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مقدمه
فرهنرــی  ممان هــای  مدیریــ   فرآینــد  اخیــر  دهه هــای  در 
تاریوــی دســتوو  تحــوالت اساســی و بنیادیــن شــده اســ ، 
مجمــع  نشســ   می تــوان  را  تغییــرات  آغازین ایــن  نقطــه 
ــ .  ــالدی دانس ــال 1979 می ــترالیا در س ــوس اس عمومی ایموم
ــا  ــرد ارز  مبن ــ  رویم ــه کاربس ــرآغازی در زمین ــورا س ــور ب منش
می آیــد  شــمار  بــه  میراثــی  ممان هــای  مدیریــ   فرآینــد  در 
اقدامــات  بازنرــری شــده ی آن،  کــه به واســطه نســوه های 
نظریــات  و  بین المللــی  ســازمان های  و  مجامــع  متعــدد 
نرــر  در  رایج تریــن  بــه عنــوان  رویمــرد  صاحبنظران، ایــن 
مدیریــ  ممان هــای میراثــی، توجــه متوصصــان امــر حفاظــ  
کــرده  اســ . یونســمو و نهادهــای مشــاوره  را بــه خــود جلــب 
دهنــده آن اذعــان دارنــد »مدیریــ  ارز  مبنــا بــه عنــوان 
جنبه هــای  حفاظــ   و  شــناخ   بــرای  مناســب  پاســوی 

پیچیــده و در حــال توســعه میــراث فرهنرــی اســ «]1[. 

بهتریــن رو  بــه منظــور مدیریــ  حفاظــ  از ممان هــای 
کانــادا،  ویــژه  بــه  و  جهــان  موتلــف  نقــاط  در  میراثــی 
ارز  مبنــا  می باشــد؛ این  رویمــرد  آمریــما،  و  اســترالیا 
گــون توســعه جوامــع و تمامــل  گونا رویمــرد بــر جنبه هــای 
گــذر زمــان توجــه دارد. »اهمیــ   معنایــی  مــمان  آن هــا در 
از ســوی  مــمان  بــه  ارز  هــای منتســب  بــه عبارتــی  یــا   «
جامعــه  محلــی، ذینفعــان و متوصصــان  هســته ی اصلــی 
کــه  هســتند  ارز  مبنــا  مدیریــ   فرآینــد  تشــمیل دهنده 
براســاس آن هــا می تــوان بــه هدایــ  و راهبــری تصمیمــات 
کــه قرآن کریــم بــه عنــوان  پرداخــ ]2[ و ایــن در حالیســ  
جامعــه   ارز  هــای  خاســتراه  و  فرهنگ نامــه  بهتریــن 
آن  ارز  هــای  و  فرهنرــی  میــراث  بــر  بارهــا  اســالمی نیز، 
بــا  طوری کــه  بــه  نمــوده  کیــد  تأ غیرمســتقیم  طــور  بــه 
ــوان ارز  هــای منتســب  ــات آن، می ت اســتنباط از برخــی آی
تنظیــم  در  و  نمــود  اولوی  بنــدی  را  فرهنرــی  میــراث  بــه 
ارزشــی  سیســتم  بــر  مبتنــی  سیاســترذاری  چارچــور 
بــه  توجــه  بــا  بنابرایــن  کاربســ ]3[.  اســالمی به  جامعــه 
نقــش اساســی برنامــه ی مدیریتــی ارز  مبنــا بــه عنــوان 
گروه هــای جامعــه  کــه هــدف آن بهره گیــری از تمــام  ابــزاری 
فرهنرــی-  تاریوــی  مــمان  ارز  هــای  از  درحفاظــ  
توســعه ی  طریــق  از  تــا  می کوشــد  مقالــه  اســ ، این 
ممان هــای  در  ارز  مبنــا  مفهومی مدیریــ   چارچــور 
کنوانســیون ها،  بازخوانــی  بــر  مبتنــی   فرهنری -تاریوــی 
مؤسســات  و  ســازمان ها  عملیاتــی  دســتورالعمل های 
بررســی  و  آن  بــا  و تحلیــل نظریه هــای مرتبــط  بین المللــی 
نظــام ارزشــی میــراث  از دیــدگاه فرهنــگ  اســالمی به ســوال 

دهــد.  پاســخ  پژوهــش  اصلــی 

از ایــن رو، رو  تحقیــق بــر مبنــای محتــوای ســؤال تحقیــق و 
نیــل بــه هــدف، از نــوع کیفــی انتوــار گردیــده و بــا بهره گیــری 
از راهبــرد »اســتدالل منطقــی« و تمنیــک »تحلیــل محتــوا« و 
ــی اســناد  ــر بازخوان ــا عــالوه ب »اســتنتاج منطقــی« تــال  دارد ت
بین المللــی، نظریه هــای صاحبنظــران و فرهنــگ اســالمی به 
کتیک هــای  کاوی محتوایــی آنهــا بپــردازد. همچنیــن از تا وا
مطالعــه و مشــاهده اســنادی، بــه عنــوان ابزارهــای تحقیــق 

اســتفاده شــده  اســ .

 بازخوانی کنوانسیون ها و اسناد بین المللی 
مرتبط با مدیریت ارزش مبنا در مکان های 

فرهنگی - تاریخی
کنوانســیون های  ایــن بوــش از مقالــه بــه بازخوانــی اســناد و 
مرتبــط بــا مفهــوم مدیریــ  ارز  مبنــا می پــردازد. برخــی از این 
اســناد صراحتــًا بــه ارائــه تعاریــف و حتــی فرآینــدی مشــوص 
بــه منظــور تدویــن برنامــه ی مدیریتــی مبتنــی بــر »اهمیــ  
معنایــی مــمان« پرداختــه و برخــی دیرــر صرفــًا بــه ارائــه اصــول 
مدیریــ  ارز  مبنــا و معرفــی برخــی از مولفه هــای کلیــدی آن 
کتفــا نموده انــد. در ادامــه دســتورالعمل های عملیاتــی برخــی  ا
از ســازمان ها و مؤسســات توصصــی مربــوط بــه حفاظــ  از 
کاوی قــرار می گیــرد  ممان هــای فرهنرــی- تاریوــی مــورد وا
کــه در ســطح بین المللــی از اعتبــار ویــژه ای در حــوزه حفاظــ  
مبنــا« ارز   »مدیریــ   مفهــوم  و  می باشــند   برخــوردار 
ــه واســطه انتشــار تجربیــات، اقدامــات عملــی و راهنماهــای   ب

عملیاتــی آن هــا توســعه یافتــه اســ .

کنوانســیون های بین المللــی مرتبــط بــا مدیریــ   بازخوانــی 
ارز  مبنــا در ممان هــای فرهنرــی-  تاریوــی

