعه چارچوب 
که به دنبال توسعه معیارهایی ثابت برای ارزیابی اصالت  مفهومی 
ح نمــود و اهمیــت صراحــت ارتبــاط بیــن ارزش های  باشــد را مطــر
میــراث و اصالت را تقویــت نمودMitchell, 2008, 27( »1(. در ادامه 
کشــورها از جملــه ســن آنتونیــو در ســال 1996 میــالدی  در ســایر 
کمیتــه ملــی ایکومــوس ایاالت متحــده پیرامــون مفهــوم اصالت و 
ح نمــود. » بیانیه ی  پویایــی منظرهــای فرهنگــی مــواردی را مطــر
گسترده  به ارزش ها، اصالت را از هفت دیدگاه  سن آنتونیو با توجه 
که همه ی مــوارد در زمینه ی  مختلــف مــورد حمایت قــرار می دهد 
کاربردی اســت: اصالت و هویت، اصالت  منظر شــهری تاریخی نیز 
و تاریــخ، اصالت و مصالح، اصالــت و ارزش های اجتماعی، اصالت 
در مکان هــای پویــا و ایســتا، اصالــت و پایــش و اصالــت و اقتصاد« 
)Araoz, 2009, 37(. بر اســاس تعریف ارائه شــده از ســوی آرائوز در 
رابطــه با محتــوای بیانیه ســن آنتونیو، مفهوم اصالــت در ارتباط با 
مفاهیم هویت، تاریخ و ارزش های اجتماعی بیشــتر به ابعاد ثبات 
و تــداوم اشــاره دارد و مفهومی همچــون اصالت در مکان های پویا 
بیانگــر اهمیــت ُبعد تغییــر در رابطه بــا اصالت می باشــد. از این رو، 
کنوانســیون های  می تــوان شــاهد حرکــت پیــش رونــده اســناد و 
کنــار جنبه های  کیــد بــر جنبه هــای ناملموس در  بین المللــی در تأ
کنار هم در ســیر تکاملی  ملمــوس و ابعــاد تغییــر، ثبات و تــداوم در 

مفهوم اصالت بود. 
از دیگــر رویدادهای مؤثر در ارتباط بــا مفهوم اصالت و توجه به 
ُبعــد ناملموس می تــوان به مجمع بین المللی صیانت و پاســداری 
از میراث ناملموس در ســال 2۰۰3 م و دســتورالعمل های عملیاتی 
کنوانســیون میراث جهانی اشــاره نمــود؛ » بر مبنای  ســال 2۰۰5 م 
محتــوای ارائــه شــده در مجمــع ســال 2۰۰3 م، میــراث ناملمــوس 
یــا میــراث زنــده پایــه ای بــرای تنــوع فرهنگــی اســت و نگهــداری و 
حفاظــت از آن ضمانتــی بــرای تــداوم خالقیــت بــه شــمار می آیــد« 
کنوانســیون میراث ناملموس)2۰۰3(   .)Mitchell et al , 2009, 27(
گــذاردن بــر جنبــه ناملمــوس میــراث و بــه واســطه پایــه  بــا صحــه 
قــرار دادن موضــوع تنــوع فرهنگــی جوامــع در دوره هــای زمانــی و 
بســترهای مکانی مختلف نشــانگر ُبعد تغییر و تداوم می باشــد. در 
کنوانسیون میراث جهانی سال 2۰۰5 م معیارهایی پیرامون  ادامه 
»آزمون اصالت« در رهنمودهای اجرایی به منظور سنجش مؤلفه 
اصالــت معرفــی نمــود؛ »ایــن معیارهــا عبارت اســت از: 1- شــکل و 
طراحــی 2- مــواد و مصالــح 3- اســتفاده و عملکــرد 4- ســنت ها، 
تکنیک ها و سیســتم های مدیریــت 5- موقعیت قرارگیری و زمینه 
6- زبــان و ســایر جنبه های میــراث ناملموس 7- روح و احســاس 
 .)UNESCO, 2005, 82( »کتورهــای داخلی و خارجــی 8- ســایر فا
بر مبنای تعریف ارائه شده در رهنمودهای عملیاتی میراث جهانی 

مصــوب ســال 2۰۰5 م، مفهــوم اصالت را می تــوان در توانایی اثر به 
منظور انتقال اهمیت معنای فرهنگی مکان تعریف نمود. تا پیش 
از آن مفهوم اصالت به چهار پارامتر اشــاره داشــت: طراحی2، مواد 
و مصالح3، مهارت های اســتادکارانه4 و بســتر5 )زمینه(. مؤلفه های 
ذکــر شــده اساســًا به ُبعد ملمــوس و مادی میــراث اشــاره دارند. بر 
ح شــده بــه منظــور ارزیابــی اصالــت  ایــن اســاس معیارهــای مطــر
کنوانســیون میــراث جهانــی ســال 2۰۰5 نشــانگر ســیر تکاملــی  در 
بــه ســوی جنبه هــای ناملمــوس می باشــند. از ایــن رو،» ســند نارا 
کــه بــا دســتورالعمل های عملیاتی ســال 2۰۰5 م  پیرامــون اصالــت 
یکپارچه می شــود، پایــه ای عملی را برای بررســی و آزمودن اصالت 
دارایی هــای فرهنگــی بــه منظــور ثبت در فهرســت میــراث جهانی 

