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امروزه حفاظت پیشــگیرانه بهعنوان راهی برای حفظ آثار تاریخی بیشازپیش اهمیت یافته اســت .حفاظت
پیشــگیرانه بهتریــن راهــکار بــرای موزههــا بهشــمار مـیرود .باتوجــه بــه اینکــه بخشــی از آثــار در مجموعههــای
خصوصــی قــرار دارنــد ،اعمــال ایــن نــوع حفاظــت در مجموعههــای خصوصــی در سراســر دنیــا ،درحال گســترش
اســت؛ امــا باتوجــه بــه اینکــه اهمــال در انجــام ایــن شــیوۀ حفاظتــی ،عواقــب و پیامدهــای زیانبــاری در پــی
خواهــد داشــت و باتوجــه بــه بررســی شــرایط حفاظــت پیشــگیرانه در مجموعههــای خصوصــی در ایــران ،هــدف
از نــگارش ایــن مقالــه ،بررسـ ِـی مهمتریــن نتیجــۀ اعمــال ایــن نــوع حفاظــت در ایــن مجموعههاســت .روش
پژوهش مورداســتفاد ه در این مقاله ،آمیخته از نوع کمی-کیفی اســت و با اســتفاده از مصاحبۀ نیمهســاختاری
بــا  14نفــر از متخصصیــن و بررســی پایایــی و روایــی مصاحبههــا و ســپس بــا تجزیــه و تحلیــل اطالعــات بـهروش
کالیزی-کــن ،پرسشــنامه تنظیــم شــده و در اختیــار  96نفــر از مجموعـهداران کشــور قرار گرفته اســت و درنهایت
از آزمــون فریدمــن بهمنظــور اولویتبنــدی مؤلفههــا اســتفاده شــده ،و پیامدهــای ناشــی از عــدم اعمــال ایــن
نــوع حفاظــت ،اولویتبنــدی گردیــده اســت .امــا پرســش اصلــی ایــن اســت کــه ،پیامدهــای عــدم اســتفاده از
روشهــای حفاظــت پیشــگیرانه در مجموعههــا چیســت و عــدم اجــرای ایــن روشهــای چــه آســیبهایی
را متوجــه آثــار تاریخــی و تأثیــرات آن در جامعــه خواهــد کــرد؟ در اینراســتا الزم اســت هــم پیامدهــای اصلــی
شناســایی شــوند ،و هــم میــزان اهمیــت هریــک از آنهــا مشــخص شــود .بهنظــر میرســد مهمتریــن پیامــد عــدم
اعمــال حفاظــت پیشــگیرانه در مجموعههــای خصوصــی ایــران ،مخــدوش شــدن ارزشهــای فرهنگــی آثــار
موجــود در مجموعههاســت .نتایــج نشــان داد کــه پیامدهــای ناشــی از عــدم اســتفاده از روشهــای حفاظــت
پیشــگیرانه در ســه ســطح قابل بیان هســتند؛ ســطح اول ،دســتهبندی فرســودگی و تخریب آثار موجود اســت؛
ســطح دوم ،شــامل از بیــن رفتــن ارزش آثــار میشــود؛ و ســطح ســوم ،ایجــاد خســارتهای مــادی و معنــوی بــه
مجموع ـهداران را نشــان میدهــد .تحلیلهــای آمــاری نشــان میدهنــد ،از بیــن ایــن ســه ســطح ،ســطح دوم
کــه شــامل از بیــن رفتــن ارزش آثــار میشــود از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت.
کلیدواژگان :حفاظت پیشگیرانه ،مجموعههای خصوصی ،ارزش فرهنگی ،حفاظت ،مجموعهداری.
 .Iدانشجوی دکتری مرمت آثار تاریخی فرهنگی دانشکدۀ حفاظت و مرمت ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .IIدانشیار گروه مرمت آثار تاریخی فرهنگی ،دانشکدۀ حفاظت و مرمت ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران (نویسندۀ مسئول).
m.azadi@aui.ac.ir
 .IIIاستادیار گروه مرمت ،دانشکدۀ معماری و شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران.
 .IVاســتادیار گــروه مدیریــت فرهنگــی ،دانشــکدۀ علــوم تربیتــی ،روانشناســی و زبانهــای خارجــی ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
خوراســگان ،اصفهــان ،ایــران.
