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Aims: Dynamic cultural World Heritage Sites, as irreplaceable resources with tangible 

and intangible dimensions, have been shaped by a result of the processes of 

sociocultural production and experiences in the temporal and spatial context and are 

going through a series of changes over time. The main purpose of this research is to 

assess the state of conservation of dynamic cultural World Heritage Sites, which is one 

of the most fundamental issues in the World Heritage monitoring process. 

Methods: This study elaborates on applied-developed research methods, using an 

analytical descriptive method in two sections. The theoretical section is based on the 
logical reasoning method and technique of content analysis and logical inference; and 

the practical section is based on the survey method and analytic hierarchy process 

technique. 

Findings: Achieving the effective assessment for the state of conservation of dynamic 

cultural World Heritage Site is based on two substantial criteria: 1) “securing and 

conveying cultural significance of the heritage site” with the sub-criteria of “integrity” 

and “authenticity”; 2) “heritage site experience” with the sub-criteria of “perception of 
cultural significance” and “experience of authenticity”. 

Conclusion: The results show that the “sense of place attachment” indicator is 

the most important factor in conservation evaluation of the studied Cultural 

World Heritage Site. And periodic use of this proposed model in the monitoring 

process provides a coherent platform for measuring the efficiency of the 

studied dynamic heritage site management system. Also, the transfer of this 
experience can be used in the process of management and protection of 

historically and culturally rich sites of Tehran by Tehran Cultural Heritage and 

Tourism Organization in cooperation with Tehran Municipality and Tehran 

Beautification Organization.
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محوطه   یابیارز  یهاستهیبا از   یهاحفاظت 

 یجهان یفرهنگ راثیم یایپو

 
 3 انیطالب محمدحسن،   2*یحناچ روزیپ ،  1  زدگردیفاطمه 

 

الملل    نیب   سیپرد  ،یدانشکده معمار  ،یگروه معمار معماری،    یدکتر.  1

 . رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ش،یک

دانشگاه   با،یز  یهنرها  سیپرد  ،ی دانشکده معمار،  استاد گروه مرمت.  2

 . رانیتهران، تهران، ا

دانشگاه   با،یز  یهنرها  سیپرد  ،ی، دانشکده معمار گروه مرمت   اریدانش  .3

 . رانیتهران، تهران، ا

 

 ده یچک

از منابع   یامجموعه  ،یجهان  یفرهنگ  راثیم   یایپو  یهامحوطه  :اهداف

در    نیگزیجا  رقابلیغ  یراث یم ناملموس،  و  ملموس  ابعاد    جه ینتدر 

 ی و مکان  یدر بستر زمان  اتی و تجرب   یاجتماع  -یفرهنگ  دی تول  یندها یفرآ

. هدف باشندیو در حال گذراندن تحوالت در گذر زمان م  اندافتهیشکل 

 راث یم  یا یپو  یهاحفاظت محوطه  تی وضع  یاب یارز  شپژوه  نیا  یاصل

نظارت    ندیموضوعات در فرا  نیتر یاز اساس  یکیعنوان  به  یجهان  یفرهنگ

مختلف    نفعانیبا مشارکت ذ  دیبا  یاب یارز  ندیفرا  نیکه ا  باشد،یم  راثیبر م 

 مربوطه در طول زمان محقق شود.  یمرتبط با بستر فرهنگ

کاربرد  :هاروش نوع  از  بخش   یاتوسعه  -یپژوهش  دو  در  و  است 

انجام شده   یلیتحل -یفیبا استفاده از روش توص  یو عمل  یمطالعات نظر

محتوا و   لی تحل کیو تکن  یاز روش استدالل منطق  یاست. در بخش نظر

  ل ی تحل  ندیفرا  کیو تکن  یشیمایاز روش پ  یو در بخش عمل  یاستنتاج منطق

 شده است.  هبهره گرفت  یسلسله مراتب

  ی ایپو  یهاحفاظت محوطه  تیکارامد وضع   یاب یبه ارز  یاب ی دست  :هاافته ی

مع   یمبتن  ،یجهان  یفرهنگ  راثیم پا"  اریبر  انتقال    یدار یحفاظت،  و 

فرهنگ  یبرجستگ منزلت  تاث   "یراث یم  تیسا  یو    ی ارهایمع  ریز  ریتحت 

تحت  "یراث ی م  تیتجربه سا" اری مع نیو همچن  "اصالت"و  "یکپارچگی"

فرهنگ  ی برجستگ  راکاد"  یارهایمع  ریز  ریتاث منزلت  تجربه  "و    "یو 

 . گرددیمحقق م "اصالت

عامل در   نیترعنوان مهمبه  "یمکان  یحس دلبستگ"شاخص    :یریگجه یتن

  مورد مطالعه   یجهان  یفرهنگ  راثی حفاظت محوطه م  تی وضع   یاب یمدل ارز

م بهرهشودیمحسوب  ادواربه  یر یگ.  ا  یطور  پ  نیاز  در   یشنهاد یمدل 

م  ندیفرا مناسب  تواند ینظارت،  برا   یبستر  م  یرا    ی کارآمد   زانی سنجش 

.  مورد مطالعه فراهم سازد  ینجها  راثیم   یایمحوطه پو  تیریمد  ستمیس

ا  نیهمچن م  نیانتقال  فرا  یتجربه  در  از    تیریمد  ندیتواند  حفاظت  و 

شهر تهران توسط اداره کل   یایپو  یفرهنگ  -یخیارزش تاربا  یها بافت

  ی باسازیو سازمان ز  یشهردار  ی با همکار  یو گردشگر  یفرهنگ  راثیم

   کار گرفته شود.شهر تهران به

کلیدی: پا  کلمات  تار  یداریحفاظت،  برجستگ  ،یخیبافت  و    یادراک 

و    یگردشگر  ،یفرهنگ  راثیتجربه اصالت، اداره کل م  ،یمنزلت فرهنگ

 شهر تهران.  یباسازیتهران، سازمان ز  یاستان تهران، شهردار  یدست  عیصنا

 

  مقدمه
عنوان  به  یجهان  یفرهنگ  راثیم  یایپو   یهامحوطه

بشر  یهاهیسرما کالبد  کی   ت،ی مشترک   ،یخیتار  ،یاثر 

علم  یهنر  ،یعملکرد  ،یفرهنگ  ،یاجتماع ابعاد   یو  در 

در    توانندیآثار م  نی. اشوندیملموس و ناملموس محسوب م

ارزش  ،یمشارکت  ندیفرا  کی انتقال  ذات  یهابا  و    یچندگانه 

را در استقرار    یروابط خالق، نقش اساس  یرقرارو ب  یاکتساب

ا  یفرهنگ  ت ی و هو   یمجدد حافظه جمع سازند.   فایکاربران 

ادراک شده توسط    یهااز ارزش  ی بیترک   ها ت ی سا  ن یا  یمعنا

طور به  دیبا  ندهیآ  یهاانتقال به نسل  یمردم است، که در راستا

  قت ی. در حقرندیقرار گ   «یدار یمتداوم مورد »حفاظت« و »پا

و    یدر ارتباطات عقالن  هات ی سا  نیا  یخیجوهر حفاظت تار

در زمان گذشته و حال   طی حافظه انسان و مح  انیم  ی احساس

 .نهفته است 

تضم  نیا  در منظور  به  ارزش  نیراستا  برجسته    یهاتداوم 

حفاظت    ت ی وضع  یابیارز  ،یشهر  راثیم  یهامحوطه

  ی دیکل  ت یاز اهم  یجهان  یفرهنگ   راثیم  ی ایپو   یهامحوطه

طور که در  برخوردار است و همان  راثینظارت م  ندیدر فرا

  ی هاو حفاظت محوطه  ت ی ریدر ارتباط با مد  یالمللنیاسناد ب

بر موضوع حفاظت از    دیشده است، با  انیب  یرهنگف  راثیم

بسترها  یهاارزش در  ناملموس  و    ی فرهنگ  یملموس 

و    یارتباط با برجستگ  یبرقرار  نیمربوطه و همچن  یاجتماع

فرهنگمنز تار  ی لت  ارزش  یخیبافت    ی ها محوطه  یهاو 

نت  دیتاک   یفرهنگ  راثیم در  فرا  دیبا  جهیداشت.   ندی توسط 

م  ت ی وضع  یابیارز طور  به  یراثیم   یایپو   یهاحوطهحفاظت 

و نظارت   تیریمد ندی فرا یارتقاء کارامد  ی در راستا ،یادوار

 نیا  قت یدر مرحله پس از ثبت گام برداشت. در حق  راثیم

 راتییتغ  یعالوه بر توجه بر بررس  دیبا  ،یابیارز  ندینوع از فرا
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و م  ی هایژگ یدر  ناملموس  و  بر    نیهمچن   راث،یملموس 