 .)Rossler, 2009,48( »پیشنهاد می کند
در ســال های اخیــر برخــی از اســناد منتشــره از جملــه منشــور 
ایکومــوس )2۰۰8(، با تکوین مفهــوم اصالت در فرآیند حفاظت و 
کید قرار دادن مفاهیم روح و معنای مکان، حوزه شمول  مورد تأ
گســترش داده  فرهنگــی«  بــه حــوزه » مســیرهای  نیــز  را  میــراث 
کیــد بــر مفهــوم» مســیرهای فرهنگــی« بیانگــر توجــه به  اســت. تأ
ابعاد ناملموس و معنایی میراث اســت، از این رو می توان نتیجه 
جنبه هــای  از  فراتــر  اصالــت  مفهــوم  اخیــر،  ســال های  در  گرفــت 
ملمــوس میراث حرکت نموده و به مثابه ســاختارهایی اجتماعی 
گردیــده اســت و موضــوع توجــه بــه تغییــر در  ح  و ناملمــوس مطــر
گرفته اســت،  کید قرار  گذر زمان مورد تأ کنــار ثبــات و تداوم آن در 
همچنیــن حوزه شــمول میراث از بناهای منفــرد و مونومان ها به 
مجموعه هــای معمــاری و شــهری، شــهرهای تاریخــی و در دهــه 
گســترش یافته  هــای اخیــر به حــوزه منظرهای فرهنگــی تعمیم و 
اســت. اســناد و بیانیه هــای بین المللــی مانند ســند نــارا پیرامون 
اصالــت و بعــد از آن بیانیــه ســن آنتونیو پویایــی ذاتــی منظرهــای 
فرهنگــی را مــورد تصدیق قــرار داده اند و دســتورالعمل هایی را در 
راســتای رویکردهــای نویــن بــه مفهوم اصالــت فراهــم نموده اند؛ 
مدیریــت  منظــور  بــه  شــامل»تدابیری  دســتورالعمل ها  ایــن 
که به واســطه تصمیمــات متنوع  گــذر زمان هســتند  تغییــرات در 
گرفته اند«  گون شکل  گونا تصمیم ســازان در بســترهای اجتماعی 

.)Mitchell, 2008, 26(

از  اصالــت  مفهــوم  کاوی  وا و  بازخوانــی   -۲
دیدگاه نظریه پردازان

جملــه،  از  مفاهیمــی  پیرامــون  فیلســوفان  قرن هــا،  طــول  در 
ایــن  تغییــر و مفهــوم حقیقــت، بحــث نموده انــد. همــه  تــداوم، 
مفاهیــم بــه منظــور درک مفهــوم اصالــت بــا هــم مرتبــط هســتند 
)Jokileht, 2006, 2(. مفهــوم اصالــت بــا مفاهیــم تــداوم، تغییــر و 
که بــه حقیقی بودن  حقیقــت در ارتباط اســت، اصالــت ضمن آن 
که موجب اصالت اثر می گردد  آن چیز اشــاره دارد به تداوم آن چه 
و همچنین تغییر در چارچوب تعیین شده از سوی ذات اصلی اثر 
نیز اشــاره دارد؛ حدود تعیین شــده از ســوی ماهیت و ذات اثر، بر 

مبنای فلســفه اسالمی مالصدرا با عنوان جوهر یاد شده است. 
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یــوکا یوکیلیتــو در مقالــه ارائــه شــده )2006 ,4( تحــت عنــوان 
» مالحظاتــی پیرامــون اصالــت و یکپارچگــی در چارچــوب میــراث 
جهانی«، مبتنی بر تعریف ارائه شــده مهدی حجت، مفهوم تاریخ 
که  در قــرآن را متــرادف بــا مفهــوم اصالــت آورده  اســت. همان گونه 
گان قصــص،  حجــت اشــاره نمــوده  اســت، »تاریــخ در قــرآن بــا واژ
حدیــث و نبــأ آمــده اســت. واژه قصــص بــه معنــای در جســتجوی 
واقعیت بودن و یافتن آن است. واژه حدیث به ساخت یک بیانیه 
جدیــد، خالق و بدیع )نوآورانه بودن( اشــاره می کنــد. نبأ به معنی 
کــه به صورت پی در پــی و ادامه دار  اخبــار عاری از دروغ می باشــد 
 .)Hodjat, 1995, 26; cited in Jokilehto, 2006, 4( »و الهــی اســت
کل به  ایــن معانــی متفــاوت و مختلــف در پیونــد با ایــده تاریــخ در 
مفهــوم اصالــت در میــراث فرهنگی اشــاره دارند؛ حقیقــت عاری از 
لت بر جنبه  انحراف و همچنین به عنوان چیزی جدید و بدیع دال

.)Jokilehto, 2006( حقیقی بودن و بداعت مفهوم اصالت دارند
کننده اصالت  یوکیلیتــو در رابطــه با تبیین مؤلفه هــای تعیین 
»اصالتمنــدی  مؤلفــه  اســت  معتقــد  فرهنگــی  میــراث  حــوزه  در 
فرهنگی- اجتماعی بســتر« عــالوه بر مؤلفه های »دگرگونی مواد و 
مصالــح« و »توجــه به جنبــه خالقیت در عین تداوم و پیوســتگی 
مؤثــر  اثــر  اصالــت  تعییــن  در  مختلــف«  نســل های  طــول  در  آن 
بوده انــد )Jokilehto, 2007(. از ایــن رو، بــر مبنــای تعریــف ارائــه 
شــده توســط یوکیلیتو )2۰۰7( مؤلفه های مؤثر بــه منظور ارزیابی 
ســه  در  می تــوان  را  فرهنگــی  میــراث  حــوزه  در  اصالــت  مفهــوم 
گــروه اصلــی دســته بندی نمود؛ طبقه بندی ارائه شــده از ســوی 
کید  یوکیلیتــو در منابــع دیگری همچون اســتول )2۰۰7( مــورد تأ
تاریخــی- اســنادی«6؛ 2-  1- »اصالتمنــدی  گرفتــه اســت:  قــرار 
»ارزش هنــری و جنبــه خالقیــت«7؛ 3- »شناســایی ارزش هــای 
فرهنگی - اجتماعی بســتر«8. استول از دیگر نظریه پردازان حوزه 
حفاظــت میــراث فرهنگــی، بــه منظــور تحلیــل و ارزیابــی مفهوم 
اصالــت دو نــوع رویکرد اصلی را معرفی نموده اســت: » نخســت، 
گی های ممکــن مورد بررســی قرار  اصالــت در ارتبــاط بــا همــه ویژ
گی هــای  ویژ از  مجموعــه ای  بــا  رابطــه  در  اصالــت  دوم،  گیــرد؛ 
 .)Stovel, 2007, 29( »گیــرد انتخــاب شــده اثر مورد بررســی قــرار 
که اختالف نظرهایی میان صاحب نظران در این زمینه  هــر چند 
وجود دارد لیکن برخی از آنها همچون ناتالی دوشــکینا )1995(9 
بــه منظور حل این مشــکل روشــی فی مــا بین را انتخــاب نموده 
کــه بیــن ارزیابــی همه جانبــه بــا ارزیابــی جزئی نگــر ارتباط  اســت 
که باید  برقرار نموده اســت. البته به طور دقیق مشــخص نیست 
که حامل اصالت اثر هســتند مورد بررســی قرار  گی هایی  همــه ویژ
گزینشــی باشــد، این موضــوع بیانگر  گیرنــد یــا برخورد بــه صورت 
گون است. بر  گونا نســبیت مفهوم اصالت در بســترهای فرهنگی 
کلیت آن نشــانگر  گی های اثر و  کلیه ویژ این اســاس ممکن اســت 
اصالت اثر نباشــند و به صورت بخشــی بیانگر این مفهوم باشــند 
کل یکپارچه و هر یک از اجزاء نیز ممکن اســت حامل بخشــی  نه 
از شــاخص های اصالــت باشــند نــه همه آنها - از ایــن رو، اصالت 
کــه برخی از  مفهومــی نســبی تلقــی می گردد نــه مطلق- در حالی 
که باید  کشــورها اصالــت را به صورت مفهومی مطلــق می پندارند 