* .ایــن مقالــه مســتخرج از رســالۀ دکتــری «لیــا صالحیــون» تحتعنــوان« :تببیــن مبانــی مدیریــت حفاظــت پیشــگیرانه در مجموعههــای
خصوصــی ایــران» بــا راهنمایــی« :مهرنــاز آزادی» و مشــاورۀ «رضــا وحیــدزاده» و «فائــزه تقیپــور» در گــروه مرمــت آثــار تاریخــی فرهنگــی
دانشــگاه هنــر اصفهــان میباشــد.
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اشــیاء تاریخــی بهلحــاظ فرهنگــی بســیار ارزشــمند هســتند و از اهمیــت ویــژهای برخوردارنــد ،ازطرفــی
بهدلیــل گــذر زمــان ســاختارهای آســیبپذیری دارنــد و الزم اســت در مراقبــت از آنهــا روشهایــی در
پیــش گرفتــه شــود کــه کمتریــن آســیب بــه آنهــا برســد .برخــی از آثــار تاریخــی بهصــورت خصوصــی
و شــخصی اداره میشــوند .ایــن آثــار گرچــه توســط میراثفرهنگــی کشــور بهثبــت رســیدهاند ،امــا
تحتنظــارت دائمــی و مســتقیم کارشناســان بخــش دولتــی نیســتند ،و افــرادی عــادی از بطــن جامعــه
بــه ســبب عالقــۀ شــخصی یــا بــه جهــت تــداوم فرهنــگ و ســنت نگاهــداری از یادگارهــای پیشــینیان
خــود ،ایــن آثــار موروثــی یــا خریداریشــده را نــگاه میدارنــد .در بیشــتر دنیــا مجموعههــای خصوصــی
بهطــور عمــده زمینهســاز شــکلگیری موزههــا شــدهاند .عــدم وجــود مجموعههــای خصوصــی بیــش
از آنکــه بــه نفــع آثــار تاریخــی تمــام بشــود ،بــه ضــرر آنهاســت .بهتــر اســت ایســتگاههایی بهنــام
مجموعههــای خصوصــی وجــود داشــته باشــند تــا آثــار تاریخــی در ایــن ایســتگاهها متوقــف شــوند و راه
بــه مرزهــای خــار ج پیــدا نکنــد ( .)Douglass et al., 2017آثــار موجــود در مجموعههــای خصوصــی در
محیطــی متفــاوت بــا مــوزه نگ ـهداری میشــوند و بــدون حمایــت و نظــارت متخصصــان بخــش دولتــی
قــرار دارنــد؛ از ســویی اهمیــت ارزشــی ایــن آثــار ،کمتــر از آثــار مــوزهای نیســت و حتــی قابلیــت تبدیــل
ایــن مجموعههــا بــه موزههــای آتــی نیــز وجــود دارد؛ بنابرایــن تعــداد و مقــدار ایــن آثــار قابلتوجــه
اســت کــه بهطــور قطــع وظیفــۀ حفــظ و حراســت از آنهــا در وهلــۀ نخســت برعهــدۀ مجموع ـهداران
اســت (محیططباطبایــی .)1382 ،از طرفــی ارتبــاط متخصصــان بــا مجموعــهداران باعــث میشــود
میــزان آســیب بــه اثــر هنــری کاهــش یابــد و نیــز ایــن ارتبــاط میتوانــد دانــش مــا را نســبت بــه گذشــته،
بیشــتر کنــد.
ضــرورت و اهــداف پژوهــش :بهطــور کلــی ،اشــیاء کوچــک ،آثــار هنــری و شــاهکارهای فرهنگــی دیگــر
جمعشــده در موزههــا و گالریهــای هنــری ،ســنتهای بومــی ،افســانهها و متعلقــات فرهنگــی یــک قــوم
همــه و همــه جــزء الینفــک میراثفرهنگــی هســتند (قانــون اساســنامۀ میراثفرهنگــی کشــور ،مــادۀ ،1
مصــوب .)1367/02/01 :آنچــه الزم اســت در مــورد ایــن میراثفرهنگــی موردتوجــه قــرار گیــرد ،حفاظــت
از ارزشهایــی اســت کــه ایــن اشــیاء نماینــده یــا نشــاندهندۀ آن هســتند.