مرتبط با    یتجرب  -یادراک   ی ندهایشده در فرا  جادیا  راتییتغ

 داشته باشد.  دیمرتبط با آن تاک  یهاو ارزش یراثیم  ت یسا

  ی فرهنگ  یخیتار یموضوع در شهرها  ن یا ت ی با توجه بر اهم

  ی داریکاشان، اصفهان و ...، ضرورت حفاظت و پا زد،یمانند 

بافت  تار   یهاکارامد  فرهنگ  یخیباارزش  شهر    ی ایپو   یو 

زمان بستر  در  سا  ،یتهران    ران، یا  یخیتار  یشهرها  ری مانند 

 ن یگز یجا  قابلریو غ   بخشت یهو   یراثیم   یاههیعنوان سرما به

م کل  اداره  گردشگر  ی فرهنگ  راثیتوسط  همکار   یو    ی با 

شهردار ز  یمشترک  سازمان  مطرح    یباسازیو  تهران  شهر 

حفاظت    "ی ابیارز"  یهاستهی با  نیراستا تدو  نی. در ا گرددیم

ها  آن  ت یریمد  ندیدر فرا  ییباال  ت یاز اهم  یفرهنگ  راثیاز م

موضوع است.  جا  یبرخوردار  ادب  یخال  یکه  در   اتیآن 

  شتر ی ب  یو ضرورت آن زمان  تیو اهم  شودیم  دهید  موضوع

و رابطه آن با   یکه شناخت فرهنگ اسالم  گرددیمشخص م

 . ردیمورد نظر قرار گ  شتریب ایپو "و    "زنده"  یخیتار  یهابافت 

  ی ابیپژوهش، که ارز  نیدر ا  یبه هدف اصل  یابی منظور دستبه

 ی جهان  یفرهنگ  راثیم  یای پو   یهاحفاظت محوطه  ت یوضع

 .شوندیمطرح م ریاست، سواالت ز

وضع  رگذاریتاث   یهاشاخص - محوطه  ت یبر    ی هاحفاظت 

ها چگونه شاخص  نیو ا  ست ی چ  یجهان  یفرهنگ  راثیم  یایپو 

 شوند؟یم یابیارز

شاخص  کیهر    تیاهم - وضع  رگذاریتاث  یها از    تیبر 

به چه    مورد مطالعه  یجهان  یفرهنگ  راثیحفاظت محوطه م 

 است؟  زانیم

حفاظت محالت مورد مطالعه در سطح   ت یوضع  یبندرتبه -

 در وضع موجود چگونه است؟  یعرصه ثبت

است    یاتوسعه  -یپژوهش از نظر هدف از نوع کاربرد  نیا

توص از روش  استفاده  با  است.   یلیتحل  - یفیکه  انجام شده 

ک  مقاالت  نوع  از  کم  یفی پژوهش حاضر  ا  یو  در   نیاست. 

  ق یاطالعات از طر یپژوهش، ابتدا با گردآور ندی راستا در فرا

 استداللاز راهبرد    یریگ و بهره  یو اسناد  یامطالعات کتابخانه

و    یبررسبه  یمحتوا و استنتاج منطق  لیتحل  کیو تکن  یمنطق

صاحب    یهادگاهیو مجموعه د  یلملل انیمتون، اسناد ب  یواکاو

  ن یا  یبندحوزه پرداخته شده است و با دسته  نینظران در ا

مفهوم  م،یمفاه در    یچارچوب  است.  گرفته  شکل  پژوهش 

راستا در  بعد  م  ت یوضع  یابیارز  یمرحله    حوطه حفاظت 

مطالعه  یراثیم پمورد  مدل  برگز  یشنهادی،  با   دنیپژوهش 

  ی و برقرار  یراثیحفاظت محوطه م  ت یوضع  انگریب  یهامولفه

و استفاده    یاسناد ثبت جهان  یها توسط بررسآن  انیارتباط م

شده است و سپس   نیافراد صاحب نظر، تدو  یها دگاهیاز د

در سطح چهار محله    -یشنهادیمدل پ  نیکاربست ا  یدر راستا

جهان  از ثبت  محالت    زدیتاریخی  شهر    یعرصه  شامل 

دارالشفاء،شاه شاه  ابوالقاسم،  و   یدروازه  جعفر  امامزاده  و 

  نفعان یذ  انیبا استفاده از ابزار پرسشنامه در م   -یگودال مصل

جمع به  ها   ازات ی امت  یآورمختلف  در   یشاخص  کارامد 

مطالعه    ت ی وضع  یابیارز مورد  محالت  در  حفاظت  موجود 

سلسله    لیتحل  ندیفرا  کیتکن  یری. با بکارگ است شده    پرداخته

ضر(AHP) یمراتب و    ارهایمعریز  ارها،یمع  ت ی اهم  ب ی، 

قرار   یبندت یو اولو   لیو تحل  هیمدل مورد تجز  یهاشاخص

نها در  و  گز  ت یوضع  یبندت ی اولو   تیگرفته    ها نهیحفاظت 

 .شده است  نییتع

از ممفهوم  موضوع،    ینظر  یمبان  در   ی فرهنگ  راثیحفاظت 

ا  کردیدارد. رو   ییواال  گاهیجا با  معاصر    ر ییتغ  جادیحفاظت 

  راث ی ها در مارزش  میو مفاه  قتیحق  ی معنانگرش نسبت به

با    ی و تکامل  ایپو  ندیفرا  نیمطرح شد. ا   ستمی در قرن ب  ،یجهان

اهم  دیتاک  به  راثیم  ت یبر  بخشناملموس،   یی جدا  یعنوان 

زندگ   ریاپذن فرهنگ  یاقتصاد  ،یاجتماع  یاز  از    یو  امروزه 

]   یشناختانسان  دگاهید است  برخوردار  فرهنگ  بر  1به  و   ]

برجستگ  دیتاک   یمبنا فرهنگ  یبر  منزلت  م  یو  و    یراثیاثر 

وس ارزش  یعیگستره  به  یهااز  عنوان منسوب  تحت  آن، 

مکان    یو منزلت فرهنگ  یبر برجستگ  یحفاظت مبتن  ت یریمد

بنابرا  افتهیگسترش   فرا  نیاست.  بر    یندیحفاظت  که  است 

  ی راثیم  ت یسا  یهایژگ یو و  یفرهنگ  یموضوع تداوم برجستگ

آن متمرکز است و تنها محدود به    ی هامنظور انتقال ارزشبه

  ی اجتماع  یندهایو فرا  یفرهنگ  راتییتغ  دیو با   شودیماده نم

 .را شامل شود
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با حفظ   ا،یزنده و پو   زمیارگان  کیعنوان  به  یخیتار  یشهرها

  ی ازها یبه ن  ییو پاسخگو   یفرهنگ   یوستگیپ  ،یخیتار  ت یهو 

معنا   یعملکرد-یاجتماع حال  زمان  در  ساکنان  روزمره 

با تمرکز بر موضوع    2005سال    نیو  ادداشت یو در    ابندییم

 ردر برابر توسعه مدرن، بر د یفرهنگ  یهاحفاظت از محوطه

و   اصالت  نگرفتن  قرار  خطر    ی شهرها  ی کپارچگیمعرض 

شده   دیتاک   یجهان  راث یثبت شده در فهرست م  یخیتار  یایپو 

اثر    کی  ییعنوان تواناراستا مفهوم اصالت به  نی[ در ا2است. ] 