بازخوانــی تحلیلــی کنوانســیون های بین المللی بیانرر آن اســ  
کــه تــا پیش از تصویب منشــور بورا در ســال 1979م، رویمرد غالب 
 جامعه حفاظتی در مدیری  میراث فرهنری، رویمردی ســنتی
)کالبــد محــور( بــوده  اســ ؛ لیمــن بــا تصویــب ســند بــورا رویمــرد 
»مدیریــ  ارز  مبنــا« در ممان هــای فرهنری-تاریوــی مطرح 
کــه توســط متوصصــان و جوامــع حرفــه ای حــوزه ی  گردیــد 
دنیــای  در  مــدرن"  حفاظــ   "جنبــش  ظهــور  بــا  حفاظــ  
غــرر مــورد پذیــر  قــرار گرفــ ؛ تمرکــز اصلــی آن بــر حفاظــ  
مصالــح بــه عنــوان یادمان هــا وممان هایــی بــرای نســل های 
آینــده بــود. بــر اســاس این رویمــرد کارشناســان و متوصصــان 
کــه نیــاز بــه  حفاظــ  شــروع بــه شناســایی و تعریــف آثــاری 
اصلــی    تمرکــز  و 1[.  نمودنــد]4  و حفاظــ  داشــ ،  حمایــ  
رویمــرد ســنتی بــر حفاظــ  از کالبــد و فیزیــک بافــ   می باشــد، 
رویمردهــای آغازیــن حفاظــ  در قــرن 19 و اوایــل قــرن 20 و 
جنبــش حفاظــ  و نظریه هــای فیلســوفانی همچــون ریــرل 
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گســتر  فهرســ   کنــار توســعه مفهــوم میــراث جهانــی و  در 
میــراث جهانــی می توانــد مصادیقــی برای ایــن رویمــرد باشــند]5 
)کالبدمحــور ســنتی  مدیریــ   رویمــرد  بــارز  مصادیــق   و6[.از 
بــر  نمــود]7[.  اشــاره  ونیــز  منشــور  محتــوای  بــه  می تــوان   ،)
اســاس این رویمــرد حفاظــ  و تبییــن مفهــوم میــراث برعهده ی 
مقامــات سیاســی، مســئولین و متوصصــان حفاظــ  بــود. 
کنان بومی نقشــی در تحقق  بنابرایــن از آنجایــی کــه جوامع و ســا
آن نداشــتند می توان ایــن رویمــرد را متوصــص مبنــا معرفــی 
نمــود ]8 و 9[. از ایــن رو، در اواســط قــرن 20 میــالدی رویمــرد 
آموزه هایــی  طریــق  از  فرهنرــی  میــراث  مدیریــ   در  ســنتی 
همچون ایمومــوس  ســازمان هایی  و  ونیــز  منشــور  همچــون 
رایــج گردیــد لیمــن پــس از پانــزده ســال منشــور بــورا در راســتای 
تممیــل مفاهیــم منشــور ونیــز بــه ارائــه مفاهیــم جدیــدی در 
مدیریــ  ممان هــای میراثــی پرداخــ  کــه می توان ایــن رویــداد 
را نقطــه ی آغازیــن بــرای توســعه رویمــرد ارز  مبنــا در مدیریــ  
کــه در ادامــه بــه  ممان هــای فرهنری-تاریوــی تلقــی نمــود، 
واســطه تصویــب نســوه های بازنرــری شــده منشــور بــورا در 
گردیــده  ســال های 1999 و 2013 میالدی ایــن مفهــوم تدقیــق 
و چارچوبــی بــرای فرآینــد مدیریــ  ارائــه شــد. پیــش از تصویــب 
منشــور بــورا و باالخــص نســوه بازنرری شــده آن در ســال 1999 
میــالدی، منشــور آمســتردام مصــور ســال 1975 میــالدی بــا 
گیــر و مشــارک   طــرح موضــوع حفاظــ  و سیاســترذاری فرا
همــه گروه هــای ذینفــع در فرآینــد برنامه ریــزی و سیاســترذاری 
بــه منظــور حفاظــ  میــراث فرهنرــی]10[ بــه برخــی از عناصــر 
کلیــدی مدیریــ  ارز  مبنــا اشــاره می نمایــد لیمــن  اصلــی و 
بــه صــورت مســتقیم از رویمــرد ارز  مبنــا در سیاســترذاری و 

مدیریــ  ســونی بــه میــان نمــی آورد. 

در  میــالدی   1994 ســال  مصــور  نــارا  منشــور  عــالوه،  بــه 
مدیریــ   بــا  آن هــا  رابطــه  و  اصالــ   ارز  هــا،  بــا  رابطــه 
میــراث به ایــن مفهــوم اشــاره می کنــد:» اصالــ  بــه عنــوان 
کیفیــ  بوــش اصلــی مرتبــط بــا ارز  هــا  می باشــد.  عامــل 
دریافــ  اصالــ  در تمــام مطالعــات علمی میــراث فرهنرــی، 
و  ملــی  ثبــ   فرآینــد  چنیــن  هــم  و  مدیریــ   و  حفاظــ  
بــر  نــارا  منشــور  می کنــد«]11[.  مهمی ایفــا  نقــش  جهانــی 
کیفی  بوــش  مفهــوم اصالــ  و ارزیابــی آن بــه مثابــه عامــل 
مدیریــ   فرآینــد  در  میراثــی  ارز  هــای  بــا  مرتبــط  اصلــی 
اســاس  بر ایــن  دارد.  کیــد  تأ میراثــی  ممان هــای  بــرای 
ارزیابــی اصالــ  بــه عنــوان یمــی از گام هــای اصلــی در فرآینــد 
بــورا)1999( منشــور  می آیــد.  شــمار  بــه   "مدیری  ارز  مبنــا" 
 از مهم تریــن اســنادی اســ  کــه صراحتــًا بــه ارز  هــای متنــوع 
کــرده اســ   مــمان، رابطــه بیــن آن هــا و مدیریــ  میــراث اشــاره 
نمــوده  ارائــه  بــرای مدیریــ  میــراث فرهنرــی  و چارچوبــی 
اســ . این منشــور هــدف از حفاظــ  و مدیریــ  میــراث را 

و  می نمایــد  معرفــی  مــمان  معنایــی"  "اهمیــ   نرهداشــ  
نقــش بنیادیــن "اهمیــ  معنایــی" مــمان را بــه مثابــه معیــاری 
و  ملمــوس  ارز  هــای  همــه  برگیرنــده ی  در  کــه  کلیــدی 
ناملمــوس اســ  مــورد توجــه قــرار می دهــد. رویمــرد مدیریــ  
بــر "اهمیــ  معنایــی" مــمان، نوســ  در اســترالیا  مبتنــی 
کانــادا و آمریــما و بــه تدریــج بــه واســطه برخــی  و ســپس در 
پیشــنهادی  فرآینــد  می گــردد.  رایــج  بریتانیــا  در  مؤسســات 
منشــور بــورا بــه منظــور مدیریــ  مبتنــی بــر "اهمیــ  معنایــی" 

گام هــای موتلفــی اســ  )شــمل  1(.  مــمان شــامل 

پــس از بازنرــری و اعمــال برخــی تغییــرات جزیــی در نســوه ی 
2013 منشــور بــورا بــه صــورت شــمل شــماره دو تممیــل گردیــده 

اســ .

بررســی فرآینــد ارائــه شــده توســط منشــور بــورا در زمان هــای 
کلیــدی مفهــوم "اهمیــ  معنایــی"  موتلــف نشــانرر نقــش 
اســ .  فرهنرــی-  تاریوــی  ممان هــای  مدیریــ   در  مــمان 
ارز    " مــمان؛  معنایــی  اهمیــ   از  منظــور  منشــور  در ایــن 
زیبایی شــناحتی"، "تاریوــی"، "علمــی" و یــا" اجتماعی"بــرای 
ــده اســ . اهمیــ  معنایــی مــمان  ــال و آین ــته، ح ــل گذش نس
کمــک  ارزیابــی ارز  هــای ممان هــا  بــه  کــه  مفهومی اســ  
کــه در ســال 2013 میــالدی در  می نمایــد]12[. نمــودار دوم 

شکل 1. چارچوب ارائه شده توسط منشور بورا )1999( منبع: ]12[
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ــه   ــی ب ــرات جزی ــی تغیی ــر برخ ــالوه ب ــد ع ــه گردی ــورا ارائ ــور ب منش
نقــش مهــم جامعــه محلــی و ذینفعــان در فرآینــد مدیریــ  

نموده اســ . کیــد  تأ ارز  مبنــا 

شــانزدهمین  مصــور   2008 منشــور ایموموس  ادامــه،  در 
بنــد  ارائــه  بــا  کانــادا  کبــک  در  عمومی ایمومــوس  مجمــع 
ششــم،  اســاس مدیریــ  و حفاظــ  مــمان میراثــی را ارزیابــی 
مــمان  آن  یمپارچرــی  و  اصالــ   مــمان،  معنایــی  اهمیــ  
معرفــی می کنــد؛ براســاس منشــور کبــک ســال 2008 م، ارزیابــی 
کــه در برگیرنــده ارز  هــای  اعتبــار و اهمیــ  معنایــی مــمان 
کنــار ارزیابــی مفاهیــم  اســتحصالی از مــمان میراثــی اســ ، در 
اصالــ  و یمپارچرــی نقــش اساســی در رونــد مدیریــ  ارز  
مبنا ایفــا می کنــد. در ســال 2010 میــالدی منشــور ایموموس 
بایــد بوشــی  برنامــه مدیریتــی  بر اینمــه  کیــد  تأ بــا  نیوزیلنــد 
از برنامــه ی حفاظتــی مبتنــی بــر ارز  هــا باشــد فرآینــدی را 
بــرای حفاظــ  از ممان هــای دارای اهمیــ  معنایــی  ارائــه 
می دهــد. بــر اســاس بنــد دوم ایــن ســند، مدیریــ  حفاظــ  