درمجمــوع ،موضــوع قابلتأمــل در مــورد میراثفرهنگــی ایــن اســت کــه ایــن آثــار تاریخــی جــدای از
بحــث مالکیــت و مــکان نگـهداری( ،مــوزه یــا مجموعــۀ خصوصــی) میراثفرهنگــی ارزشــمند مــا را تشــکیل
میدهنــد ،و از آنجــا کــه میراثفرهنگــی ،میــراث باقیمانــده از گذشــتگان اســت ،نشــانگر حرکــت انســان
یگــردد و
در طــول تاریــخ اســت و بــا شناســایی آن ،زمینــۀ شــناخت هویــت و خــط حرکــت فرهنگــی میســر م 
از اینطریــق زمینههــای عبــرت را بــرای انســان فراهــم مـیآورد .ایــن میــراث کــه منحصربهفــرد و غیرقابــل
جایگزیــن اســت ،موجودیتهایــی هســتند کــه بهمنظــور انتقــال آنهــا بــه آینــده ،چــه فیزیکــی و چــه
فرهنگــی و معنــوی ،مســئولیت حفاظــت از آن برعهــدۀ نســل فعلــی اســت.
در رابطــه بــا ارزشهــای نگاهداشــتی آثــار میتــوان بــه معانــی و مفاهیــم مختلــف آنهــا اشــاره کــرد.
بســیاری از اشــیاء دارای پیامانــد و بههمیــن دلیــل نمادیــن هســتند .هــر شــئ بهجــز جنبــۀ مــادی یــک
کار کــرد نمادیــن نیــز دارد .مفاهیمــی کــه بــرای شــئ حفاظتــی بیــان میشــود ،عبارتنــداز :الــف) مفاهیــم
اجتماعــی شــامل :مفاهیــم فرهنــگ متعالــی ،مفاهیــم گروهــی ،مفاهیــم جهانبینــی .ب) مفاهیــم عاطفــی
(.)Vinaz, 2005: 62
امــا نبایســتی ایــن تفکــر بــرای خواننــده مســتدل گــردد کــه رابطــۀ یکســویهای از ارزشهــا بــه مرمــت
وجــود دارد (یعنــی ایــن ارزشهــا هســتند کــه بــه مرمــت سمتوســو میدهنــد) .واقعیــت ایــن اســت کــه
اعمــال حفاظتــی در خدمــت حفــظ ،احیــاء و یــا حتــی هویداســازی ارزشهــای فراموششــده هســتند و باعــث
شــکلدهی بــه انواعــی از ارزشهــا پــس از آشکارســازی آنهــا میشــوند (حســینی.)1396 ،
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مجموعــه آثــار ارزشــمند میراثفرهنگــی میتوانــد دســتهای از مــواد یــا آثــار ملمــوس (کارهــا ،مصنوعــات ،آثــار
هنــری نمونههــا ،بایگانــی اســناد ،مــدارک و غیــره) تعریــف شــود کــه فــرد یــا مؤسســه آنهــا را در محیطــی
امــن گــردآوری ،طبقهبنــدی و انتخــاب کــرده اســت و از آنهــا حفاظــت و نگ ـهداری میکنــد و باتوجــه بــه
عمومــی یــا خصوصــی بــودن مجموعــه ،آنرا بــه گروههــای کوچــک و بــزرگ مخاطبــان ،نمایــش میدهــد؛
همچنیــن بــرای شــکلگیری مجموعــهای واقعــی ،ایندســته از آثــار بایــد کلیتــی منســجم و معنــادار را
شــکل دهنــد (دولــه و م ـهرس.)1393 ،
ارتبــاط بــا مجموع ـهداران باعــث میشــود میــزان آســیب بــه اثــر هنــری کاهــش یابــد و نیــز ایــن ارتبــاط
میتوانــد دانــش مــا را نســبت بــه گذشــته ،بیشــتر کنــد .در برخــی مــوارد مجموع ـهداران آ گاهــی کافــی از
چگونگــی حفــظ آثــار دارنــد ،امــا روش نگـهداری آنهــا درســت نیســت .بــرای ایــن افــراد ،آمــوزش در زمینــۀ
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یکــی از روشهایــی کــه بــرای حفاظــت از ایــن آثــار ارزشــمند اســتفاده میشــود ،حفاظــت پیشــگیرانه