  ک ی  ییعنوان توانابه  یکپارچگیو مفهوم    یدر انتقال برجستگ

درک   انخود در طول زم  یبرجستگ   یداریحفظ و پا   یاثر برا

  "یانتقال برجستگ"  دهیدو ا  نیو استول با توجه بر ا  شودیم

پا"و   و  چا"یبرجستگ  یداریحفاظت  جد،   یدیرچوب 

شامل    -و اصالت را    یکپارچگی  اریمع  ریمتشکل از شش ز

نخوردگ   ت،یتمام ماد  ،یدست  اصالت  اصالت    ،یخلوص/ 

زم  یسازمانده تداوم  عملکرد،  تداوم  فرم،  و  در   -نهیفضا 

برجسته    یهاحفاظت از ارزش  ندیفرا   یارتقاء کارامد  یراستا

  [ 3] .ارائه داده است  یفرهنگ راثیم یجهان

 2008کانادا در سال    کوموسیارتباط، منشور ا  نیدر ا  نیهمچن

  تیملموس و ناملموس سا   یهاعالوه بر حفاظت از ارزش

برقرار  ،یراثیم موضوع  برجستگ  یبر  با  منزلت    یارتباط  و 

[ در  4داشته است. ]   دیتاک   یخیبافت تار   یهاو ارزش  یفرهنگ

  د یتول یهاارزش یخیتار یبند هیبا ال یفرهنگ راثیم قت یحق

ها، در مکان  یانسان  اتیها و تجربها، فرهنگشده توسط سنت 

تجرب  یگفتمان  کیعنوان  به به  یمتداوم و    تی رسمبا گذشته 

م ] شوندیشناخته  ماه5.  توسط    راثیم  نیا  یایپو   ت ی[ 

و    شودیم  داریپد  یراثیم  ت ی فعال انسان در سا  یعملکردها

شده در    دیتولتجارب    یریگشکلدر مواجهه کاربران با آن، به

با مطرح ساختن    قت ی[ در حق6. ]شودیمنجر م یراثیم تیسا

  ی فرهنگ  میکه در آن مفاه  یقلمرو گفتمان   کی عنوان  به  راثیم

بازتول و  درک  ا  شوند،یم  دیساخته،  در  تجربه  نقش    ن یبر 

راستا  یگفتمان  یهانهیزم برجستگ  یدر  منزلت    یادراک  و 

] شودیم  دیتاک  راث یم  یفرهنگ ن7.  در  تعامالت    جهیت[ 

فراتر از   یاتجربه  تواندیم  ا یپو   یراثیم  یهات ی با سا  یاجتماع

 .کاربران خود محقق سازد  یارتباطات را برا

کانون  قت یحق  در فرا  ینقطه  م  ندیدر  از  در   راث،یحفاظت 

عنوان تداوم به  -زمان حال  ، یخیتار  ی هااشکال و دوره  یتمام

آ در  ]   -ندهیگذشته  ا8است  و  تمام  شهیر  ندیفرا  نی [   یدر 

  یی است. تواناداده شده  نسبت    راثیدارد که به م  ییهاارزش

  ی زانیبه م  تهوابس  یها، تا حدودارزش  نیادراک ا  یافراد برا

منابع اطالعات ا  یاست که  به    توانندیها مارزش  نیدر مورد 

اصالت    یبررس  نیادراک شوند. بنابرا  یقیحق  ای  لیصورت اص

م رابطه  ،یراث یاثر  م  ندیفرا   انی م  یادر  اثر  و  از    ،یراثیادراک 

  یذهن  انیو استدالل م  یراثی اثر م  یهایژگ یاز و  یآگاه  قیطر

ب  یبرا د  یانگریدرک  امکانپذ  راثر  مکان  تجربه    ر یطول 

  [ 9] .شودیم

این دارد.    ییباال  ت یاهم  یجهان  راثیدر م  «یکپارچگی»  مفهوم

آثار و نحوه    یهایژگ یدر حوزه حفاظت در ارتباط با و  مفهوم

  ی برجسته خود است، که در راستا  یهاها با ارزشارتباط آن 

. در شودی مطرح م  راثیم  ی ها یبرجستگ  یداریحفاظت و پا

سال    یجهان  راثیم  ونی کنوانس  ییاجرا  یهادستورالعمل از 

مع  2005 ادغام  با  بعد،  م  یارهایبه  و    یفرهنگ  راثیثبت 

  ط ی شرا  دیآثار نامزد شده با  ی شد که تمام  انی گونه ب  نیا  ،یعیطب

برآورده    یجهان  راثیمنظور ثبت در فهرست مرا به  یکپارچگی

  ی و دست نخوردگ  ت یتمام  یبرا  یاسیمق  یکپارچگیسازند.  

  ن یآن است. بنابرا  یهایژگ یو و  یفرهنگ  ایو    یعیطب  راثیم

ارز  یکپارچگی  ت یوضع  یبررس مستلزم  اثر    ی زانیم  ی ابیهر 

ارزش    انیب  یعناصر الزم برا  یاست که در آن اثر، شامل تمام

جهان م  یبرجسته  کاف  شود، یخود  اندازه   نیتضم  ی برا  ی از 

و  شینما فرا  هایژگ یکامل  برجستگ  ییندهایو  را    ی که  اثر 

مبه انتقال  کامل  نهابرخو   دهد،یطور  در  از   ت یردار است و 

[ در  10. ] خوردیغفلت لطمه م  ایاثرات نامطلوب توسعه و  

کلمه    فیتعر ذکر  با  ماه  "ندیفرا"ذکر شده  به  و    ای پو   ت ی ، 

ها و ارزش  ی داریو متعاقبا تداوم و پا  یفرهنگ  راثیم  ریمتغ

  م یآن در طول زمان اشاره شده است و مفاه  یهایبرجستگ

از    "داتیعدم وجود تهد"و    "یخوردگ دست ن"،  "تیتمام"
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کل شرا  یدیعوامل  در  شده  هستند.    ی کپارچگی  طیذکر 