ارز  هــای  جامــع  شــناخ   و  درک  براســاس  بایــد  مــمان 
رو  هــای  جملــه  از  باشــد؛  میــراث  ناملمــوس  و  ملمــوس 
محلــی،  مــردم  بــا  مشــاوره  بــه  می تــوان  ارز  هــا  شــناخ  
شــفاهی  اشــاره  تحقیقــات  و  سیســتماتیک  مســتندنراری 
نمــود. از ایــن رو، منشــور نیوزیلنــد پایــه مدیریــ  حفاظــ  از 
ممان هــای میراثــی را در ارزیابــی اهمیــ  معنایــی مــمان و 
ارز  هــای منتســب بــه آن می دانــد و اولویــ  باالیــی بــرای 

اصالــ  و یمپارچرــی مــمان قائــل اســ  ]14[.

ســند  جهانی ایمومــوس  مجمــع  میــالدی   2011 ســال   در 
کــه در آن منشــور بــه  دیرــری در والتــا، مالــ  تصویــب نمــود 
ارائــه تعاریــف پــالن مدیریتــی و اصــول تدویــن آن پرداخــ . 
برنامــه ی مدیریتــی بــه مثابــه ابــزاری بــرای نیــل بــه اهــداف 
کنین  کــه توجــه بــه نظــرات ســا مدیریــ  ارز  مبنــا  می باشــد 
در  ارز  هــا  جامــع  شــناخ   بــر  مبتنــی  مدیریــ   بومــی و 

.]15[ تهیــه ی آن اهمیــ  دارد 

ســازمان های  عملیاتــی  دســتورالعمل های  بازخوانــی 
ممان هــای  در  ارز  مبنــا  مدیریــ   بــا  مرتبــط  بین المللــی 
و  اســناد  بوــش  در  کــه  همانرونــه  فرهنری تاریوــی 
مبنــا  ارز   مدیریــ   رویمــرد  بــا  مرتبــط  کنوانســیون های 
بررســی گردیــد؛ منشــور بــورا را می تــوان نقطــه آغازیــن تبییــن 
رویمــرد ارز  مبنــا در مدیریــ  ممان هــای فرهنری-تاریوــی 
بــه واســطه یونســمو و  بــه تدریج ایــن مفهــوم  کــه  برشــمرد 
التــاری  بنیــاد  و  انرلیــس  میــراث  گتــی،  ماننــد  مؤسســاتی 
یمــی  بــه عنــوان  یافــ  و در حــال حاضــر  توســعه  انرلیــس 
در  حفاظتــی  رویمرد هــای  پرکاربردتریــن  و  رایج تریــن  از 
ح اســ .   مجامــع علمی حفاظــ  در ســطح بین المللــی مطــر
عملیاتــی  دســتورالعمل های  بازخوانــی  بــه  بوــش  لذا ایــن 
ســازمان های بین المللــی مرتبــط بــا مدیریــ  ارز  مبنــا در 

می پــردازد. فرهنری تاریوــی  ممان هــای 

ســازمان یونســمو؛ در ارتبــاط بــا انــواع رویمردهــای مدیریــ  
اذعــان می کنــد: »در ســال های  ممان هــای میراثــی چنیــن 
اخیــر دو رویمــرد اصلــی بــرای مدیریــ  میــراث فرهنرــی بــه کار 
کــه کنوانســیون میــراث  گرفتــه شــده اســ : نوســ  رویمــردی 
جهانــی از آن بــا عنــوان "رویمــرد ســنتی" یــاد می کنــد و دیرــری 
رویمــرد "ارز  مبنــا" یــا "مبتنــی بــر ارز  هــا"  اســ . این رویمرد 
در حــال حاضــر بــر بیشــتر سیســتم های مدیریتــی جهــانِ غــرر 
رویمــرد ســنتی  می باشــد«]1[.  از  و مناســب تر  اســ   کــم  حا
کــه رویمــرد ســنتی تمــام جوانــب میــراث را مــورد نظــر قــرار  چــرا 
نمی دهــد و می تــوان گفــ  مهم تریــن ضعــف آن، عــدم حضــور 
ذی نفعــان و اســتفاده کنندگان در فرآینــد تصمیم ســازی، و 
ــ ]4[  ــی اس ــه دولت ــ  و بودج ــه حمای ــتری آن ب ــری وابس دیر
کــه رویمــرد ارز  مبنــا در اغلــب مــوارد، پاســوی  در حالــی 

شکل 2. چارچوب ارائه شده در نسخه بازنگری شده منشور بورا )2013( 
برای مدیریت مبتنی بر اهمیت معنایی مکان فرهنگی تاریخی،  منبع: ]13[
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مناســب بــرای شــناخ  همــه جانبــه میــراث فرهنرــی ارائــه 
می کنــد و بــر اســاس آن مفهــوم ذی نفعــان و ارز  هــای مــمان 
ــه عنــوان هســته ی اصلــی برنامه هــای مدیریتــی می باشــند.  ب
از ایــن رو، میــراث فرهنرــی صرفــًا بــه واســطه ارز  هــای ذاتــی 
ذینفعــان  و  محلــی  مــردم  بلمــه  نمی شــود  ســنجش  خــود 
قانونــی، ارز  هایــی را بــه میــراث فرهنرــی نســب  می دهنــد. 
در ایــن صــورت آثــار میراثــی در یــک فرآینــد اجتماعــی و بیرونــی 
در ایــن  مدیریــ   اصلــی  هــدف  لــذا  گرفــ ،  خواهنــد  قــرار 
رویمــرد نرهــداری صــرف میــراث نوواهــد بــود و حفاظــ  از 
ــد  ــه آن هــا نســب  داده ان ــه توســط ذی نفعــان ب ک ارز  هایــی 

کننده ایــن هــدف خواهــد بــود]16[. تممیــل 

ســازمان جهانــی یونســمو بــا ارائــه شــمل های 3 و 4 مقایســه 
و  ســنتی  رویمــرد  دو  در  را  برنامه ریــزی  و  مدیریــ   فرآینــد 
کــه مشــاهده  ارز  مبنــا نشــان داده اســ ، مهم تریــن تفاوتــی 
می گــردد عــدم توجــه بــه ارز  هــا، اهمیــ  معنایــی مــمان 
ســنتی  مدیریــ   و  برنامه ریــزی  فرآینــد  در  آن هــا  ارزیابــی  و 
اســ . بــه نظــر می رســد یونســمو بیــن حفاظــ  و مدیریــ  
کــه هــردو دارای فرآینــد برنامه ریــزی  تفاوتــی قائــل نیســ  چــرا 
کنوانســیون ها  از  برخــی  در  حال آنمــه  می باشــند  یمســانی 
ــا (2011( ایمومــوس و  هم چــون منشــورنیوزیلند (2010( و والت
نظریه هــای صاحبنظرانــی چــون ورتینــگ و بانــد (2008(، ایــن 

دو مقولــه جــدای از هــم معرفــی شــده اند.