گی هــای اثر با تمام شــاخص های اصالت  در همــه بخش هــا و ویژ
قابــل ارزیابــی باشــند و بــه عکــس برخــی نــگاه بخشــی و جزء نگر 
نســبت به مفهوم اصالت دارند و آن را نســبی می پندارند. از این 
کشــورها بــه یــک صورت  کــه در همــه  رو، یافتــن روشــی یکســان 
مؤلفــه اصالــت را مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار دهنــد، شکســت 

.)Stovel, 2007, 30( خورده است
ســیلوی یو منــدس زانچتی1۰ و همکارانــش )166-167, 2009(

کــه مفهــوم اصالــت را در رابطــه  در زمــره نظریه پردازانــی هســتند 
بــا شــهر از ســه جنبــه اصلی مــورد مداقــه و بررســی قــرار داد ه اند: 
نخســت- ُبعد فیزیکی و مادی اصالت: شــهرها در طول یک دوره 
گرفته و تحــول و تغییر شــکل یافته انــد. بنابراین،  طوالنــی شــکل 
از الیه هــای ملمــوس و الیه هــای خاطــره ای و  شــهرها متشــکل 
ناملموس می باشــند و شــواهدی از اقدامات خالقانــه متفاوت را 
کــه در طول زمان دچار تحول و تغییر شــکل شــده اند، به نمایش 
می گذارنــد؛ این اعمال خالق در فرم های ســاخته شــده محقق و 
صــورت مــادی یافته اند. شــهرها از نظر ابعاد ملموس متشــکل از 
کلیت  که بایستی اصیل باشند، بنابراین اصالت  قطعاتی هستند 
شهر به لحاظ مادی وابسته به اصالت اجزای تشکیل دهنده آن 
اســت. »بر اســاس نظریه چزار براندی در رابطه با "وحدت بالقوه 
کل وجــود دارد. از این رو،  اثــر هنــری" همواره تناظر بیــن اجزاء و 
کلیت اثر  عملکرد اجزاء به صورت مســتقل مدنظر نمی باشد بلکه 
 Brandi, 1963; cited in Zancheti, ( »بایســتی قابــل فهــم باشــد
2009,166(. فقــدان اصالــت در برخــی از اجــزاء یا بازســازی اجزاء 
بــه صــورت بیگانه بــا زمینــه اصلــی می تواننــد نقطه آغاز بــه خطر 
گونه حذف یــا تغییر در  کلیت اثر باشــند. هــر  انداختــن وحــدت و 
اجــزاء بایــد به دقت صــورت پذیرد زیــرا منجر به صدمه رســاندن 
آن می گــردد.  اصالــت  و  کلیــت شــهر  بــه  نمــودن  وارد  و خدشــه 
دوم-  ُبعــد ســاختاری11: ایــن ُبعــد، فرآیند شــکل گیری شــهر را در 
ابعــاد مــادی مــورد بررســی قــرار می دهــد. ایــن ُبعــد از اصالــت به 
که:  کلی مهارت ها و فرآیندهایی را مورد مداقه قرار می دهد  طــور 
گذشــته وجــود داشــته اند و تــا زمان حــال نیز ادامــه دارند.  1( در 
در ایــن صــورت بیانگــر اهمیــت ُبعــد ثبــات و تــداوم در فرآیندهــا 
گذشــته  کــه از  و مهارت هــای ســاخت و شــکل گیری شــهر اســت 
تــا بــه امــروز تــداوم یافته انــد و بایســتی در ارزیابی مفهــوم اصالت 
گذشــته مورد اســتفاده بوده اند و  گیرند؛ 2( در  مــورد بررســی قــرار 
گیرند. این   مورد اســتفاده قــرار 