اســت .تمــام معیارهــا و فعالیتهایــی کــه بــا هــدف کمینهســازی تخریــب یــا نابــودی میراثفرهنگــی
صــورت میگیــرد« ،حفاظــت پیشــگیرانه» نــام دارد ( .)ICOM-CC, 2008ایــن فعالیتهــا بهصــورت
ـود شــئ ،کاری انجــام نمیشــود،
غیرمســتقیمبر شــئ اعمــال میشــود؛ بنابرایــن بــرای انجــام آنهــا روی خـ ِ
بلکــه در محیــط پیرامــون آن تغییراتــی صــورت میگیــرد تــا شــرایط را بــرای نگ ـهداری آن مناســب ســازد؛
بهعنــوان مثــال ،اقداماتــی همچــون :تنظیــم صحیــح و کنتــرل شــرایط محیطــی بــرای نگ ـهداری اشــیاء
بهویــژه نــور ،رطوبــت ،دمــا ،گازهــا و آالیندههــا و حشــرات ،بســتهبندی و انبــارداری اشــیاء ،حملونقــل
صحیــح اشــیاء ،نمایــش اشــیاء در مجموعههــا و موزههــا (& AIC, 1996, Horniman Museum
 .)Gardens, 2014نقــش حفاظــت پیشــگیرانه ،حــذف عامــل آســیب یــا جلوگیــری ،کاهــش یــا بـه حداقـل
رســاندن عملکــرد آن اســت ( .)ICOM-CC, 2008; National Park Service, 2012هــدف از ایــن
مقالــه بررســی تأثیــر حفاظــت پیشــگیرانه بــر ارزشهــای فرهنگــی مجموعههــای خصوصــی اســت.
پرس ـشها و فرضیــات پژوهــش :پیشــینه و پژوهشهایــی کــه در زمینــۀ حفاظــت پیشــگیرانه
ْ
ت گرفتــه ،نشــان میدهنــد اعمــال عملیــات حفاظــت پیشــگیرانه معمــوال بهلحــاظ اقتصــادی
صــور 
هزینــۀ زیــادی نــدارد ،امــا عــدم اعمــال آن باعــث ایجــاد خســاراتی خواهــد شــد کــه میتوانــد هویــت یــک
ملــت را از بیــن ببــرد .عــدم اعمــال حفاظــت پیشــگیرانه میتوانــد بهدالیــل متعــددی اتفــاق بیفتــد کــه
روش ـنترین آنهــا عــدم آ گاهــی مجموع ـهداران از روشهــای حفاظــت پیشــگیرانه اســت و در کشــور مــا بــا
پیشــینۀ تاریخــی طوالنــی و تعــداد زیــاد آثــار موجــود در مجموعههــای خصوصــی ،لــزوم توجــه بــه حفاظــت
پیشــگیرانه بهخوبــی حــس میشــود؛ امــا پرســش اصلــی ایــن اســت کــه ،پیامدهــای عــدم اســتفاده از
روشهــای حفاظــت پیشــگیرانه در مجموعههــا چیســت و عــدم اجــرای ایــن روشهــای چــه آســیبهایی
را متوجــه آثــار تاریخــی و تأثیــرات آن در جامعــه خواهــد کــرد؟ در اینراســتا الزم اســت ،هــم پیامدهــای
اصلــی شناســایی شــوند ،و هــم میــزان اهمیــت هریــک از آنهــا مشــخص شــود؛ بهنظــر میرســد مهمتریــن
پیامــد عــدم اعمــال حفاظــت پیشــگیرانه در مجموعههــای خصوصــی ایــران ،مخــدوش شــدن ارزشهــای
فرهنگــی آثــار موجــود در مجموعههاســت.
روش پژوهــش :روش استفادهشــده در ایــن مقالــه ،آمیختــه از نــوع کمی-کیفــی اســت .در اینراســتا
ابتــدا بــا متخصصــان و مجموعهدارانــی کــه از حفاظــت آثــار تاریخــی و فرهنگــی درک علمــی دارنــد،
مصاحبههایــی نیمهســاختاری صــورت گرفــت و ســپس بــا تجزیــه و تحلیــل اطالعــات بهدســتآمده از
مصاحبههــا ،بــهروش کالیزی-کــن ،پرسشــنامه تنظیــم شــد .ایــن پرسشــنامهها در اختیــار عــدهای از
ً
مجموعـهداران کشــور قــرار گرفــت و نهایتــا بــا اســتفاده از آزمــون فریدمــن پیامدهــای ناشــی از عــدم اعمــال
حفاظــت پیشــگیرانه ،اولویتبنــدی گردیــد.