بررســی ها نشــان می دهــد در میــان نهادهــای بین المللــی، 
کنوانســیون میــراث جهانــی از همــان ابتــدا براســاس رویمــرد 
کــرده اســ . تمرکــز اصلــی آن بــر  کار خــود را آغــاز  ارز  مبنــا 
اســاس شناســایی و حفاظــ  از ارز  برجســته ی جهانــی 
یــا بــه عبارتــی اهمیــ   معنایــی مــمان اســ  و هــدف اصلــی 
مدیریــ  میــراث جهانــی، ضمانــ  حفاظــ  )حمایــ ( یــا 
اثــر  یــک  نرهــداری طوالنــی مــدت ارز  برجســته جهانــی 
ــرد  ــه رویم ــب  ب ــمو نس ــدگاه یونس ــی دی ــس از بررس ــ ]1[. پ اس
ارز  مبنــا در مدیریــ  مــمان و بررســی فرآینــد پیشــنهادی 
گتــی بــه عنــوان یمــی از مؤسســات  آن، مؤسســه حفاظتــی 
کــه پــس از منشــور بــورا، تجربیــات  معتبــر بین المللــی اســ  
عملــی خــود را در رابطــه بــا حفاظــ  ومدیریــ  ممان هــای 

میراثــی بــا رویمــرد ارز  مبنــا منتشــر نمــوده اســ . 

گتــی)GCI(؛ در دهه هــای اخیــر بــه ویــژه  مؤسســه حفاظتــی 
از آغــاز قــرن بیســ   و یمــم اغلــب مطالعات ایــن مؤسســه بــر 
محــور ارز   و مدیریــ  مــمان بــا رویمــرد  ارز   مبنــا بــوده  
اســ  در واقــع تعاریــف ســازمان و مؤسســات دیرــر نیــز برگرفتــه 
ترویــج  گتــی  مؤسســه  و  بــورا  منشــور  کــه  اســ   اصولــی   از 
گتــی؛ »مدیریــ  ارز   داده انــد. بــر مبنــای تعریــف مؤسســه 

 مبنــا عملیــات هماهنــگ و ســاختار یافتــه ی ســای  میراثــی بــا 
کــه بــه  هــدف اولیــه حفاظــ  از "اهمی  معنایی مــمان" اســ  
واســطه ضوابــط و معیار هــای مشــوص، مقامــات حمومتــی 
کارشناســان رشــته های موتلــف و  اثــر،  یــا ســایر صاحبــان 
ــد، تعریــف  ــی دارن ــه منافــع مشــروع و قانون ک ســایر شــهروندان 
کــه  دارد  اذعــان  چنیــن  نیــز  مؤسســه  می گردد«]17[. ایــن 
رویمــرد ارز   مبنــا در مدیریــ  مــمان بــا تجزیــه و تحلیــل 
ارز  هــا و اهمیــ  معنایــی منســور بــه میــراث فرهنرــی آغــاز 
می گــردد و در مرحلــه بعــد، نحــوه ی مدیریــ  مؤثــر و کارای ایــن 
ارز  هــا را مــورد توجــه قــرار می دهــد، در حقیق  این گونــه 

شکل 3. فرآیند مدیریت و برنامه ریزی میراث فرهنگی مبتنی بر رویکرد 
سنتی، منبع: ]1[، بازترسیم نگارندگان

شکل 4. فرآیند مدیریت و حفاظت ارزش مبنا، منبع:]1[، بازترسیم نگارندگان

شکل 5. نمودار فرآیند مدیریت حفاظت مبتنی بر اهمیت معنایی مکان، 
منبع: ]19[، بازترسیم نگارندگان
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از  را  رویمــرد  ارز  ها، ایــن  سیســتماتیک  تحلیــل  و  تجزیــه 
اطالعاتــی  منابــع  می نمایــد.  متمایــز   ســنتی  نرر  هــای 
متعــددی بــه منظــور تعییــن ارز  هــای میــراث وجــود دارد 
لیمــن یمــی از مهم تریــن و مؤثرتریــن آن هــا ذی نفعــان قانونــی 

کــه می توانــد شــامل جامعــه  و عرفــی میــراث فرهنرــی هســتند 
مرتبــط  ســازمان های  و  حفاظتــی  متوصصــان  محلــی، 
باشــند. بــه عقیده ایــن مؤسســه فرآینــد پیشــنهادی منشــور 
بــورا بــه منظــور برنامه ریــزی و مدیریــ  مبتنــی بــر ارز  هــا 

جدول 1. جمع بندی کنوانسیون ها، دستورالعمل های عملیاتی مرتبط با مدیریت ارزش مبنای مکان فرهنگی تاریخی، منبع )نگارندگان(
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کــه می بایــد  نیازمنــد ادغــام ارز  هــای فرهنرــی محلــی اســ  
هــر جامعــه ای به ایــن مهــم توجــه نمایــد ]18[.

بنیــاد التــاری میــراث؛ در ســال های اخیــر بنیــاد التــاری میــراث 
انرلیــس  اســاس کار خــود را بــر پایــه مفهــوم مدیریــ  ارز  مبنــا 
قــرار داده اســ ؛ هــدف آن حفاظــ  از دارایی هــای میراثــی و 
ــدگان اســ . از این رو، ایــن  ــه دســ  آین ــا ب ــال آن ه ــع انتق در واق
هــدف بــا فســیل نمــودن ممان هــا حاصــل نمی گــردد و صرفــًا 
بــا  مدیریــ  کارای تغییــرات و جلوگیــری از توریــب ارز  هایــی 
کــه خــاص مــمان هســتند، میســر می گــردد. بنابرایــن پــالن 
مدیریــ  حفاظــ  می توانــد بــه عنــوان ابــزاری بــرای دســتیابی 
به ایــن هــدف باشــد ]19[. یمــی از شــروط اصلی ایــن بنیــاد بــرای 
اختصــاص بودجــه بــه ســرمایه گذار، تنظیــم برنامــه مدیریتــی 
ــر ارز  هــا  می باشــد. در کتابچــه راهنمای ایــن  مــمان مبتنــی ب
کمیتــه کــه بــه منظــور مدیری  حفاظــ  میراث فرهنری منتشــر 
کــرده اســ  پــس از ارائــه تعریــف پالن یــا بیانیــه مدیری  حفاظ  
کــه شــامل ســندی اســ  کــه اهمیــ  معنایــی مــمان و نحــوه ی 
حفاظــ  از آن را در هــر کاربــری جدیــد، تغییر یا تعمیــر و مدیری  
مــمان شــرح می دهــد، فرآینــدی را بــه منظــور تدویــن چنیــن 

پالنــی ارائــه می دهــد کــه در شــمل5 قابــل مشاهده اســ .

تحوالتــی  پــی  در  اخیــر  ســال های  در  انرلیــس؛  میــراث 
ممان هــای  فرهنرــی-  مدیریــ   رویمــرد  و  مفهــوم  در  کــه 
کتابچــه  راهنمایــی را مبنــی بــر  گردیــده  اســ    تاریوی ایجــاد 
ارائــه اصــول و سیاســ  های مدیریــ  میــراث در ســال 2008 
کــه در آن بــر ضــرورت مدیریــ  مــمان  منتشــر نموده اســ  
ــدار نمــودن ارز  هــای  دارای اهمیــ    معنایــی بــه منظــور پای
کــه همــه  کیــد نمــوده اســ . این مؤسســه معتقــد اســ   آن تأ
افــراد جامعــه بایــد قــادر بــه مشــارک  در حفاظــ  از محیــط 
زیســ  تاریوــی خــود باشــند، حفاظــ  مــمان در واقــع فرآینــد 
مدیریــ  تغییــر در مــمان دارای ارز  و اهمیــ  معنایــی اســ  

ــد  ــدار نمای ــی آن را پای ــای میراث ــد ارز  ه ــه بتوان ک ــه ای  ــه گون ب
و فرص  هــای مناســبی را بــرای آشــمار نمــودن و ارتقاء ایــن 
آینــده شناســایی نمایــد]20[.  بــرای نســل حــال و  ارز  هــا 
کــی  بررســی دســتورالعمل های اجرایــی میــراث انرلیــس حا
نوعــی مدیریــ   بــه  را  که ایــن مؤسســه حفاظــ   آنســ   از 
تغییــر تعریــف می نمایــد و بدیــن ترتیــب چارچوبــی را مبتنــی بــر 

ارز  هــا و اهمیــ  معنایــی مــمان ارائــه می نمایــد.