ً
می تواننــد در زمــان حال مجــددا

فرآیندهــا و مهارت هــا می تواننــد در فواصــل زمانــی مشــخص بــه 
گذشــته تا به  صورت بهم پیوســته مشــاهده شــوند و توالی آنها از 
گردد. به عبارتی این موضــوع به بازتولید دوباره یک  امــروز حفظ 
که می توانند در زمان حال  فرآیند و مهارت مشــخص اشــاره دارد 
گرفته شوند. معنای بازتولید مجدد فرآیند و مهارت، تغییر  از ســر 
گــذر زمــان در عیــن تــداوم آنهــا می باشــد. از این  رو  آنهــا در طــول 
کــه تــداوم حفــظ  تغییــر ایجــاد شــده در حــدی تعییــن می گــردد 
گزینه نخســت ابعــاد تغییر و تداوم  گزینــه دوم نیــز همانند   گــردد. 
کیــد قرار  را بــه صــورت توأمــان به منظــور ارزیابــی اصالت مــورد تأ
می دهد. ســوم- ُبعد بیانی12: شــناخت اصالت از نظر ابعاد مادی 
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و ســاختاری بــه صــورت تنگاتنگــی بــا ُبعــد بیانــی اصالــت مرتبــط 
می باشــد. بــه عبارتی ُبعــد بیانی و غیرمادی اصالــت با ُبعد مادی 
و یا فرآیند شــکل گیری شــهر در طول زمان مرتبط اســت. تعاریف 
و دســته بندی های ارائه شده توسط زانچتی و همکارانش ضمن 
کنار جنبــه ملموس، ابعــاد تغییر و  کیــد بــر جنبــه ناملمــوس در  تأ
کنــار ثبــات در رابطه بــا تبیین مفهوم اصالت در شــهر  تــداوم را در 

نموده اند.  معرفی 
چارجوبــی  پیشــنهاد  طریــق  از   ،)2۰۰8  ،  39-4۰( بالــن  ون 
گریــد13 مبتنی بر توصیه های منشــور نارا در  مفهومــی با عنــوان نارا 
کاربردی نمودن مفهوم اصالت گام موثری برداشته است،  راستای 
تــا از رهگــذر آن بازشــناخت ابعاد و جنبه های متفــاوت ارزش های 
گریــد در ســایت های مختلف  کاربــرد نارا  گــردد.  آثــار میراثی میســر 
کــه می توان این ســاختار را با ســایر ســاختارها و  نشــانگر آن اســت 
که برای بازشــناخت اصالــت در دولت های محلی  چارچوب هایــی 
کار مــی رود ترکیــب نمــوده و بــه ســاختارهایی جدیــد دســت  بــه 
گریــد می تواند به عنــوان زمینه ای برای  یافــت14. بر این اســاس نارا 
که ســایر  گونه ای  کار رود به  بازشــناخت ارزش و معنــای مــکان بــه 
 )Van Balen, 2008, 43-44( گردنــد بــر آن منطبــق  چارچوب هــا 
کــه ایــن روش می تواند بــه عنوان  .»البتــه ایــن بــدان معنا نیســت 
 Van Balen,( »کار رود کمی به منظور اندازه گیری اصالت به  ابزاری 
گامی دیگر در راســتای  گرید  45 ,2008(. چارچوب پیشــنهادی نارا 
کنار جنبه های ملموس  توجــه به جنبه های ناملمــوس اصالت در 

آن به شمار می آید. 
گــی مفهوم اصالــت را در رابطه بــا منظرهای فرهنگی  انــدرو و با
بومــی تبییــن نموده اند. آنهــا اصالت را به معنــای حفاظت از ذات 
حقیقــی مــکان15 می داننــد )Andrew and Buggey, 2008, 67( و 
An- )تداوم را در مردم، اجتماعات و منظرهای فرهنگی می یابند  
کید بر ذات  گــی ضمن تأ drew and Buggey, 2008, 68(. انــدرو و با
پویــای ارزش هــای فرهنگــی بســتر و منظرهــای فرهنگــی، اهمیت 
ح می نمایند.  آنها  نقش مردم در رابطه با بستر قرارگیری شان را مطر
که: » اندازه گیری اصالت غالبًا نیازمند توجه به بســتر  بر این باورند 
فرهنگــی، ســامانه های عقیدتــی16 مرتبط بــا آن ، مفاهیم مرتبط با 
که موجب ارتقای معنایی منظر فرهنگی  ســرزمین، زمان و حرکت 
کــه دربــاره ی مکان باشــد،  می گردنــد، اســت. اصالــت بیــش از آن 
که در  دربــاره ی مردم و فرهنگ هاســت یعنی ســنت های زنــده ای 
طی فعالیت های روزمره زندگی بزرگ  داشته می شوند، تشخیص و 
ارزش داده می شوند« )Andrew and Buggey, 2008, 63(. بررسی 
گی بیانگر نســبیت مفهوم اصالت و اهمیت نقش  دیدگاه اندرو و با
که در آن استقرار یافته اند، در  مردم در رابطه با بستر فرهنگی است 
این رابطه اصالت اسناد و منابع اطالعاتی مکتوب و شفاهی نقش 
بســزایی دارنــد. از ایــن رو، » مداقــه در اصالت منظرهــای فرهنگی 
بومــی در بســتر فرهنگی شــان نــه تنهــا نیازمنــد پذیــرش ایــن مهم 
که سنت های شفاهی منابع مورد قبولی از اطالعات هستند  است 
بلکــه بــه مثابه احکامــی از ادله در جوامع بومی به شــمار می آیند« 
بــا  رابطــه  گــی در  با و  انــدرو   .)Andrew and Buggey, 2008, 68(
مفهوم اصالت بر اهمیت نقش فرهنگ و سنت های زنده مردمان 