  راث یم  یکپارچگی  یابیاز متخصصان در ارز  یبرخ  نیهمچن

ف  یفرهنگ پ"مانند    یگرید  یلترهایاز  و    "یوستگیحفظ 

تأث  تیفیک   یبررس   یبرا  "ت ی هو   صیتشخ" انتقال    ریو 

  [11] .کنندیاستفاده م یراثیآثار م یهاارزش

ا   لهتو ی وک ی با  ارتباط  پا  دهیدر    ، یبرجستگ  یداریحفاظت/ 

  ار یو سه مع  پردازدیمکان م  کی  یکپارچگیتوسعه مفهوم  به

و    یاجتماع  -یعملکرد  ،یخیتار   -یساختار  یکپارچگی

برا   ی شناخت  ییبا یز  -یبصر   ک ی  ی کپارچگی  ی ابیارز  یرا 

  - یاجتماع  یکپارچگی  یابی. در ارز دهدیارائه م  یراثیم  تیسا

فعال  ،یگفرهن و  نظام    ک ی در    یسنت  یاجتماع  یها ت یتداوم 

دارا ]   ت یاهم  یمنطقه  موضوع  12است  و    ی کپارچگی[ 

استفاده    ت یریو مد  یزیربا برنامه  ا،یپو  یهات ی سا  یعملکرد

  - یاجتماع  یارچگکپی  جهیها مرتبط است. در نت از آن  نیامروز

  ک یدهنده  توسعه  یندهایها و فرآبر تداوم عملکرد  ،یعملکرد

حفاظت از ساختار    نیدر گذر زمان اشاره دارد. همچن  مکان

کارکردها و    نیا  دهندهلیمانده از عناصر تشک  یبرجا  ییفضا

ب  ندهایفرآ زمان،  گذر    تی کل  یساختار  یکپارچگی   انگری در 

است   یطیمح  -ییفضا در    یبصر  یکپارچگی[  13]   .مکان 

از   ح یمنظور درک صحاست و به ندهایو رشد فرآ رییتغ جهینت

با    ت یاقعو آن  ارتباط  و    یعملکرد  یکپارچگیموجود، 

موثر است   کی   یساختار  -یخیتار  یکپارچگی [  14]   .مکان 

بلکه به    باشد،ینم  یشناسییبایمفهوم تنها در ارتباط با ز  نیا

کارکرد خاص و رفتار    کی تحوالت مربوط به    یبصر  تیکل

و    یبصر  زیحفظ تما  یمعنابه  تواندیاشاره دارد و م  یخیتار

خود    یرامونیپ  طیبا مح  راثیارتباط م  یبصر  شینما   ییتوانا  ای

]   انیب »ارز16-15شود.  به  «یکپارچگی   یابی[   یمعناآثار، 

با در نظر    یراثیم  ت یسا  یها یژگ یاست که در آن و  یسطح

کامل،    ی ها را به روشگذشته و حال، ارزش  یهانهیداشتن زم

ا  یکل ]   منیو  با 17دربردارند  که  ادر  یمبتن  دی[    اکبر 

آن  یهایژگ یو ارتباط  نحوه  و  ارزشآثار  با  برجسته    یهاها 

پا  یجهان همچن  یگذارهیخود  ارزبه  نیشود.    ی ابیمنظور 

مفاه  یبرا   راث یم  یها یژگ یو   ت یظرف   ی فرهنگ  میانتقال 

با ماه  دیمعاصر،  بر  منزلت    یبرجستگ  یایپو   ت یتوجه  و 

تغ  ،یفرهنگ ح  یخاص  راتییکه  در  پ  نیرا    ی وستگی حفظ 

در نظر   دهد،یم  ی در گذر زمان در خود جا  یفرهنگ  میمفاه

  [ 18]  .گرفته شود

مهم است.   اریبس یموضوع  یجهان راثی»اصالت« در م مفهوم

مفهوم پ  این  با  ارتباط  م  یوندی در  و    هایژگ یو  انی صادقانه 

جهان  یهاارزش برجسته  به  یبالقوه  که    یاگونهاست، 

به  هایژگ یو انتقال دهند.    یهاطور کامل ارزشبتوانند  اثر را 

  ف یوصت   کیبخش و    ت یف یعامل ک   کیعنوان  مفهوم به  نیا

و از آن   شود یم  فیتعر  راثیم   یهاارزش  ی ابیکننده در ارز

و شخص وابسته    نهیزم  ت،ی نسبت به وضع  "قت یحق"که    ییجا

  ل ی [ در اوا13است. ]   ینسب  یمفهوم از نظر فرهنگ  نیاست، ا

در    یراثیم   میمفاه  نییمجدد و تب  یبا هدف بررس  1990دهه  

در    ، یالمللنیب  ریفراگ   نهیزم اصالت  بر  چند    جوامع توجه 

پ  یفرهنگ هو   وندیو  ظرف  یفرهنگ   ت ی با  خالق    ت ی جوامع، 

ا  یتکامل  ریو س  یسنت  یهاارزش در  زمان  در گذر   جادیآن 

موضوعات در   نیشد. که با انعکاس ا  ای اح  یانسجام اجتماع

نارا سال   ادراک ارزش1994سند  با    راثیم  یها،  ارتباط  در 

مطرح شد و   هابودن منابع داده لی اعتبار، صداقت و اص زانیم

و    ی تنوع فرهنگ  ،یفرهنگ  ییاگرت یموضوعات نسب  تیبر اهم

  ی و فکر  یروح  یاز غنا  راثیبودن منابع م  نیگزیقابل جا  ریغ

سند با گسترش عوامل موثر در    نیا نی[ همچن19شد. ]  دیتاک 

  ی ا یپو  ی هایژگ یملموس به و یها یژگ یسنجش اصالت، از و 

انطباق   شنهادیپ  دن،ش  یناملموس و با ارائه موضع ضد جهان

با   ی مربوطه را ارائه داد. در نشست تخصص  یفرهنگ  طیبا شرا

و    ی فرهنگ  راث یم  ت یریدر مد  یکپارچگیموضوع اصالت و  

با اشاره به ابعاد اصالت   مباوه،یدر ز ییقایدر بافت آفر یعیطب

بودن مفهوم اصالت، بر    یدر کنفرانس نارا و با توجه بر نسب 

ناملموس    راثیاشکال م  گریو د  ت افزودن زبان، سن  ت یاهم

م ب  ییهایژگ یو  انیدر  را  اصالت  شد.   دیتاک   کنند،یم  انیکه 

  ی جهان  راثیم  ونیکنوانس   ییاجرا  یهادر دستورالعمل  نیبنابرا

سال   راستا  2005از  در  بعد،  آزمون   یاتیعمل  یبه  ساختن 

  نگونه یا  ،یجهان  راثیمنظور ثبت اثر در فهرست ماصالت به

ک  است  شده  م  هذکر  نوع  به  وابسته  است  ممکن    راث یآثار 

فرهنگ   یفرهنگ بستر  باشند،    طیآن، شرا  یو  دارا  را  اصالت 
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ها با صداقت و اعتبار در قالب  آن  یفرهنگ  یهاهرگاه ارزش

کاربر  یهایژگ یو مصالح،  و  مواد  طرح،  و  فرم  و    یمتنوع 

و بستر،    یمکان  ت یموقع  ،یتیریعملکرد، سنن، فنون و نظام مد

ناملموس، روح و احساس و    راثیم  یهاگونه  ریزبان و سا

  [ 20] .شده باشد  انیب  یرونیو ب یعوامل درون ریسا

نظر    مطابق م  لهتو یوک یبا  را  موضوع    توانیاصالت  سه  به 

  ی و بستر اجتماع  یخیخالق، مدارک مستند تار  ندی فرا  یاساس

ا  یهاو سنت  داد.  ارجاع  با    ب یترتبه  میمفاه  ن یزنده  مرتبط 

 یمنابع اطالعات  ،یخالق کار هنر  ت یفیو ک   یهنر  یهاارزش

باستان  یخیتار ارزش  راث یم  یشناسو    - یاجتماع  یهاو 

فرهنگ  یفرهنگ چند  جوامع  در  ]   یمخصوصا  [  21است. 

اصالت    میمفاه  یابیارز  توانیم  فیتعر  نیبر ا  یمبتن  نیبنابرا

م اصل  یفرهنگ  راثیدر  گروه  سه  در  اصالت    ی را  شامل 

شناسا  یهنر  یهاارزش  ،یشهود  -یخیتار و  خالق    یی و 

[ که در  22کرد. ]   یبندبستر دسته  یاجتماع  -ی اصالت فرهنگ

  ی خیتار  یدر بررس  شتریب  ،یشهود   -یخیاصالت تار  تا،راس  نیا

باستان م  یشناسو  ]   راثیمنابع  است  با14مشهود  و  با    دی[ 

ساخت و استفاده در مراحل مختلف  انعکاس مراحل برجسته  

اثر    یخیتار  یهایبرجستگ  نهیاثر، وابسته به زم  یخیتار  ریس

اجتماع اصالت  جنبه  ،یفرهنگ  - یباشد.  با    ی هامرتبط 

اجتماع  راث،یم  وس ناملم بستر  سنت   ی توسط  زنده    یهاو 

]   افتهیشکل   اشکال سنت23است.  تداوم  در  و    یزندگ   ی[ و 

  ی بر مبنا  لهتو یوک یساخته شده است.    یهاسازه  یسنت  یرفتارها

اثر    کیو منحصر به فرد بودن    لیاص  ،یقیبر حق  دگر،یتفکر ها

نت  ،یهنر تاک   ندی فرا  ک ی  جهیدر  هنرمند،  توسط    د یخالقانه 

 [13] .دارد

شهرها  یابیارز» پو   یخی تار  یاصالت«  و  عنوان به  ا،یزنده 

آفر م  نشیمحصول  طر  تواندیانسان،  ماد"  قیاز  ،  "یبعد 

و    ،یاثر هنر  کی  ت یتمام  ا یعدم حضور شکاف و    یمعنابه

  ی تکامل یندهایفرا قیاصالت از طر یابی، ارز"ی بعد ساختار"

کالبد بعد  در  ب"خود، و    یساخت شهر  توانا"انگریبعد    یی ، 

به بشهر  برا  ی هایژگ یو  انی منظور  و    یخود  ساکنان 

شناخت دو بعد  ندی فرا نیمحقق شود. که در ا دکندگان،یبازد

ساختار  یکالبد ذات به  ،یو  ب  یطور  بعد  با   انگریمرتبط 

بازتول  ی ندهایفرا   ای و    یماد  ی هایژگ یو و    ی فضاها  دیخلق 

]  یشهر است.  زمان  طول  همچن9در  شو  نی[  اعتقاد    ، ییبه 

 ختنیبا برانگ  دیدر حال تحول با  یخیشهر تار  کیدر    ت اصال

 [24] .حس مکان مرتبط باشد

من  ی برجستگ فرهنگو  م  یزلت  در    ینقش  ی راثیمکان  مهم 

  ش یتا پ  یو منزلت فرهنگ  یآن دارد. مفهوم برجستگ   ت یریمد

طور  به  ی خیو تار  یاز منشور بورا، با تمرکز بر اصول معمار

  شده یدر ارتباط با متخصصان در نظر گرفته م  یو قطع  ینیع

  یی هاشرفت یو پ  یبازنگر  جادیبا ا  ستمی است. در اواخر قرن ب

ها و نسبت دادن  بر گسترش دامنه ارزش  یدر منشور بورا، مبتن

موضوع    نیحفاظت، ا  ندیدر فرا  ریدرگ   نفعانیها به ذآن   میمفاه

  ی تیفیمکان ک   کی   یو منزلت فرهنگ  یمطرح شد که برجستگ

مکان و در طول   کیدر    یمنبع فرهنگ   کیاست که افراد را با  

م  مرتبط  بنابراسازدیزمان  ا  نی.  و    ی برجستگ  دارکروش 

مفهوم در منشور بورا    نیو ا  افت ی  ر ییتغ  راثیم  ی منزلت فرهنگ

  ی ها برا از ارزش  عیوس  یامجموعه  ی معنابه  ای استرال  کوموسیا

با توجه به   نیشد. بنابرا  انیب  نده یگذشته، حال و آ  یهانسل

و هم    یمتداوم، هم تکامل  ندیفرا   کی   یمعنافرهنگ به  نکهیا

 دیجد  دگاهیاز عملکردها است، در د  یثابتمبتکر و نه مجموعه  

برجستگ فرهنگ   یمفهوم  منزلت  ماه  یو   ر،یپذانعطاف  یتیبا 

  تیسا   یاکتساب  ای و    یذات  یها ارزش  رندهیو دربرگ   یچند ارزش

  ی برجستگ  قت ی[ در حق25در نظر گرفته شده است. ]  یراثیم

  ی معانها وابسته بهمعنا است که ارزش  نیبد  یو منزلت فرهنگ

گروه  کهاست   و  اش  یهاافراد  به  زمان  طول  در    اء یمختلف 

 میاز تداوم مفاه  ایو پو   یبیترک  ییبازنما   کیو    دهندینسبت م

 [18] .است  راتییاز تغ یانهیدر زم یراثیم

  ی مبتن   راثیم  ت یریمنظور مدمنشور بورا، به  یشنهادیپ  ندیفرا

مکان، در سه مرحله ادراک و    یو منزلت فرهنگ  یبر برجستگ

س  ها،یبرجستگ  ییشناسا مد  هااست یتوسعه  آثار    ت ی ریو 

س  یراثیم با  انطباق  م  ها است یدر  اهم   شود،یخالصه    تیکه 

 ندیفرا نیا یدر تمام نفعانیذ یو تمام یمشارکت جامعه محل

تحت   پروسه مرحله اول  نی مورد توجه قرار گرفته است. در ا



ـ ـــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  107 ی جهان ی فرهنگ راث ی م  یا یپو ی هاحفاظت از محوطه  یابیارز  یها  ستهیباــــ ـــــــــــ