کــه در ســال های  کــه تمــام کنوانســیون هایی  واقعیــ  آنســ  
اخیــر و بــه ویــژه بعــد از منشــور بــورا )1979( برگزار گردیده انــد 
بــه نوعــی بــر موضــوع مدیریــ  مبتنــی بــر ارز  هــا و لــزوم 
کیــد داشــته اند؛ در ایــن  داشــتن برنامــه مدیریتــی ارز  مبنــا تأ
ــز  ــددی نی ــی متع ــای عملیات ــتورالعمل ها و راهنماه ــتا دس راس
بین المللــی منتشــر  و مؤسســات معتبــر  توســط ســازمان ها 
کنوانســیون ها  اصلــی  دیدگاه هــای   ،1 جــدول  شده  اســ . 
جمع بنــدی  را  ســازمان ها  عملیاتــی  دســتورالعمل های  و 

نمــوده اســ  .  

کاوی نظریه های بین المللی مرتبط  بازخوانی و وا
با مدیریت ارزش مبنا در مکان های فرهنگی-

 تاریخی
کــه پــس از برگــزار شــدن  کــر نوســتین شــوصیتی اســ   جیمــز 
مجمــع عمومی ایمومــوس اســترالیا در شــهر بــورا، بــه توســعه 
مفهــوم اهمیــ  معنایــی مــمان پرداخــ ؛ او در ســال 1982 
برنامــه ای سیســتماتیک  پــالن حفاظتــی  ارائــه  بــا  میــالدی 
مبتنــی بــر ارز  هــا و اهمیــ  معنایــی میــراث، بــه منظــور 
نمــود.  ارائــه  مدیریتــی  برنامه هــای  و  حفاظــ   توســعه 
کــر واژه "حفاظــ " و "مدیریــ  حفاظــ "را یمســان  جیمــز 
معرفــی نمــوده و معتقــد اســ  برنامــه مدیریــ  حفاظــ  بــه 
کــه تنوعــی از فعالی  هــا را  عنــوان اصطالحــی عمومی اســ  

شکل6. مراحل و بخش های مختلف ارزیابی ارزش وکاربست آن در سیاستگذاری در مدیریت ارزش مبنا، منبع: ]23[، بازترسیم: نگارندگان
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دربــردارد، در ایــن برنامــه جلوگیــری از رویمردهــای تجارتــی و 
متوصص محــور اهمیــ  بســزایی دارد و می بایســ  توســط 
گروهــی از مــردم انجــام پذیــرد]21[. در ایــن راســتا او فرآینــدی را 
ــد  ــه می نمای ــ  ارائ ــ  حفاظ ــه مدیری ــن برنام ــور تدوی ــه منظ ب

کــه شــامل دو مرحلــه اصلــی اســ :

یــک- درک مــمان: الــف - جمــع آوری شــواهد، ر - تحلیــل 
شــواهد و اســناد، ج- ارزیابــی اهمیــ  معنایــی مــمان؛

 دو- سیاســترذاری و اجــرای آن: تدویــن سیاســ  مدیریــ  
حفاظــ ، اســتراتژی ها و اختیــارات الزم بــرای اجــرای آن هــا 
از  حفاظــ   و  ذینفــع  گروه هــای  تمــام  نیازهــای  براســاس 

اهمیــ  معنایــی مــمان.

کیــد بــر نقــش مهــم  در ادامــه، پیرســون و ســالیوان )1995( بــا تأ
گی هــای برنامــه  و کلیــدی ارزیابــی اهمیــ  معنایــی مــمان، ویژ
مدیریتــی ارز  مبنــا را بــه عنــوان ابــزاری بــرای حفاظــ  و 

ح ذیــل معرفــی می نماینــد: ارتقــاء اهمیــ  مــمان بــه شــر

»برنامــه مدیریتــی بایــد توســط مقامــات محلــی قابــل اجــراء 
باشــد و در عیــن حــال بــه نیازهــای حــال و آینــده جامعــه توجــه 
نمایــد، توجیــه و پایــداری اقتصــادی داشــته و بــه حدکافــی 

انعطاف پذیــر باشــد تــا بتــوان آن  را بازنرــری نمــود ]22[.

و  حفاظــ   درک  اســ   معتقــد  نیــز  میســون)2002(  رنــدال 
تاریوــی  آثــار  در  حفاظــ   مدیریــ   مناســب  رویمــرد  ارائــه 
ارزشــی  مؤلفه هــای  بــا  مســتقیم  ارتباطــی  فرهنرــی،  و 
کــه  دارد  اذعــان  چنیــن  میســون  دارد.  آن  از  اســتحصالی 
لــ  دارنــد  کــه بــر مدیریــ  ارز  مبنــا دال تمــام مدل هایــی 
ــی  ــ  معنای ــه اهمی ــه در آن مقول ک ــتند  ــه ای هس ــامل مرحل ش
بهره بــرداری  ارز  مبنــا  »مدیریــ   اســ .  ح  مطــر مــمان 
هماهنــگ و ســاختاریافته مــمان میراثــی بــا هــدف حفاظــ  
از اهمیــ  معنایــی مــمان )شــامل ارز  هــای منتســب بــه 
کــه توســط مســئوالن حمومتــی یــا ســایر مالــمان،  اثــر( اســ  
متوصصــان وشــهروندان و گروه هــای ذی نفــع قانونــی دیرــر 
بــه آن نســب  داده می شــود«]23[. میســون فرآینــد ارزیابــی 
ارز  و کاربســ  آن در برنامــه مدیریــ  را در ســه مرحلــه درک 

جدول 2. جمع بندی  نظریه های مرتبط با مدیریت ارزش مبنای مکان فرهنگی تاریخی، منبع: )نگارندگان(
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ارزیابــی و نهایتــًا مرحلــه پاســخ دهی  و شــناخ ، تحلیــل و 
معرفــی می نمایــد )شــمل  6(.

مدیریــ   معتقدنــد   )2008( بانــد  و  ورتینــگ  به عــالوه، 
ارز  مبنــا بــه معنــی درک ارز  هــای فرهنرــی یــک مــمان 
از مــمان دارای ایــن  خــاص اســ  و اینمــه چــه جنبه هایــی 
ارز  هــا بــوده و آن هــا را بــه خوبــی نمایــان می کنــد. آنهــا بــا 
معرفــی پــالن مدیریتــی بــه عنــوان ابــزاری بــرای نیــل بــه اهــداف 
مدیریــ  ارز  مبنــا، توالــی تدویــن آن را ارائــه می نماینــد و 
کــه  کــه پــالن حفاظتــی هنرامی موثــر خواهــد بــود  معتقدنــد 
ــد.  ــی باش ــه مدیریت ــوان برنام ــا عن ــری ب ــه دیر ــراه مرحل ــه هم ب
از ســایر نظریه پــردازان مرتبــط با ایــن حــوزه می تــوان بــه ون 
از طریــق پیشــنهاد چارچوبــی   ،]24[ او  بالــن اشــاره نمــود، 
گریــد مبتنــی بــر توصیه هــای منشــور  مفهومی بــا عنــوان نــارا 
ــارا در راســتای کاربــردی نمــودن مفهــوم اصالــ  گام موثــری  ن
برداشــته اســ ، تــا از رهرــذر آن بازشــناخ  ابعــاد و جنبه هــای 
گــردد. از ایــن رو، نــارا  متفــاوت ارز  هــای آثــار میراثــی میســر 
گریــد می توانــد بــه عنــوان زمینــه ای بــرای بازشــناخ  ارز  
کــه ســایر  گونــه ای  کار رود بــه  و اهمیــ  معنایــی مــمان بــه 