کید دارند. منظور از فرهنگ  گذر زمان تأ در بستر قرارگیری شان در 
گذر زمان تداوم یافته اند و  که در  و ســنت های زنده مواردی اســت 
دائمًا با توجه به شرایط مکانی و زمانی هر دوره  تغییر و به بازتولید 
خود پرداخته اند. بنابراین ابعاد تداوم و تغییر و جنبه  ی ناملموس 
گی در ارزیابی مفهوم  به همراه جنبه ی ملموس از دیدگاه اندر و با
گرفته اند. از دیگر نظریه پــردازان مرتبط با  اصالــت مــورد توجه قــرار 
گوستاو آرائوز17  موضوع اصالت در حوزه میراث فرهنگی می توان به 
اشــاره نمــود. وی مبتنــی بر مفاد بیانیه ســن آنتونیــو، اصالت را در 
رابطــه بــا منظر شــهری تاریخــی از هفــت دیدگاه مــورد بررســی قرار 
می دهــد: »اصالــت و هویــت، اصالــت و تاریــخ، اصالــت و مصالــح، 
اصالت و ارزش های اجتماعی، اصالت در مکان های پویا و ایســتا، 
اصالــت و مدیریــت، اصالت و اقتصاد« )Araoz, 2008, 37(. به طور 
کلــی آرائــوز مفهــوم اصالت در منظر شــهری تاریخی را بر اســاس دو 
جنبه اصلی ملموس و ناملموس دسته بندی می نماید.  از دیدگاه 
وی »موضوع حفاظت میراث در بســتر فرهنگی غرب توجهی ویژه 
به مؤلفه های مادی مکان به عنوان مخزن اهمیت معنایی مکان 
کثــر نظریه هــای حفاظتــی و ابزارهــای محافظتی  دارد. از ایــن رو، ا
منتج از آنها عمیقًا در این فرض ریشــه دارد. به این دلیل، اصالت 
یــک مکان به مؤلفه هــای مواد، طراحی، مهارت های اســتادکارانه 
و بســتر مرتبــط بــوده اســت« )Araoz, 2008, 36(. بررســی دیــدگاه 
آرائــوز پیرامون اصالــت بیانگر توجه به جنبــه ناملموس و ملموس 
بــه صــورت توأمــان و ابعــاد تغییــر و تــداوم در عیــن ثبــات در حوزه 
میــراث فرهنگــی خصوصــًا منظــر شــهری تاریخــی اســت. مکتیلــد 
کیــد بر  راســلر نیــز مفهــوم اصالــت در قلمــرو منظــر فرهنگــی را بــا تأ
نقــش توأمــان مؤلفه هــای اصالــت و یکپارچگــی تبییــن می نماید. 
ح نمودن مفهوم »اصالت پیشــرونده«18 امکان برخی  راســلر با مطر
از تغییــرات و اصالحــات خــاص را در عیــن حفــظ فرم هــای اصلــی 
میــراث توجیــه می نمایــد )Rossler, 2008, 48(. از این  رو، راســلر با 
ح مفهــوم اصالت پیشــرونده، ابعــاد تغییر و تــداوم را به صورت  طــر
که مفهــوم اصالت را در  توأمــان مــد نظر قــرار می دهد و از آن جایی 
رابطــه با منظرهای فرهنگی بیــان می کند به جنبه های ناملموس 
کــه در منظرهای فرهنگی نیز مورد توجه اســت، اشــاره  و ملمــوس 
دارد. نــورا میتچــل )2۰۰8( رابطــه اصالــت و منظــر فرهنگــی را بــه 
واســطه شــکل گیری منظــر فرهنگــی در چارچــوب زمانــی طوالنــی 
مــدت نیازمنــد پایبندی و تعهدات نســل های متوالــی در صیانت 
و حفاظــت از ایــن آثــار می دانــد. ایــن موضــوع بیانگر اهمیــت ُبعد 
تغییــر و تــداوم در تبییــن مفهــوم اصالــت در منظرهــای فرهنگــی 
اســت. نــورا میتچل به منظور ســنجش و حفــظ اصالت منظرهای 
کــه ضمــن »تصدیــق  فرهنگــی چارچوبــی پیشــنهاد نمــوده اســت 
که در خدمت حفظ تداوم شــخصیت منظر و  اصالــت فرآیندهایی 
ارزش های ناملموس آن هســتند، زمینه را برای رویکردهای نوین 
بــه منظــور حفظ رابطه مردم با مکان در زمــان حال و آینده فراهم 

 .)Mitchell, 2008, 27( »می نماید
کید ویژه ای بــر نقش مفهوم  بر اســاس چارچــوب ارئه شــده، تأ
اهمیــت معنایی شــده اســت، » اهمیــت معنایی به عنوان ســنگ 
گی ها  کلیدی منظر است - ویژ گی های  محک برای شناســایی ویژ

کاوی مؤلفه های بازشناخت اصالت در حفاظت میراث فرهنگی وا
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که در اهمیت معنایی  و فرآیندهــای فیزیکی، ملموس و ناملموس 
گذر زمان  اثــر نمــود و بروز یافته انــد. اهمیت معنایی منظر بایــد در 
ح، خالقیت و اســتراتژی های مدیریتــی حفظ و پایا  بــه واســطه طر
ح شــده مفهــوم اصالت در  گــردد« )جــدول1(. بر اســاس موارد مطر
کنار  منظــر فرهنگــی از دیــدگاه نــورا میتچل بــر جنبه ناملمــوس در 
کیــد بــر  ملمــوس بــه صــورت یکپارچــه و ابعــاد تغییــر و تــداوم بــا تأ
گذر زمان دارد. جــدول 2 به اختصار به  اهمیــت معنایــی مکان در 
بررســی و دســته بندی دیدگاه های صاحب نظران پیرامون مفهوم 

اصالت در میراث فرهنگی می پردازد )جدول 2(.

3- جمع بندی: تحلیل اسناد و نظریه ها

اصطالح اصالت، مفهومی است غربی که برای درک ارزش فرهنگی 
مکان های میراثی بسیار مهم می باشد با این حال جنبه های اصلی 
کامل مورد توجه قرار نگرفته اســت  آن در اقدامــات حفاظتــی به طور 
)Andrew and Buggey, 2009, 63-64(. فقــدان جامع نگــری نســبت 
به مقوله اصالت با افزوده شدن دسته های جدید سایت های میراثی 
ماننــد منظرهــای فرهنگــی و مکان هــای خاطــره ای19 در دهــه  ی 8۰ 
میالدی که دوران قابل توجهی در تکامل حفاظت محسوب می گردد، 
گردید؛ زیرا حفاظت دسته های جدید میراثی نظریه ها  بیشــتر آشکار 
و تجربه هــای پیشــین را رد نمود و معنای پذیرفته شــده ی اصالت را 
متزلــزل ســاخت )Araoz, 2008, 36(. فــرو مانــدن برخی از جنبه های 
اصالت را می توان به ماهیت الیه الیه و نســبی این مفهوم نیز نسبت 
داد )Van Balen, 2008, 39(. بــاز شناخته شــدن الیه هــای متعــدد 
کنــار تجربیــات حفاظتــی، تکامل  گــذر زمــان و در  مفهــوم اصالــت در 
که میتچل خاطر نشــان  ایــن مفهــوم را در پی داشــته اســت و چنان 
.)Mitchell, 2008, 26( می ســازد، ایــن تکامل تــداوم خواهــد داشــت