Naqshejahan                                                                                                                                                                            Volume 11, Issue 2, Summer 2021 

برجستگ ادراک  شناسا  هایعنوان  فاز  دو  ادراک    ییشامل  و 

همچن و  ارز  یبرجستگ  ی ابیارز  ن یمکان  شامل    ی ابی مکان، 

است.   همربوط یارهایمکان با استفاده از مع ی هاارزش یتمام

برجستگ26]  ساختار  نت  کی  ی[  در    ی ابیارز  جهیمکان 

تمام  یامجموعه مفاهارزش  یاز  و  از    میها  حال  و  گذشته 

اعتبار  ی ذهن  انیم  یابیارز  ندیفرا  قیطر   ی اجتماع   یسنجو 

 رد ی گ یدر زمان حال شکل م  یاجتماع   یهاتوسط افراد و گروه

ها  ارزش ییو اقتضا یتیچندگانه، چند ظرف ت یبر ماه یو مبتن

  ر یدرگ   نفعانیذ  ها،ت یمتداوم سا  لیتبد  قت ی[ در حق27است. ] 

  شود یآن واقع شده اند موجب م  که در  ییها  نهیدر آن و زم

 .ردیمجدد قرار گ  یابیمفهوم در طول زمان تحت ارز نیتا ا

ارزش  یامجموعه  قت یحق  در نسب  یهااز  و    یچندگانه، 

فرهنگ  یبرجستگ  ،یفرهنگ  راثیم  ییاقتضا منزلت   کی  یو 

م م  یراثیمکان  فراهم  نتسازدیرا  در    ن یا  یبنددسته  جهی. 

مارزش و سنجش  آن   زانیها  ذادراک  مشارکت  با   نفعانیها، 

در   تعامل  کی مختلف  مکان،    ی حرکت  و  زمان  در  متداوم 

 کی  یو منزلت فرهنگ  یاز ادراک برجستگ  یابیارز  تواندیم

حفاظت    یها ت یفعال  یرا ارائه دهد و در راستا  یراثیمکان م

ذ مشارکت  و  فرا  نفعانیمحور  حائز    ی زیربرنامه  یندهایدر 

مجموعه    ییپژوهش برگرفته از واکاوا  نیاست. در ا  ت یاهم

اصاحب   یهادگاهید با  مرتبط  دسته  نینظران    ی بندحوزه، 

ارزش از  ارزشی)عاطفیاحساس  یهامتشکل    ی ها (، 

  - ی)کالبدی و ساختار  یخیتار   ی هاارزش  ،یفرهنگ  -یاجتماع

ارزشییفضا و  است.    ی کاربرد  یها(  شده    ک یارائه 

گروه    ت ی از قابل  دیبا   راثیم   یهاکارامد از ارزش  یبنددسته

ارزش  یبند متوازن  راستا  یهاکردن  در  بوجود    یمشابه، 

مند بهره  نفعانیذ  یتمام  یها برااز ارزش  یمشترک   انیآوردن ب

با و  ماه  یپاسخ  دیباشد  پو   ریمتغ  تیبه  در  ارزش  یای و  ها 

به  ی شهر  یهاطیمح فکه  لحاظ  از  متداوم  و    ی کیزیطور 

تغ  یاجتماع حال  هنگام    رییدر  در  و  فراهم سازد  را  هستند 

و    یذهن  تیحفاظت، با توجه بر ماه  تیریو مد  یریگ م یتصم

ارز  ییاقتضا شرا  ها،شبودن  با  بستر    راث،یم  طیمتناسب 

 .شود  یابیمختلف ارز  نفعانیذ  یمربوطه و ادراک ذهن  یفرهنگ

در ارتباط با اصالت   راثیموضوع که اصالت م  نیتوجه بر ا  با

است و مفهوم اصالت    افتهی انتقال    یبرجسته جهان  یهاارزش

نهفته است    یش  ت یموجود   تیادراک و وضع  انیم  یادر رابطه

  ه یروابط دوسو  یاصالت در برقرار  زانیم  یاب یارز  نی[، بنابرا 9] 

تجربه اصالت مفهوم    ندیابر فر  یبا کاربران مبتن  یراثیاثر م  انیم

درنتابدییم بازنما  دیبا  جهی.  بر  اصالت    یرونیب  یهاییعالوه 

آن را در ارتباط با اصالت ادراک   یدرون یهاییبازنما راث،یم

 .بر نقش کاربران مورد توجه قرار داد دیشده در ذهن با تاک 

مفاه  یبازشناس مطرح شدن  با  اصالت  از    یدیجد  میمفهوم 

مبتن م"بر    یاصالت  رو"راثیتجربه  برابر  در    ی هاکردی، 

ساختارگرا  ستیالیماتر تجربه   افت یشکل    انهی و  مفهوم  و 

م در  اص  یا شبکه  انی اصالت  ارتباطات   ان ی م  یقیو حق  لیاز 

[ و موجب شد تا اصالت  28مطرح ]   اءیها و اش مردم، مکان

رو  ت یفعال  یوجود با  اصالت    یکردهایمحور،  محور  ابژه 

تجربه معرفت   یمعنااز اصالت و به  ینیدرک ع  یمعنابه  -ینیع

  - ی و اصالت ساختار  -نالی اورج  اءیاش  یاصالت ذات  یشناخت 

شود.    نیگزیجا  -نیاصالت ساخته شده و نماد  کیعنوان  به

حق29]  در  شبکه   قت ی[  با  ارتباط  در  اصالت،  از   یاتجربه 

با مردم و   یراثیاست که آثار م  یملموس و ناملموس  باطاتارت

 تواندیاصالت م  نی[ و ا30]   سازندیگذشته برقرار م  یهامکان

  ا یپو   یکنش  ندیفرا  کیانسان که در طول    ی عنوان تجربه ذهنبه

م ]   جادیا  راثیبا  ا31شده است، درک شود.  از    یابعاد  نی[ 

مبتن که  است  رو  یاصالت    تی در سا  ر محو   ت یفعال  کردیبر 

حافظه و    ت،ی احساسات، هو   ،یتجربه ذهن  میبر مفاه  ،یراثیم

دارد.  ت یخالق اشاره  مشارکت    تیفعال  [ 32]  انسان  و 

از   ی جامعه، تجربه و احساس کی گردشگران در بطن فرهنگ 

وجود آن  یاصالت  درون  در  ارا  کاربران    کندیم  جادیها  و 

درون    رآن را د   ا،یها و اشاصالت در مکان  یموازات جستجو به

تجربه محور   یاصالت وجود  کهییجاو از آن  ندیجو یخود م

و لحظه به لحظه در    ست ینوع منطبق ن   کیبر    نیاست، بنابرا

  تیواقع  یمعناشامل اصالت به  قیاست و از دو طر  رییحال تغ

  ی معنا به  یانسان  یژگ یعنوان وبه  نیو همچن  دادهایو رو  اءیاش

 [33] . شودیم فیفرد بودن تعر یقیخود حق
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  ک ی بر ادراک اصالت در    "یمکان  یدلبستگ"احساس    نیهمچن

]   رگذاریتاث  ایپو   یراثیم  ت یسا دلبستگ34است.  مفهوم    ی [ 

مبنا  یکیعنوان  به  یمکان بر  تعامل   یاز سطوح حس مکان، 

  ی و شامل ابعاد عملکرد  شودیم  فیمردم و مکان تعر  انیم

  "یمکان  ت ی هو "  یادراک   -یو ابعاد احساس   "یمکان  یوابستگ"