گردنــد]24[. چارچور هــا بــر آن منطبــق 

بندریــن و ون اوئــرز )2012( بــا بیــان اندیشــه ای مشــابه بــا 
مدیریــ   بــا  معــادل  را  تغییــر  مدیریــ   مفهــوم  کــر  جیمــز 
را  تاریوــی  شــهری  منظــر  و   داده انــد  قــرار  ارز   مبنــا 
می نمایند. ایشــان  معرفــی  تغییــر  مدیریــ   بــرای  ابــزاری 
نرــر   حفاظــ   در  نویــن  رویمردهــای  کــه  معتقدنــد 
ســنتی و قانون گــذاری از بــاال بــه پاییــن و متوصــص محــور 
بــه ارز  هــای میــراث فرهنرــی را دچــار تحــول نموده انــد 
تمــام  حضــور  واســطه  بــه  فرهنرــی  میــراث  ارز  هــای  و 

.]25[ می گردنــد  مدیریــ   جامعــه  گروه هــای 

صاحبنظــران  نظریه هــای  کــه  اســ   مشــاهده  قابــل 
و  کنوانســیو ن  ها  در  کــه  اســ   مباحثــی  راســتای  در  نیــز 
دســتورالعمل های عملیاتــی ســازمان های بین المللــی بــه آنهــا 

شده اســ . کیــد  تأ

جایگاه میراث فرهنگی، ارزش ها و اولویت آن ها 
در فرهنگ اسالمی

تغییــر ارز  هــا در جوامــع موتلــف بنــا بــه شــرایط اجتماعــی، 
کــم بــر  فرهنرــی، اقتصــادی و سیاســی و سیســتم ارزشــی حا
که ایــن امــر مــورد  ــی امــری بدیهــی  می باشــد  آن جامعــه محل
توجــه منشــورهای بین المللــی مربوطــه نیــز بــوده  اســ ]3[; 
تعیین کننــده  عامــل  اصلی تریــن  عنــوان  بــه  انســان ها 
درک  می تواننــد  موتلــف  مــمان  و  زمــان  هــر  در  ارز  هــا 
داشته باشــند،  فرهنرــی  میــراث  ارز  هــای  از  متفاوتــی 

ــًا نقــش آن هــا در مدیریــ   از ایــن رو بازنرــری ارز  هــا و نهایت
موتــص  فرهنگ اســالمی و  چارچــور  در  فرهنرــی  میــراث 
جوامع اســالمی ضرورت می یابــد و از طرفــی دیرــر چنانچــه 
ــا سیســتم ارزشــی بــک جامعــه  ارز  هــای میــراث فرهنرــی ب
معنــوی  و  مــادی  توجــه  انتظــار  نمی تــوان  نشــود،  تنظیــم 

چشــمریری از آن جامعــه داشــ .

و  مســلمانان  مرجــع  اصلی تریــن  عنــوان  بــه  کریــم  قــرآن 
اســالمی می تواند  جامعــه  در  تمامی ارز  هــا  خواســتراه 
میــراث  گذشــته،  جایــراه  بررســی  بــرای  معتبــری  منبــع 
فرهنرــی و ارز  هــای آن، نحــوه مدیریــ  و سیاســترذاری 
اســالمی کلیه  جامعــه  در  گیــرد.  اســالمی قرار  فرهنــگ  در 
کــم بــر آن مســتقیم  روابــط فــردی و اجتماعــی و قوانیــن حا
یــا غیــر مســتقیم از مفاهیــم قــرآن سرچشــمه می گیــرد و در 
واقــع بهتریــن مرجــع بــرای دریافــ  ارز  هــای اجتماعــی 
کــه رابطــه ی مســتحممی بین سیاســ  های  اســ  از آنجــا 
مدیریــ  حفاظــ  از میــراث و ارز  هــای اجتماعــی در هــر 
کریــم در وضــع  جامعــه وجــود دارد لــذا نقــش و اهمیــ  قــرآن 
اســالمی قابل  جوامــع  در  اجتماعــی  ارز  هــای  تنظیــم  و 
کریــم  قــرآن  در  کــه  آن اســ   حقیقــ   نیســ ]3[.  انــمار 
میراث فرهنرــی،  مقولــه  بــه  صریحــی  و  مســتقیم  اشــارات 
اولویــ  ارز  هــا و نقــش آن هــا در سیاســترذاری و مدیریــ  
برخــی  از  بهره گیــری  بــا  می تــوان  لیمــن  نــدارد  وجــود  آن 
کــه مهــدی حجــ )1380( از آیــات قرآنــی در ایــن  تحلیل هایــی 
در  آن هــا  از  و  اســتنباط  مفاهیمــی را  نموده اســ   راســتا 
کــرد. بررســی  تنظیــم چارچــور مفهومی پژوهــش اســتفاده 
آیــات قرآنــی ازجملــه آیــه 66 ســوره بقــره، 137 آل عمــران و 78 
کــه هــدف از بازگشــ  و مطالعــه  کــی از آن اســ   االعــراف حا
گذشــته، عبرت آمــوزی و کشــف اطالعاتــی از آن اســ ]3[ بــه 

کــه در آیــه 66 ســوره بقــره چنیــن آمــده اســ : گونــه ای 

َوَمْوِعَظــًة  َخْلَفَهــا  َوَمــا  َیَدْیَهــا  َبْیــَن  ِلَمــا   
ً

َنــَماال »َفَجَعْلَناَهــا 
» ِقیــَن ِلْلُمَتّ

»و آن هــا را عبــرت معاصــران و آینــدگان و انــدرزی بــرای پرهیــزگاران 
گردانیدیم«

بنابرایــن قــرآن بــر آموزنــده بــودن بازگشــ  بــه تاریــخ و آثــار 
گذشــته اشــاره می نمایــد و بــا تمــرار آن در آیــات موتلــف و در 
گــون بــر اهمیــ  مطالعه تاریخ و آثار گذشــتران  زمان هــای گونا
کــه  کــه ارز  هایــی  کیــد مضاعــف می نمایــد لــذا بایــد دیــد  تأ
آثــار گذشــتران واجــد آن هســتند از دیــدگاه قــرآن کدامنــد، چــه 
جایــراه و اولویتــی در فرهنــگ اســالمی دارند؟ تــا بتــوان از آن هــا 
در تنظیــم مــدل مفهومی مدیریــ  ارز  مبنــا در ممان هــای 

فرهنرــی- تاریوــی بهــره  جســ .
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گذشــتران در  آثــار  بــه اولویــ  ارز  هــای  بــرای دســتیابی 
کــه عمــوم مــردم را  فرهنــگ اســالمی، شــاید مراجعــه بــه آیاتــی 
گروه هــای  گذشــتران فــرا می خوانــد و آن را موتــص  بــه آثــار 

خاصــی از جامعــه نمی نمایــد، خالــی از لطــف نباشــد.

شــمار  در  را  آنــان  و  ِلْلِخِریــَن«  َوَمَثــاًل  َســَلًفا  َفَجَعْلَناُهــْم   «
دادیــم.  قــرار  آینــدگان  بــرای  داســتانی  و  پیشــینیان 

ــًا  ــه اول صرف ــا توجــه به اینمــه عمــوم مــردم در مرحل بنابرایــن ب
بــه واســطه برداشــ  عاطفــی و حســی، آن را ارزشــمند تلقــی 
دیــد  از  عاطفی)حســی(  ارز  هــای  قاعدتــًا  می نماینــد]3[ 