ح جنبه های ناملموس و اهمیت  روند این تکامل، نشان از طر
یافتــن آن بــه نســبت جنبه هــای ملمــوس دارد. این تغییــر نگاه با 
گنجانــده شــدن منظرهــای فرهنگــی در فهرســت میــراث جهانی، 
که منظرهای فرهنگی از تنیده  گرفت؛ چرا  سرعت بیشتری به خود 
شــدن جنبه های ملموس و ناملموس تعامل انسان با طبیعت در 
کیــد می ورزند:  گی تأ که انــدرو و با گــذر زمــان پدیــد می آیند. چنان 
که  »منظرهای فرهنگی بومی بیانی از این ایده ی جهانی هســتند 
که مادی باشــد، معنوی اســت و بشــر به عنوان  زمیــن بیــش از آن 
گیــاه و روح  کــردن از حیوان،  که قابــل جدا  بخشــی از زمیــن اســت 
نمی باشــد« )Andrew and Buggey, 2009, 63(. از این رو، اصالت 

هم دربردارنده ی جنبه های ملموس می باشد و هم ناملموس. 
ح مقوله منظرهای فرهنگی و سکونت گاه های بومی رویکرد  طر
ســنتی ماده محور نســبت به حفاظت را دگرگون ســاخت و تجدید 
ح ساخت. آرائوز مدیریت  مداوم بر اساس الگوهای تاریخی را مطر
کنون  که تا  اصالــت چنیــن مکان هایی را فرآیندی مــداوم می داند 
گام هایی در این زمینه برداشته است و این مسیر به سوی آینده ای 
قابــل پیش بینــی ادامــه دارد )Araoz, 2008, 36(. بــه ایــن ترتیــب 
گردید.  تــداوم بــه عنوان یکــی از ابعــاد اصالت عالوه بــر ثبات ارائــه 
که » هر فرهنــگ و نهادی اصالت را در  دیویــد لونتال بیان می کند 
معنایی متفاوت درک می کند، معنایی که در گذر زمان تغییر می یابد« 
)Lowenthal cited in Mitchell, 2008 , 26( از ایــن رو، عــالوه بــر ثبــات 
و تدوام مؤلفه  ســومی تحت عنوان تغییر در بازشــناخت اصالت مؤثر 
می نماید؛ هر چند در بســیاری از نظریه ها و اســناد جهانی از تغییر یاد 
شــده اســت اما تا پیــش از طرح منظر فرهنگی تغییــر به عنوان نقطه 
مقابــل حفاظت مؤثر شــناخته می شــد نه به عنــوان مؤلفه ی معرف 
شخصیت و یا جنبه ی مثبتی از فرهنگ )Araoz, 2008, 35(. میتچل، 
چارچــوب ســاده ای را برای تحلیل اصالت مبتنی بر دســتورالعمل ها 
معرفــی می کنــد، وی اهمیــت پایــش و ارزیابی تغییرات منظــر در گذر 
زمــان را بیــان می کنــد )Mitchell, 2008 , 26(. بــه ویــژه در منظرهــای 
که اصالت آنها تغییر را  که منظرهای زنده ای هســتند  فرهنگی بومی 

.)Andrew and Buggey, 2008, 63( تصدیق می کند
بازشــناخت و ارزیابــی اصالــت در میــراث فرهنگــی به واســطه ی 
ماهیت پویای میراث با ابزارهای بین المللی چون نارا  گرید که بیشتر 
بــر ُبعد ثابت میراث تکیــه دارند تا ُبعد متغیر آن تا حدودی ناممکن 
می نمایــد؛ هر چند بررســی دیــدگاه صاحب نظرانی همچون راســلر، 
مکتیلــد، آرائــوز و دیگــران دربــاره ی مقولــه ی اصالــت در منظرهای 
که در سال های اخیر  فرهنگی و منظر شهری تاریخی نشان می دهد 
تغییر و دگردیسی در بازشناخت مفهوم اصالت مورد توجه قرار گرفته 
اســت، امــا پیچیدگــی بــه چارچــوب درآوردن این تغییر از یک ســو و 
کمتر به ُبعد متغیر میراث  که  کنوانسیون های بین المللی -   تکیه بر 
که در  گردیده است  پرداخته اند- در عرصه ی عمل از دیگر سو باعث 
گیرد. به بیان دیگر، از آن جایی  کمتر مورد توجه قرار  ارزیابی اصالت 
که اصالت و ارزیابی آن مقوله ای کیفی است به سختی می توان از آن 
بــه عنــوان مفهوم مطلق یاد نمود زیــرا  ارزیابی همه جانبه اصالت با 
که آن را نشان می دهند  توجه به همه مؤلفه ها در همه ویژگی هایی 
گزینشــی و جزء نگر در  بســیار مشکل اســت و غالبًا ارزیابی به صورت 

ویژگی های اثر صورت می پذیرد. 

استراتژی مدیریت ارزیابی تعریف

 - تعریف و تبیین اهمیت معنایی، معنا و
ارزش های چندگانه آثار.

 - پایش تعریف اهمیت معنایی، معنا و ارزش در
گذر زمان.

 - انطباق )سازگاری( مستمر که تعریف اهمیت معنایی،
اجتماعی. زمینه  تغییر  به  پاسخ  در  ارزش  و  معنا 

گی های آثار – خصوصیات و  - شناسایی ویژ
که  فرآیندهای فیزیکی، ملموس و ناملموس- 

مرتبط با اهمیت معنایی است.
گی های آن به  - ارزیابی اصالت اثر- یا توانایی ویژ

منظور بیان ارزش، معنا و اهمیت معنایی اثر.