تما[  35.] ست ا مولفه  به  ز،یسه  تداوم  و  مکمل  تعامل  طور 

شکل    یو مفهوم  یرا در سطوح شناخت   یمکان  ت یمفهوم هو 

ا36] .دهندیم و  احساس  نی[  با    انیم  یادراک   -یتعامل  مردم 

پاسخگو   راثیم  ی ابعاد عملکرد  نیو همچن  طیمح به    ییدر 

اجتماع   ازها،ین ابعاد  بر  توجه  منجر    یفرهنگ  -یبا  مکان 

 ی مشترک برا یها و معانارزش جادیتجارب و ا یریگشکلبه

 . شودی مردم در طول زمان م

 

 ها مواد و روش
کاربرد  نیا نوع  از  هدف  نظر  از   ی اتوسعه  -یپژوهش 

با    یو عمل  یو در دو بخش مطالعات نظر  شودیمحسوب م

انجام شده است.    یلیتحل  -ی فیاستفاده از روش پژوهش توص

ادب  حوزه  گردآور  ینظر  اتیدر  طر  یبا  از    ق یاطالعات 

از روش استدالل    یریگو بهره  ی و اسناد  ی امطالعات کتابخانه

منطق  ل یتحل  کی تکن  نیهمچنو    یمنطق استنتاج  و    ی محتوا 

بررس از  پس  تا  است  شده    ی واکاو  ،ینظر  ی مبان  یتالش 

دسته  ییمحتوا همچنآن  یبندو  شود.  انجام  در حوزه    نیها 

تکن  نیا  یعمل از  پرسشنامه    یشیمای پ  کیپژوهش  ابزار  و 

جمعبه بکارگ داده  یآورمنظور  با  و  شده  استفاده  از    ی ریها 

و    هیبه تجز  یسلسله مراتب  لیتحل  ندی فرا  اره یچند مع  کیتکن

اولو   لیتحل شاخص  ارهایرمعیز  ارها، یمع  یبند  ت ی و  ها  و 

 .پرداخته شده است 

و    یپژوهش حاضر، ابتدا با بازخوان  ندیخالصه در فرا   طوربه

و    ی المللنیب  ی هاونیمتون، اسناد، گزارشات و کنوانس   یواکاو

حوزه، چارچوب    نینظران در اصاحب   یها دگاهید  نیهمچن

  راث یم  یایپو   یهاحفاظت محوطه  ت یوضع  یابیارز  یمفهوم

  ی هاه مولف  نییارائه شده است و سپس با تع  یجهان  یفرهنگ

و    یبندو دسته  یراثیحفاظت محوطه م  ت یبر وضع  رگذاریتاث

مدل   یها، ساختار سلسله مراتبآن  انیم  یروابط منطق  یبرقرار

تدو  یشنهادیپ به    نیپژوهش  توجه  با  سپس  است.  شده 

از محالت    یانجام شده در برخ  یدانیم  یهاشیگزارشات پا 

از زمان   گاهیتوسط پا  ،شهر یزد  ی ثبت جهانمحدوده عرصه  

جهان م  یثبت  ابوالقاسم،    یراثی اثر  شاه  محله  چهار  تاکنون، 

از    یو امامزاده جعفر و گودال مصل  ی دارالشفاء، دروازه شاه

با    نیا  انیم مرتبط  اطالعات  و  شدند  انتخاب  محالت 

سا  ت یوضع  یهاشاخص از   ،یراثیم  ت یحفاظت  استفاده  با 

شد. در مرحله بعد با    یازدهیپرسشنامه در وضع موجود امت

  ی سلسله مراتب  لیتحل  ندیفرا  ارهیچند مع  کیاز تکن  یریگ بهره

م در  پرسشنامه  روش  از  استفاده  با  و    انیهمراه  متخصصان 

ا در  تحل  ن یخبرگان  به  وزن داده  لی حوزه،  و  پرداخته  ها 

)در چهار  یشنهادیمدل پ  یها و شاخص  هااریرمعیز  ها،اریمع

 نییتع Expert Choice استفاده از نرم افزار   سطح مدل(، با

نها در  و  تلف  ت یشد  اکسِل، داده  نیا  قیبا  افزار  نرم  در  ها 

قرار گرفت    یمورد بررس  ی حفاظت محالت انتخاب  ت یوضع

 .محالت ارائه شد نیحفاظت در ا  ت یاز وضع یو رتبه بند

مطالعه،   ت ی وضع  ی ابیارز  ندیفرا مورد  محالت  حفاظت 

 یاست. در بخش اول، در راستا  یمتشکل از دو بخش اصل

مع  کیهر    ت یاهم  ب یضر  نییتع و   هااریرمعیز  ارها،یاز 

مراتب  یهاشاخص سلسله  پ  یساختار    ، یشنهادیمدل 

در   یسابقه همکار  ینفره از متخصصان، دارا  14  یامجموعه

در    ی ریگ با استفاده از روش نمونه  ،یانجه   راثیپروژه ثبت م

ا و  شد  انتخاب  پاسخگو   نیدسترس  به  به    یی متخصصان 

شماره   پرسشنامه  در    1سواالت  دوم  بخش  در  پرداختند. 

پژوهش، دو پرسشنامه شماره    یهاشاخص  یازدهیامت   یراستا

شدند، که پرسشنامه دوم در ارتباط با سنجش    میتنظ  3و    2

چگونگ  یداریپا برج   یو  فرهنگ  یستگانتقال  منزلت    ی و 

با سنجش چگونگ  یراثیم  ت یسا   ی و پرسشنامه سوم مرتبط 

دو پرسشنامه با توجه بر دارا    ن یاست. ا  یراثیم  تیتجربه سا

ک   یبودن سواالت نوع  ش   یفیاز  بر    یمبتن  یگذارارزش  وهی با 

  ی ازدهیکاربران امت  انیدر م  کرتیل  یاسیپنج مق  فیروش ط

با توجه   یابیارز  ندیشده است. حجم نمونه در بخش دوم فرا
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  ی راثیم  تیسا  نفعانیذ  یبندبه هدف، نوع پرسشنامه و دسته

دهندگان به منظور در ارتباط با پاسخ  نیشده است. بد  نییتع

از محالت مورد مطالعه، با    کیپرسشنامه دوم در سطح هر  

متشکل    ی ادر دسترس، مجموعه  یریگ استفاده از روش نمونه

مد  14از   از  محل  رانینفر  کارشناسان  م  یو   راثیسازمان 

در پروژه ثبت    یسابقه همکار  یدارا   راث،یم  گاهیو پا  یفرهنگ

مطالعه  یجهان  راثیم پا  مورد  انجام  در   یدانیم  یهاش یو 

ثبت، در نظر گرفته شد و در ارتباط با    ندیمحالت پس از فرا

از ذ   ی راثیم  تیسا  نفعانیپرسشنامه سوم، سه گروه مختلف 

کارشناسان   ساکنان،  بازد  یمحل شامل    ا یو    دکنندگانیو 

پرسشنامه    نیا  لیکنندگان در تکممراجعان به فضا، از مشارکت 

دست آمده از فرمول  به  ،یاراستا حجم نمونه  نیهستند. در ا

نفر از    195  نینفر از ساکنان و همچن  167برابر با  کوکران،  

به  دکنندگانیبازد فضا  به  مراجعان  روش   ب یترتو  با 

در دسترس   یریگ و روش نمونه یاطبقه یتصادف یریگ نمونه

ها پرداختند و  پرسشنامه  لی تکمبه  یچهار محله انتخاب  انیدر م

 یو کارشناسان محل  رانینفره از مد  14  یامجموعه  نیهمچن

پرسشنامه دوم مشارکت داشتند، عالوه بر آن   لیکه در تکم

  .به پرسشنامه سوم در سطح چهار محله پاسخ دادند زین

 

نفر از   10ها توسط نظرات  پرسشنامه  یمحتوا  ییروا  سنجش

واقع شد و    دیافراد متخصص در حوزه مورد مطالعه، مورد تائ

دوم و سوم، تعداد   یهاپرسشنامه  یی ایدر جهت پا  نیهمچن

آزمون در سطح    شیعنوان پپرسشنامه در هر دو نوع آن به   30

تکم محله  ضر  لی چهار  محاسبه  از  پس  و   یآلفا  بیشدند 

تمام آن،  بودن  مطلوب  و  سطح  پرسشنامه  یکرونباخ  در  ها 

توز مطالعه  مورد  همچن  عیمحالت    بیضر  نیشدند. 

اول)مرتبط    یناسازگار پرسشنامه  در  آمده  روش  بدست  با 

مراتب  لیتحل  ندیفرا از  ی سلسله  کمتر  ب  0/ 1(  که    انگر یاست، 

ها و صحت محاسبات و  قضاوت  یقابل قبول بودن سازگار

 است.  یشنهادیدر مدل پ یبندت ی اولو  زحاصل ا جینتا

 

 

 

 

 

 

 راثیم  یایپو یها حفاظت محوطه  تیوضع   یاب یارز ی. چارچوب مفهوم1شکل 

 نگارندگان( )منبع: یجهان  یفرهنگ
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 یافته ها 
 ی چارچوب مفهوم

به ارائه    ،ینظر  میمفاه  یو واکاو  یبر بررس  یپژوهش مبتن  نیا

  ی هاحفاظت در محوطه  ت ی وضع  ی ابیارز  ی چارچوب مفهوم

ا1)شکل  پردازدیم  ی جهان  یفرهنگ   راثیم  یایپو    ن ی(. 