قــرآن در ردیــف اول قــرار می گیرنــد

ارز  هــای  ســایر  و  اعتقــادی  هویتــی،  زیرارز  هــای  کــه 
مرتبــط در ایــن دســته قــرار دارنــد. فیلــدن)2003( نیــز در ایــن 
کــه  کــه یــک بنــای تاریوــی اثــری اســ   رابطــه معتقــد اســ  
در مــا حســی از شــرفتی برانریوتــه و مــارا دعــوت بــه درک 
کــه آن را ســاخته می نماید ایــن اثــر  بیشــتر از مــردم و فرهنرــی 
گســترده ای از ارز  هــای متعــدد نیــز  تاریوــی دارای طیــف 
 می باشــد امــا تأثیــر اولیــه آن همــواره احساســی اســ ]26[. 
قــرآن کریــم پــس از دعــوت همــران بــه آثــار گذشــتران، بــا ارائــه 
جزییاتــی از آثــار باقی مانده)عــالوه بــر تاریــخ گذشــته، شــامل 
گی هایــی چــون  آثــار فیزیمــی باقی مانــده نیــز  می باشــد( و ویژ
ــا خردمنــدان،  َهــی« ی ــی الّنُ ــا پژوهنــدگان ،» ُاوِل ــِمیَن« ی »ُمَتَوّسِ
»ســؤال کننــدگان«، »اهــل توجــه« و ... بــه ارز  هــای تاریوــی 
گذشــتران اشــاره می نمایــد چنانچــه براســاس  و علمی آثــار 
کــه بســیاری از ســؤاالت خردمنــدان  مطالعــات تاریوــی اســ  
پاســخ داده می شــود بنابرایــن ارز   علمی بــه دنبــال درک 
ارز  هــای تاریوــی آثــار خواهــد بــود و بدیــن ترتیــب اولویــ  
ارز  هــا از دیــدگاه قــرآن 1- ارز  هــای عاطفی)احساســی، 
هویتــی، اعتقــادی و ...( 2- ارز  هــای تاریوــی- اســنادی و 

علمی  می باشــد.  ارز  هــای   -3

کیــدی کــه قــران کریم بر بازگشــ  به گذشــته  بــا توجــه بــه میــزان تأ
و مطالعــه آن می نمایــد و حتــی بــر ارز  هــای آثــار تاریوــی اشــاره 
نیــز می نمایــد، مشــارک   اولوی  بنــدی  بیــان جزییاتــی  بــا  و 
در حفاظــ  و نرهــداری از ایــن آثــار بــه عنــوان یــک مســئولی  
ــردد. واقعیــ   ــرای هــر مســلمانی تعریــف می گ دینــی و اخالقــی ب
کــه بــر مبنــای فرهنــگ اســالمی، مدیریــ  در جامعــه  آنســ  
اسالمی می بایســ  بــا اصــل قــرار دادن نیازهــای جامعــه محلــی و 
احتــرام بــه آنــان باشــد]27[ و ایــن موضوع منطبق بر همــان اصول 
کــه امــروزه در حــوزه مدیریــ  ارز  مبنــای  بین المللــی اســ  
ممان هــای تاریوــی- فرهنرــی بــا تدویــن برنامه  هــای مدیریتــی 
و حفاظتــی برپایــه مشــارک  و نیازهــای تمــام گروه هــای ذینفــع و 

کیــد شده اســ . جامعــه محلــی، بــه آن تأ

دستاورد تحقیق: توسعه چارچوب 
مفهومی مدیریت ارزش مبنا در مکان های 

فرهنگی -تاریخی
و  عملیاتــی  دســتورالعمل های  کنوانســیون ها،  بازخوانــی 
کــه  نظریه هــای مرتبــط بــا موضــوع پژوهــش بیانرــر آن اســ  
کلیــه ارز  هــای زیبایــی  "اهمیــ  معنایــی مــمان" شــامل 
شــناختی، تاریوــی، علمــی، اجتماعــی، معنــوی و ... بــرای 
مفهــوم  آینــده  می باشــد]13[،  و  حــال  گذشــته،  نســل های 
"اهمیــ  معنایــی مــمان"  هســته ی اصلی مدیریــ  ارز  مبنــا 
را تشــمیل می دهــد و دربردارنــده ی گونه هــای موتلــف ارز  
که ایــن نظــام ارزشــی در هــر  و زیــر ارز  هــای مربوطــه اســ  
جامعــه ای مبتنــی بــر شــرایط فرهنرــی، اجتماعــی، اقتصــادی و 
کــم بــر آن اســ  از ایــن رو ضــرورت دارد دســته بندی  سیاســی حا
ارز  هــا در جامعــه اســالمی  مبتنــی بــر فرهنــگ اســالمی و قــرآن 
کریــم باشــد در ایــن راســتا نظــام ارزشــی موجــود در حلقــه دوم و 
ســوم چارچــور مفهومی پژوهــش صرفــًا بــر مبنــای اســتنباط از 
آیــات قــرآن کریــم، اقتبــاس از دســته بندی ارائــه شــده توســط 
حناچــی و پورســراجیان )1391( و توجــه به واقعیات اجتماعی که 
خــود را در قالــب نیازهــا و قابلی  هــا منعمــس می نمایــد تنظیــم 
گردیــده  اســ . ســه دســته ی "ارز  هــای فرهنری-اجتماعی"، 
بــا  کاربــردی"  و"ارز  هــای  تاریوی -اســنادی"  "ارز  هــای 
زیــر ارز  هــای مرتبــط بــه خــود حلقــه دوم و ســوم چارچــور 
اولوی  بنــدی  برمبنــای  کــه  می دهنــد  تشــمیل  مفهومــی را 
مســتورج از فرهنــگ اســالمی، ارز  هــای اجتماعــی- فرهنری 
بــه عنــوان اصلی تریــن ارز  هــای بشــری]28[ و در برگیرنــده 
ردیــف  در  قــرآن  کیــد  تأ مــورد  )هویتــی(  عاطفــی  ارز  هــای 
اول نظــام ارزشــی قــرار می گیــرد جایــراه ارز  هــای تاریوــی- 

شکل 7. چارچوب مفهومی مدیریت ارزش مبنای مکان فرهنگی تاریخی، 
منبع:)نگارندگان(
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کریــم  قــرآن  بــر دیــدگاه  اســنادی در ایــن چارچــور منطبــق 
کــه مربــوط بــه ارز  هــای   می باشــد و دســته ســوم 

ــر،  ــه معاص ــمان در جامع ــرد م ــطه کارک ــه واس ــ  ب ــردی اس کارب
و  کریــم(  قــرآن  کیــد  تأ آموزشــی)مورد  علمــی و  بهره بــرداری 
میــراث  ارز  هــای  ســایر  بــر  متمــی  کــه  اقتصــادی  منافــع 

فرهنرــی اســ ، قابــل تعریــف اســ .

بــر  مبنــی  ارز  مبنــا،  مدیریــ   اهــداف  بــه  نیــل  بــرای 
حفاظــ  اهمیــ  معنایــی مــمان و ارتقــا ارز  هــای آن، ســه 
مرحلــه1-  درک اهمیــ  معنایــی مــمان، 2- سیاســترذاری و 
3- مدیریــ ؛ دارای اهمیــ  ویــژه ای می باشــند. بــه عــالوه، 
"متوصصــان  گــروه  ســه  بایــد  فرآینــد  مراحل ایــن  کلیــه  در 
حفاظتــی"، "جامعــه محلــی" و " ذینفعــان قانونــی" مشــارک  
داشــته وجایــراه ویــژه ای بــرای جامعــه محلــی در نظرگرفتــه 
 شــود ]18[ یعنــی تمــام گروه هــای جامعــه در فرآینــد مدیریــ  
ســهیم بــوده و نقــش اساســی دارند ایــن مهــم بــه عنــوان یمــی از 
کــه در چارچــور مدیریــ  مبتنــی بــر ارز  هــای  اصولــی اســ  
مدیریــ   تفــاوت  گردیده اســ ]26[.  تعریــف  اســالمی نیز 
ــل  ــوح قاب ــه وض ــور ب ــر چارچ ــه آخ ــا در حلق ــنتی و ارز  مبن س
مشــاهده اســ ، در رویمــرد ســنتی متوصصــان حفاظتــی 
و  بــوده  مــمان  ارز  هــای  تعیین کننــده  و مقامــات دولتــی 

ــن در  ــردد لیم ــن می گ ــا تدوی ــم آن ه ــا تصمی ــی ب ــه مدیریت برنام
رویمــرد ارز  مبنــا تصمیم گیــری و برنامه ریــزی از پاییــن بــه 

بــاال و برعمــس رویمــرد ســنتی اس )شــمل  7(]1[. 