گی های  - حفاظت، حمایت و پایایی )حفظ( ویژ
 مهم- خصوصیات و فرآیندهای فیزیکی،

ملموس و ناملموس- در آینده.
 - مرور مداوم، ارزیابی دوباره، سازگاری و نوآوری
 در پاسخ به سنجش اصالت و اهمیت معنایی و

تغییرات در بستر اجتماعی.

جدول 1- چارچوب عمومی برای سنجش و حفظ اصالت منظرهای فرهنگی.

)Mitchell, 2008, 26( :مأخذ
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جدول ۲- بررسی و دسته بندی دیدگاه های صاحب نظران پیرامون مفهوم اصالت در میراث فرهنگی.

کاوی مؤلفه های بازشناخت اصالت در حفاظت میراث فرهنگی وا
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بعد جنبه دیدگاه اصلی نسبت اصالت عنوان سند سال ادبیات 
اصالت

شماره

تغییر تداوم ثبات ناملموس ملموس نظریه پرداز

+ + ارزش های تاریخی به مثابه مفهوم اصالت منشور ونیز 1964

ی
ن الملل

ی بی
سیون ها

اسناد و کنوان

1

+ + سنجش اصالت مکان بر پایه چهار 
مؤلفه: 1( اصالت در طراحی؛ 2( اصالت در 
مصالح؛ 3( اصالت در ساخت؛  4( اصالت 

در نحوه استقرار اثر در محیط )زمینه(.

بیانیه اولین نشست 
کمیته میراث جهانی در 

پاریس
1978 2

+ + + + + سنجش اصالت بر مبنای مؤلفه های 
کارکرد، شکل، سنت، روح و معنا،  ح،  طر

مواد و مصالح و بستر.

سند نارا درباره اصالت

1994 3

+ + + + + - شاخص های ارزیابی اصالت شامل 
1( اصالت و هویت، 2( اصالت و تاریخ، 
3( اصالت و ارزش های اجتماعی، 4( 

اصالت و مدیریت، 5( اصالت و اقتصاد، 
6( اصالت در مکان های پویا و ایستا، 7( 

اصالت و مصالح؛
کید بر اصالت منظرهای فرهنگی. - تأ

بیانیه سن آنتونیو 1996 4

+ + + + + وجوه اصالت میراث ناملموس مجمع صیانت از میراث 
ناملموس 2۰۰3

5

+ + + + + معرفی معیارهای سنجش اصالت: 1( 
شکل و طراحی، 2( مواد و مصالح، 3( 

استفاده و عملکرد، 4( سنت ها، تکنیک ها 
و سیستم های مدیریت،  5( موقعیت 

قرارگیری و زمینه، 6( زبان و سایر جنبه های 
میراث ناملموس، 7( روح و احساس.

راهنمای عملیاتی 
کنوانسیون میراث جهانی 2۰۰5

6

+ + + + + اهمیت مفاهیم اصالت در برقراری تعادل 
میان رویکردهای حفاظت و توسعه 

یادداشت وین پیرامون 
منظر شهری تاریخی 2۰۰5

7

+ + + + + - اشاره به نقش ارزش های تاریخی و 
اسنادی، زیبایی شناختی و فرهنگی و 

اجتماعی در اصالت؛
کید بر مفهوم اصالت در تدوین  - تأ

کنترل  راهبردها و سیاست هایی برای 
اثرات توسعه.

منشور ایکوموس پیرامون 
مسیرهای فرهنگی

2۰۰8

8

کنوانسیون های بین المللی و دیدگاه های صاحب نظران پیرامون اصالت در میراث فرهنگی از نقطه نظر مؤلفه های پنج گانه. جدول 3- بررسی اسناد و 

که اصالت  بــه طور مختصر می توان این چنین برداشــت نمــود 
منظرهای فرهنگــی اثرات متقابل ارزش های ملموس و ناملموس 
و رابطــه پویــای میان فرهنــگ و طبیعت را به نمایــش می گذارد؛ از 
ایــن رو، حفاظت منظرهای فرهنگی نیازمند یافتن تعادلی ظریف 
میــان ثبــات، تــداوم و تغییــر اســت. بنابرایــن بازشــناخت اصالــت 
کــه منظرهــای فرهنگی بخشــی از مجموعه ی  در میــراث فرهنگــی 
کــه در ایــن  گســترده ی آن اســت، بــا پنــج مؤلفــه در ارتبــاط اســت 
مقالــه بــه صــورت دو جنبه ملمــوس و ناملموس و ســه ُبعد ثبات، 
تــداوم و تغییــر قابــل پیگیری اســت. از این رو در جدول 3، اســناد 
دیدگاه هــای  و  اصالــت  پیرامــون  بین المللــی  کنوانســیون های  و 

صاحب نظــران این حوزه از نقطه نظــر پرداختن به این پنج مؤلفه 
گرفته اند )جدول 3(. مورد بررسی قرار 

گامی در راســتای  یافته هــای حاصــل از مقالــه حاضــر می توانــد 
توســعه و تبییــن بیشــتر مؤلفه هــای ارزیابی اصالــت در فرآیند ثبت 
میــراث فرهنگــی در فهرســت میــراث جهانــی بــه شــمار آیــد. برای 
بهره گیــری از دســتاوردهای ایــن مقالــه در ثبــت میــراث فرهنگــی 
ایــران در فهرســت میــراث جهانــی پیشــنهاد می گــردد مؤلفه هــای 
کنوانســیون های  و  اســناد  بــر  مبتنــی  کــه  اصالــت  بازشــناخت 
گردیده  بین المللــی و نظریه های صاحب نظــران در این مقاله ارائه 
گردد.  گی های مکانی هر بستر خاص تدقیق  است، با توجه به ویژ