  تی وضع  یابیارز  ندیآن است که فرا  انگری ب  یچارچوب مفهوم

محوطه در    ، یجهان  ی فرهنگ  راثیم  ی ایپو   یهاحفاظت 

منزلت    یبرجستگ  یداریپاحفاظت،    نیتضم  یبرمبنا و 

ارزش  یراثیم  ت یسا  یفرهنگ انتقال  به  یهاو  صورت آن 

  تیو اصالت سا یکپارچگی   میبر مفاه ی مبتن ل،یو اص  یقیحق

  ی با برقرار  یراثیم  ت یتجربه سا  ندیفرا  گریو از طرف د  ،یراثیم

ملموس و ناملموس آن،   یها یژگ یکاربران و و انیتعامالت م

و تجربه    یو منزلت فرهنگ  یادراک برجستگ  میمفاه  رب  یمبتن

تب حقشودیم  نییاصالت،  در    ی ای پو   یهامحوطه  نیا  قت ی. 

مجموعه  یجهان  یفرهنگ  راثیم قالب  و  یادر    ی هایژگ یاز 

تمام و  ناملوس  و  ملموس  مختلف    یهاگونه  یبرجسته 

از گذشته در زمان   لیاص  ییعنوان بازنمامربوطه، به  یهاارزش

مختلف مرتبط با    نفعانیو مشارکت ذ  شوندیم  دراکو مکان ا

اهم  ،یراثیم   ت یسا ا  یاساس   ت ی از    ی ابیارز  ندیفرا  نیدر 

 برخوردار است. 
 

 ی شنهادیمدل پ

پو  ت ی وضع  یاب یارز  منظوربه محوطه    راث یم   یایحفاظت 

با بستر فرهنگ  مورد مطالعه  شهر  یجهان  یفرهنگ   ی متناسب 

مراتب سلسله  ساختار  پ  یمربوطه،  مبنا   یشنهادیمدل    ی بر 

شهر و    نیحفاظت ا  ت یبر وضع  رگذاریتاث  یهامولفه  ییشناسا

از    یریگ ها در سطوح مختلف، با بهرهآن  انیارتباط م   یبرقرار

استفاده از    نیشهر و همچن  یو جهان  یثبت مل   با  طاسناد مرتب 

افراد صاحب  انظرات  در  مبتن   نینظر  بر چارچوب    یحوزه، 

 . شودیپژوهش ارائه م یمفهوم

 

 

 

 ارزیابی وضعیت حفاظت محالت مورد مطالعه 

سلسله   تحلیل  فرایند  معیاره  چند  تکنیک  از  استفاده  با  ابتدا 

توسط   دویی  دو  مقایسات  انجام  و  و  مراتبی  متخصصان 

پژوهش،  مدل  مراتبی  سلسله  ساختار  مبنای  بر  خبرگان 

ها )در  گذاری هر یک از معیارها، زیرمعیارها و شاخصارزش

چهار سطح مدل( انجام شد و در مرحله بعد پس از بدست  

ترین  ها در پایینآوردن میانگین امتیازهای هر یک از شاخص

)جدول   مدل  آن1سطح  ضرب  و  اهم(  ضرایب  در  یت  ها 

زیرمعیار و  وزنی ها  امتیاز  باالتر،  در سطوح  معیارهای خود 

مطالعه استخراج ها در هر یک از چهار محله مورد  شاخص

( و نهایتا بر اساس اصل ترکیب سلسله مراتبی  2شد)جدول  

ها در ارتباط بندی آن ها و اولویت امتیاز نهایی هر یک از گزینه

واسطه محدودیت (. به3با هدف پژوهش تعیین شد)جدول  

ارائه جزئیات فرایند کاربست مدل و  امکان  حجم پژوهش، 

کلیه جداول مرتبط با آن میسر نیست و تنها نتایج و خروجی  

ها  بندی شاخصدهی و اولویت های حاصل از امتیازدهی، وزن

 . شودهای مورد مطالعه ارائه می بندی گزینهو همچنین رتبه
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 عملکردی -اجتماعی ساختار عناصر و اجزاء تمامیت

 عملکردی -ساختار اجتماعی اجزاء نخوردگی دست و سالمت

برابر  در عملکردی-اجتماعی ساختار اجزاء از حفاظت
 غفلت یا و توسعه نامطلوب اثرات تهدیدات،

 عملکردی -اجتماعی یکپارچگی 

 شناختی زیبایی -بصری ساختار عناصر و اجزاء تمامیت

 شناختی
ساختار اجزاء شناختی زیبایی-بصری کیفیات سالمت  

 برابر در شناختی زیبایی-بصری کیفیات حفاظت
 غفلت یا و توسعه نامطلوب اثرات تهدیدات،

 زیبایی شناختی -یکپارچگی بصری

اجتماعی -فرهنگی اصالت  

، آیین ها و ساختارهای اجتماعی فرهنگی
 رسوم سنتی زنده

 

 تنوع فرهنگی
 

 اصالت روح و احساس
 

 تداوم زبان و دیگر اشکال میراث ناملموس

 

 شهودی - تاریخی اصالت

 اصالت فرم و طرح
 

مصالح و مواد اصالت  

عملکرد و کاربری اصالت  

بستر و مکانی موقعیت اصالت  

ساخت های تکنیک اصالت  

خالق و هنری های ارزش اصالت  

 فرایند خالق هنری
 

عملکردی ارزش  

تجاری و اقتصادی ارزش  

علمی و آموزشی فرهنگی، گردشگری ارزش  

 ارزش های کاربردی

 ارزش های تاریخی ساختاری

قدمت ارزش  

ارتباطی ارزش  

ندرت ارزش  

اسنادی ارزش  

شناختی گونه ارزش  

ساخت و معماری ارزش  

هنری ارزش  

منظر ارزش  

شهری بافت فضایی ساختار ارزش  

 ارزش های احساسی عاطفی

شگفتی() اعجاب ارزش  

هویتی ارزش  

شناختی زیبایی -بصری ارزش  

پیوستگی() تداوم ارزش  

 
اعتقادی)معنوی و مذهبی( ارزش

  

 حس دلبستگی مکانی

محوری سایت میراثیفعالیت   

 آگاهی از سایت میراثی

 اصالت وجودی

تاریخی -(کالبدی و فضایی) ساختاری یکپارچگی  

 تاریخی -(کالبدی و فضایی) ساختار عناصر و اجزاء تمامیت

 فضایی روابط و کالبدی ساختار اجزاء نخوردگی دست
 تاریخ طول در هاآن میان موجود

 تهدیدات، برابر در فضایی-کالبدی ساختار حفاظت
 زمانی بستر در غفلت یا و توسعه نامطلوب اثرات

 ارزش های اجتماعی فرهنگی

اجتماعی های سرمایه ارزش  

تاریخی حافظه و جمعی خاطرات ارزش  

فرهنگی تنوع ارزش  

 یکپارچگی
 

 اصالت
 

 ادراک برجستگی و منزلت فرهنگی

 

 تجربه اصالت

 

 حفاظت و انتقال برجستگی و منزلت فرهنگی سایت میراثی

میراث فرهنگی جهانی شهر تاریخی پویای ارزیابی وضعیت حفاظت محوطه  

 

 تجربه سایت میراثی

  حفاظت محوطه ت یوضع  یاب یارز  یشنهادی. مدل پ 2شکل 

 )منبع: نگارندگان( یخیشهر تار یجهان  یفرهنگ راثیم  پویای
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   )منبع: نگارندگان( شهر تاریخی یزد های تاثیرگذار بر وضعیت حفاظت محوطه میراث فرهنگیامتیازدهی شاخص .1جدول 

 

 اولویت ضریب اهمیت شاخص های مدل ارزیابی وضعیت حفاظت محوطه میراث فرهنگی   .2جدول 
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  )منبع: نگارندگان( های مدل ارزیابی وضعیت حفاظت محوطه میراث فرهنگی مورد مطالعهاولویت ضریب اهمیت شاخص .2جدول 
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 یریگجهینت
ا انجام  از  ارز  نیهدف  حفاظت    ت یوضع  یابیپژوهش 