منشــور بــورا بــه عنــوان اولیــن و اصلی ترین ســندی کــه در رابطه 
بــا اهمیــ  معنایــی مــمان و مدیریــ  مبتنــی بــر ارز  هــا، 
چارچــور مشــوصی ارائــه نمــوده اســ ، مبنای ایــن پژوهــش 
مدیریتــی  برنامــه ی  تدویــن  کلــی  چارچــور  ارائــه  بــرای 
ــرار گرفتــه اســ . فرآینــد پیشــنهادی این منشــور  ــا ق ارز  مبن
گام اصلــی  در آخریــن نســوه منتشــر شــده)2013( دارای ســه 
1-درک و شــناخ  اهمیــ  معنایــی ممان، 2- سیاســترذاری 
و 3- مدیریــ  مبتنــی بــر سیاســ  ها اســ . کــه بــرای هــر کــدام 
کلیــه  از مراحــل، زیــر مرحلــه ای ارائــه نمــوده اس )شــمل  1(. 
ــه واســطه مشــاوره و مشــارک  متوصصــان، جامعــه  مراحــل ب

محلــی و ذینفعــان اممان پذیــر اســ . 

ایــن تحقیــق بــا مبنــا قــرار دادن منشــور بــورا، تممیــل برخــی 
جزییــات بــا اســتفاده از چارچــور ارائــه شــده توســط جیمــز 
رهنمودهــای  نیوزیلنــد،  منشــور ایموموس  کــر(1982(، 
گتــی و بــا عنایــ  بــه الزامــات محلــی و  یونســمو و مؤسســه 
کلــی تدویــن برنامــه  فرهنــگ اســالمی، بــه ارائــه چارچــور 

.)8 )شــمل   می پــردازد  ارز  مبنــا  رویمــرد  بــا  مدیریتــی 

شکل 8. چارچوب کلی تدوین برنامه مدیریتی ارزش مبنا، منبع: )نگارندگان(
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تاریوــِی  هــر ممان فرهنرــی  بــرای  ایــن چارچــور می توانــد 
واجــد ارز  هــای میراثــی در ســطوح ملــی و جهانــی قابــل 
اســتفاده باشــد. بوــش مهــم و حســاس  ایــن فرآینــد، ارزیابــی 
کلیــه  بــا  از طریــق مشــاوره  اولوی  بنــدی آن هــا  و  ارز  هــا 
کــه برآینــد و نتایــج  گروه هــای ذینفــع و جامعــه محلــی اســ  
حاصــل از آن منجــر بــه سیاســترذاری بــر مبنــای ارز  هــای 
ــم انداز،  ــال چش ــور مث ــه ط ــد]17[ ب ــده  می باش اولوی  بندی ش
سیاســ  و راهبردهــای مربــوط بــه ارز  هــای درجــه یــک)در 
واقــع پراهمی  تریــن ارز  بــا باالتریــن اولویــ ( منجــر بــه 
تدویــن اقدامــات مربوطــه خواهــد شــد و بــرای ارز  هــای 
درجــه 2 و ... نیز ایــن رونــد بــه همیــن ترتیــب ادامــه خواهــد 

یافــ .

نتیجه گیری

مقالــه حاضــر نوســ  بــه بازخوانــی اســناد، دســتورالعمل های 
مدیریــ   بــا  مرتبــط  نظریه هــای  و  ســازمان ها  عملیاتــی 
و  پرداخــ   فرهنری- تاریوــی  ممان هــای  در  ارز  مبنــا 
ــراه میــراث فرهنرــی، ارز  هــا و اولویــ  آن هــا در  ســپس جای
فرهنــگ اسالمی بررســی نمــود. برمبنــای بررســی های انجــام 
شــده و جمع بنــدی مطالعــات، چارچــور مفهومی مدیریــ  
عنــوان  بــه  تاریوــی  فرهنرــی-  ممان هــای  در  را  ارز  مبنــا 
دســتاورد پژوهــش ارائــه نمــود. اهمیــ  معنایــی مــمان بــه 
در  مفهومی پژوهــش  چارچــور  اصلــی  هســته ی  عنــوان 
بردارنــده ی ارز  هــای متعــدد میــراث اســ  و نظــام ارزشــی 
مربوطــه مبتنــی بــر سیســتم ارزشــی جامعــه و مد نظر قــرار دادن 
اولوی  بنــدی آن هــا از دیــدگاه قــرآن کریــم تنظیــم گردیــد. نیــل 
کــه نره داشــ  اهمیــ   بــه اهــداف اصلــی مدیریــ  ارز  مبنــا 
معنایــی مــمان و ارتقــا ء ارز  هــای آن اســ ، بــه واســطه ســه 
مرحلــه ی 1- درک مــمان، 2- سیاســترذاری و 3- مدیریــ  
مبتنــی بــر سیاســ  ها، میســر می گــردد. الزم بــه ذکــر اســ  
کیــد بــر مشــارک  تمــام  کنــار تأ در تمــام اســناد بین المللــی در 
متوصصــان  شــامل  مــمان  از  منتفــع  جامعــه ی  گروه هــای 
گــروه  حفاظتــی، جامعــه محلــی و ســایر ذینفعان، ایــن ســه 
ــه اولوی  بنــدی ارز  هــا و نهایتــًا تصمیم گیــری  ــه عنــوان پای ب
در رابطــه بــا مــمان معرفــی شــده  اند و هم چنیــن در فرهنــگ 
ــردم  ــای م ــ  نیازه ــی، اولوی ــح عموم ــ  مصال ــالمی نیز رعای اس
و رفــاه حــال آن هــا بــه عنــوان مهم تریــن اصــل در مدیریــ  
بــه  کــه  گردیده اســ   ح  بــر ارز  هــای اســالمی مطر مبتنــی 
گروه هــای جامعــه در فرآینــد مدیریــ   واســطه مشــارک  کل 
چارچوبــی  در  از ایــن رو،  اممان پذیر می باشــد.  حفاظــ  
فرآینــد  بوــش  مهم تریــن  می دهــد  ارائــه  پژوهــش  که ایــن 
ارز  هــای  اولوی  بنــدی  و  ارزیابــی  ارز  مبنــا،  مدیریــ  
کــه از طریــق مشــاوره بــا کلیــه گروه هــای ذینفــع و  مــمان اســ  

ــد و نتایــج حاصــل از آن منجــر  ــه دســ  می آی جامعــه محلــی ب
بــه سیاســترذاری و مدیریــ  مــمان بــر مبنــای ارز  هــای 
پژوهــش  دســتاورد این  شــده  می باشــد.  اولوی  بنــدی 
می توانــد زمینــه ی مناســبی بــرای پژوهش هــای آتــی فراهــم 
کــه چارچــور ارائــه شــده در نمونه هــای  نمایــد به ایــن صــورت 
گیــرد تــا بــه واســطه آن  مــوردی موتلــف مــورد آزمــون قــرار 
مدیریــ   فرآینــد  در  کاربســ   قابــل  تحلیلــی  چارچوبــی 

گــردد. حاصــل  فرهنری- تاریوــی  ممان هــای 

پی نوشت ها

11.Significance 
21.Value Based Management or Value Led Management 
31.Conventional Approach
41.Material-based approach

کــه پــس از اصالحیه هــا و تجدیــد نظرهــای بــه عمــل آمــده در بیســ  و . 5   
ششــم نوامبــر ســال 1999میــالدی بــه تصویــب رســید و مجــددًا پــس از 
بازنرــری  و اعمــال تغییــرات جزیــی  نســوه 2013 آن توســط ایموموس 

اســترالیا تصویــب شــد.

  نظــر به اینمــه اهمیــ  معنایــی مــمان در مفهــوم خــود در بــر دارنــده . 6
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و هم چنیــن اهمیــ ، مفهــوم و منزلــ  فرهنری شــان اثرگــذار باشــند، 
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   ایــن صنــدوق بنیــادی غیرانتفاعــی اســ  کــه دفتــر مرکــزی آن در شــهر . 15
لنــدن قــرار دارد. 
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sustainable management of the historic environment

181.James Semple Kerr  
191.Pearson & Sulivan

201.Randall Mason
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