85

نتیجه

و  حامــل  نقــش  کــه  الیــه  چنــد  مفهومــی  عنــوان  بــه  اصالــت 
انتقال دهنده ارزش ها و ُبعد معنایی میراث را بر عهده دارد، جایگاه 
کــه  ویــژه ای در فرآینــد بازشــناخت و حفاظــت میــراث یافتــه اســت 
ضرورت توسعه ی چارچوب مفهومی و در ادامه، تعیین معیارهایی 
کیــد  بــرای ارزیابــی آن در اســناد و نظریه هــای بین المللــی مــورد تأ
گرفته اســت. از ایــن رو در این مقاله با هدف زمینه  ســازی  ویــژه قرار 
توســعه ی چارچــوب مذکور، تعییــن مؤلفه های مؤثر در بازشــناخت 
کنوانســیون های بین المللی  کاوی اســناد و  این مفهوم بر اســاس وا
گرفته شــده اســت. مبتنی  و تحلیــل دیدگاه های صاحب نظران پی 
گرفته پنج مؤلفه ی اصلی در بازشــناخت اصالت  کاوی صــورت  بــر وا
کــه بــه صــورت دو جنبــه ی ملمــوس و ناملمــوس  گردیــد  اســتنتاج 
و ســه ُبعــد ثبــات، تــداوم و تغییــر قابــل ارائــه می باشــند؛ همچنیــن 
بررســی و تحلیل ســیر تکامل مفهوم میراث از تک بنا به مجموعه ها 
و بافت هــای شــهری و فراتــر از آن منظــر فرهنگــی و منظــر شــهری 
که هر چه مقیاس نگاه به میراث از ُخرد به  تاریخی آشــکار می ســازد 
کالن تغییر می یابد، از یک ســو جنبه ناملموس از اهمیت بیشــتری 

برخوردار می گردد و از دیگر ســو تغییر و دگردیسی به عنوان بخشی از 
کنار تدوام یک وضعیت ثابت بیشتر مورد  ماهیت اصالت میراث در 
توجه و بحث قرار می گیرد. از این رو، در صورتی می توان سطح فعلی 
شــناخت از اصالت را به توســعه  چارچوبی مفهومی نزدیک ســاخت 
کــه جنبه هــای دوگانــه و ابعــاد ســه گانه مذکــور در ارتباطــی مکمل و 
گیرند. به این ترتیب  گونه ای درهم تنیده مورد توجه قرار  مداوم به 
دستاوردهای مقاله حاضر می تواند به عنوان پایه ای برای تحقیقات 
بعدی در توســعه  ی چارچوب مفهومی اصالت در میراث فرهنگی و 
همچنین بررســی مفهوم اصالت بر اســاس آراء و نظریات فالســفه و 
متخصصین اسالمی که پویایی اصالت را به گونه ای متفاوت از رویکرد 
گیــرد. تحقیقات  غربــی تعریــف و ارائــه می کننــد، مورد اســتفاده قرار 
که  بعــدی می توانــد بر اســاس مؤلفه هــای ارائه شــده در ایــن مقاله 
کنوانســیون های بین المللی و  از طریــق بازخوانــی تحلیلــی اســناد و 
نظریات صاحب نظران استنتاج گردیده است، به بازشناخت اصالت 
گــردد تــا از رهگــذر آن چارچوبــی  در نمونه هــای مــوردی معطــوف 
گردد. کاربســت در فرآیند ثبت میــراث جهانی حاصل  تحلیلی قابل 

+ + + + + رویکرد متعادل به منظور برقراری تعادل 
میان رویکردهای جزء نگر با توجه به 

گی های فرهنگی و اجتماعی بستر. ویژ

استول
2۰۰7

نظریه پردازان

9

+ + + + + مؤلفه های تبیین کننده ی اصالت: 1( 
اصالت مندی تاریخی و اسنادی، 2( 

اصالت مندی فرهنگی و اجتماعی، 3( 
ارزش های هنری و خالقیت.

یوکیلیتو

2۰۰7

1۰

+ + + گرید ارزیابی اصالت مبتنی بر چارچوب نارا  ون بالن 2۰۰8 11

+ + + + + کید بر اصالت در منظرهای فرهنگی بومی تأ گی اندرو و با 2۰۰8 12

+ + + + + کید بر اصالت در منظر شهری تاریخی تأ آرائوز 2۰۰8 13

+ + + یکپارچه سازی مفاهیم اصالت و یکپارچگی 
کید  تحت عنوان ارزش برجسته جهانی و تأ
بر معیارهای اصالت و یکپارچگی به صورت 

توأمان در منظرهای فرهنگی 

راسلر

2۰۰8

14

+ + + + + کید بر اهمیت معنایی میراث در فرآیند  تأ
شناخت، ارزیابی و مدیریت منظرهای 

فرهنگی در بازه زمانی طوالنی مدت
میتچل 2۰۰8

15

+ + + + + تبیین مفهوم اصالت در شهر بر اساس: 
1( بعد مادی، 2( بعد ساختاری، 3( بعد 

بیانی.

زانچتی و همکاران
2۰۰9

16

پی نوشت ها

1 Herb Stovel, ”Notes on Authenticity“, in Larsen and Marstein, 121.
2  Design.
3  Material.

4  Workmanship.
5  Setting.
6  Historical & Evidential Authentication.

کاوی مؤلفه های بازشناخت اصالت در حفاظت میراث فرهنگی وا
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7 Artistic or Creative Value.
8 Social - Cultural Authentication.
9  Natalia Duskina.
10  Silvio Mendes Zancheti.
11 Constructive.
12 Expressive.
13 Nara Grid.

 Grand( کاتیــو واتــر تــاور گرنــد  14  نمونــه ی ایــن ادغــام را در ارزیابــی اصالــت 
گرید با روش  که نارا  کرد  Chateau Water Tower( در بروکســل می توان مشــاهده 
کلیساهای نئوگوتیک در منطقه ی  که برای ارزیابی   )M&S Method( ام اند اس
گردید. در روش ام اند اس ارزیابی  گردیده اســت، ترکیــب  فالندرز بلژیک طراحی 

در سه بخش معماری، تزئینات داخلی و محیط پیرامونی صورت می پذیرد.
15 the True Essence of the Place.

16  منظور عقاید، احساسات و معانی پیونده خورده با آنها است.
17 Gustavo Araoz.
18  Progressive Authenticity.
19 Places of Memory.
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