 نیمنظور تضمبه  ،یجهان  یفرهنگ   راثیم  یایپو   یهامحوطه

فرهنگ  یبرجستگ  یداریپا منزلت  است.    یجهان  راثیم  یو 

محقق ساختن هدف پژوهش در   یدر راستا  یشنهادیمدل پ

حفاظت و انتقال  "مکمل    ندینمونه مورد مطالعه، متاثر از دو فرا

فرهنگ  و   ی برجستگ همچن  "ی راثیم  ت یسا  ی منزلت    ن یو 

مدل   نیشده است. با کاربست ا  نیتدو  "ی راثیم  ت ی تجربه سا"

مراتب سلسله  ساختار  ارز  ،یبا  وضع  ی ابیامکان    تی کارامد 

  ی بر مبنا  یجهان  یفرهنگ  راثیم  ی ایپو   یهاحفاظت محوطه

و    یادراک برجستگ"،  "اصالت "،  "ی کپارچگی"  یارهایمعریز

  ی مبنا  بر.  شودیمحقق م  "تجربه اصالت "و    "یمنزلت فرهنگ

تجز  یهاافتهی از  تحل  هیحاصله  مداده  لیو    جه ینت  توانیها 

حفاظت از  "،  "ی مکان  یحس دلبستگ"  یهاگرفت که شاخص

اثرات    دات،یدر برابر تهد  یعملکرد   - یاجزاء ساختار اجتماع

  - یحفاظت ساختار کالبد"و    "غفلت  اینامطلوب توسعه و  

غفلت    ایو   هاثرات نامطلوب توسع  دات،یدر برابر تهد  ییفضا

در    ت ی اهم  ب یضر  نیباالتر  یدارا  ب ی ترتبه  "یدر بستر زمان

تاث  43  انیم ارز  رگذاریشاخص  حفاظت    ت یوضع  یابیبر 

م تار  یجهان  یفرهنگ  راثیمحوطه  و    زدی  یخیشهر  هستند 

با    تیوضع  نیهمچن ابوالقاسم    3/ 942حفاظت محالت شاه 

دروازه    از،یامت  3/ 277با    یامامزاده جعفر و گودال مصل  از،یامت

  بیترتبه  از،یامت  2/ 743و دارالشفاء با    ازی امت  2/ 867با    یشاه

محالت مورد مطالعه برخوردار  انیاز رتبه اول تا چهارم در م

  ک یحفاظت هر    تیکه وضع  شودیم  شنهادیپ  نیاست. بنابرا 

هر شش سال    یطور ادواربه  ،یاز محالت عرصه ثبت جهان

ادوار)هم  بارکی گزارش  ارائه  با  کشورها  یزمان    ی توسط 

کمس   و عض ای جهان  راثیم  ونیبه  از  استفاده  با  مدل   نی(، 

 رد ی قرار گ  یابی مورد ارز فعاننیذ یبا مشارکت تمام ی شنهادیپ

  ج یبر نتا  یشوند. سپس مبتن  لیو تحل  هیحاصل تجز  یهاو داده

از محالت،   کیها در هر شاخص یوزن ازیبدست آمده از امت

مختلف    یامتناسب با بستره  راثیم  یتیریمد  یهایزیربرنامه

هر   در  تار  کیمربوطه  عرصه  محالت  ساز  یخیاز    ی آماده 

همچن مبنا  توانیم  نیشود.  ارز  نیا  ی بر    زان یم  ،یابیروش 

 راث یم  یتیریمد  یهااتخاذ شده و برنامه  یهااست یس  یکارامد

مناسب را    یرا در طول زمان مورد سنجش قرار داد و بستر

راستا ک   ی در  محوطه  ندیفرا  ت یفیارتقاء    ی ای پو   یهانظارت 

البته در   مورد مطالعه  یجهان  یفرهنگ  راثیم فراهم ساخت. 

پژوهش و    یهاشاخص  ت یاهم  ب یضرا  دیبا  ند،یفرا  نیطول ا

و حجم نمونه آن ثابت    نفعانی ذ  یهاگروه  یبنددسته  نیهمچن

حاصله    جیامکان فراهم شود که نتا  نیدر نظر گرفته شود تا ا

ا بازه  یابیارز  یندهایفرا  نیاز  با  خصمش  یزمان  یها)در   )

 .رندیقرار گ  لی و تحل سهیمورد مقا گریکدی

محوطه  یابیارز  یها  ستهیبا از    راث یم  یایپو   یهاحفاظت 

نظر جهان  یفرهنگ از  که  پژوهش  توسط  شده  استخراج  ی 

به تاریخی    و  زمینه  آماری  و  فرهنگی  باارزش  های  بافت 

کاربردی   راهنمایی  همچون  است؛  وابسته  کشور  برجسته 

باارزش    هایمعاصرسازی بافت   و  ت یریمد  ندیفرا  تواند درمی

  ی فرهنگ  راثیتوسط اداره کل مشهر تهران    یو فرهنگ  یخیتار

شهر   یباسازیسازمان ز یاستان تهران با همکار یو گردشگر

تهران به کار گرفته شود. این انتقال تجربه،    ی تهران و شهردار

چشمگیر شهری    را  فرصتی  عنوان  به  تهران،  شهر  برای 

. مهمترین موضوعاتی که در  سازدفراهم می  یفرهنگ  -یخیارت

تهران    شهر  یو فرهنگ  یخی تار  هایحفاظت از بافت   یابیارز

در    ای پو   راثیمبه عنوان یک    هامی توان آموخت تا این بافت 

  - 1قرار گیرد عبارتند از    یداریو پا   مورد حفاظت   یبستر زمان

ی  راثیم   ت یسا  یو منزلت فرهنگ  یحفاظت و انتقال برجستگ

 ی راثی م ت یسا  تجربهایجاد  -2و 

  تیسا   ی و منزلت فرهنگ  یحفاظت و انتقال برجستگ   به منظور

ی سایت مورد توجه قرار گیرد  کپارچگی  ات  ی الزم است راثیم

 چون:  یموارد

 ی عملکرد -ی اجتماع  یکپارچگی ▪

 یشناخت  ییبایز -یبصر یکپارچگی ▪

 ی خیتار -(یو کالبد یی)فضا یساختار یکپارچگی ▪

نیز   سایت میراثی توجه ویژه به اصالت  راستا نیدر ا همچنین

 دارای اهمیت است. مواردی چون: 

 اجتماعی  -فرهنگی  اصالت  ▪

 شهودی   - تاریخی اصالت  ▪
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 خالق  و هنری های ارزش اصالت  ▪

سا ادراک    بر  یمبتن  یراثیم  ت ی تجربه  مکمل،  محور  دو 

محقق  تجربه اصالت  نیو همچن یو منزلت فرهنگ یبرجستگ

و منزلت    یبرجستگ  ادراک   به  یابیمنظور دست به  گردد.  یم

 :  ادراک  ی مهمترین موارد عبارتند ازفرهنگ

 ی کاربرد یارزش ها ▪

 ساختاری  -ارزش های تاریخی ▪

 یعاطف یاحساس یها ارزش ▪

 ی فرهنگ  -یاجتماع یها ارزش ▪

  تجربه ایجاد    به منظور همچنین دستاوردها تاکید می کند که  

به    اصالت   تجربه  تا الزم است    ،ی در شهر تهرانراثیم  تیسا

و    یساز  نهیبه منظور زمصورت جدی مورد توجه قرار گیرد.  

 مهمترین موارد مورد نیاز عبارتند از:   اصالت  تجربه تحقق

 ی مکان یحس دلبستگ ▪

 ی راثیم  ت یسا یمحور ت یفعال ▪

 ی راثیم ت ی از سا یآگاه ▪

 ی وجود اصالت  ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش نشده    سندگانیتوسط نو   یمورد  :یتشکر و قدردان

 است. 

 یمعمار  یمقاله برگرفته از رساله دکتر  نیا  :یاخالق  هی د ییتأ

عنوان    زدگردیفاطمه   وضعیت  "با  ارزیابی  مدل  طراحی 

سایت  مطالعه حفاظت  جهانی،  فرهنگی  میراث  پویای  های 

یزد تاریخی  ثبت جهانی شهر  راهنما  "موردی: عرصه    یی به 

پ محمدحسن  ی حناچ  روز یدکتر  دکتر  مشاوره  در     انی طالب  و 

 .  باشدیتهران م دانشگاه شیک  المللنیب سیپرد

 گزارش نشده است.   سندگانیتوسط نو   یمورد  منافع:  تعارض

نگارنده    سندهی)نو   زدگرد یفاطمه    :سندگانی نو  سهم اول(، 

دوم(،    سنده ی)نو   یحناچ  روزی(؛ پ%50)  یمقاله/ پژوهشگر اصل

سوم(،   سندهی)نو   انی(؛ محمد حسن طالب% 25)  یپژوهشگر فرع

 (. %25) یپژوهشگر فرع

 ذکر نشده است.  سندگانی نو  یاز سو  یمورد :یمال منابع
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