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میراثفرهنگــی و ســازمانهای مرتبــط بــا آن بســیار کــم اســت و کاهــش اثــر تخریبــی عملیــات آنهــا تنهــا
ً
بــا بازدیــد حضــوری از مجموعــه و بــا اســتفاده از نیــروی قانــون امکانپذیــر اســت .دقیقــا در طــرف دیگــر
ایــن طیــف افــرادی قــرار دارنــد کــه بــرای نفــع شــخصی آثــار هنــری و تاریخــی را جمـعآوری نمیکننــد؛ بلکــه
ایــن افــراد یــا بــه گذشــته عالقمنــد هســتند و یــا احســاس میکننــد نگـهداری و حفاظــت از میــراث گذشــتگان
وظیفــۀ آنهــا اســت (.)Community outreach, digital heritage and private collections, 2017
در کنگــرهای کــه بــا عنــوان «حفاظــت پیشــگیرانه ،تمریــن ،نظریههــا و تحقیقــات» در کانــادا برگــزار
شــد ،بــر موضوعاتــی ماننــد :آلودگــی آفــات ،جابهجایــی آثــار بــرای نمایــش ،حملونقــل ،مخــزن آالیندههــا
و آلودگیهــای اتمســفری تمرکــز شــد (« .)Ashok & Smith, 1994والــر»( 1مدیــر مــوزۀ طبیعــی کانــادا)
مطالعاتــی در زمینــۀ اهمیــت بحرانهــا و نقــش آن در حفاظــت پیشــگیرانه انجــام داده و حفاظــت
پیشــگیرانه را از دیــدگاه مدیریــت بحــران ،بررســی نمــوده اســت ()Waller, 1995؛ همچنیــن در کنفرانــس
بینالمللــی میــراث معمــاری ،بــه مفاهیــم حفاظــت پیشــگیرانه ،فعالیتهــای عملــی موفــق در حفاظــت
پیشــگیرانه و وجهــۀ اجتماعــی حفاظــت پیشــگیرانه پرداختــه شــد (.)Preventive Conservation, 2011
در دورۀ آموزشــی بینالمللــی کــه بــا عنــوان «حفاظــت پیشــگیرانه ،کاهــش خطــرات مجموعههــا» در ســال
 2014م .برگــزار شــد ،بــه شــرکتکنندگان ،روشهــای صحیــح حفاظــت پیشــگیرانه را آمــوزش داده شــد.
در ایــن دوره بــر مدیریــت عوامــل آسیبرســان در مجموعههــا تأ کیــد شــد (Preventive Conservation,
 .)2014در دورۀ دیگــر کــه در انگلســتان در زمینــۀ حفاظــت پیشــگیرانه برپــا شــد ،موضوعــات روشهــای
جلوگیــری و مدیریــت گردوغبــار و آلودگــی (در آثــار) ،جلوگیــری از حشــرات بــا  2 IPMو پیشــگیریهای
ضــروری ،مــورد بحــث قــرار گرفــت ()Wirilander, 2012؛ بهعــاوه در کنفرانــس بینالمللــی حفاظــت
پیشــگیرانه کــه در ســال  2016م .برگــزار شــد ،دیدگاههــا و فعالیتهــای انجامشــده در زمینــۀ حفاظــت
پیشــگیرانه بررســی شــد .نتایــج ایــن کنفرانــس بیانگــر ایــن بــود کــه رواج حفاظــت پیشــگیرانه ،مســیر
نگــهداری از میــراث گذشــتگان را هموارتــر میکنــد (.)Boersma, 2016
ث فرهنگــی ،موضــوع
شــاید یکــی از کلیدیتریــن موضوعــات در مباحــث مربــوط بــه حفاظــت از میــرا 
ارزش اســت؛ چرا کــه تمــام آنچــه در رابطــه بــا میــراث فرهنگــی انجــام میشــود اعـماز :شناســایی ،صیانــت،
حفاظــت و معرفــی همــه ،نهتنهــا بهخاطــر ارزشهایــی کــه میراثفرهنگــی داراســت صــورت میگیــرد؛
بلکــه ازطریــق تعییــن و بهکارگیــری ایــن ارزشهــا و اولویتهایــی کــه بــرای هریــک لحــاظ میشــود ،انجــام
ایــن امــور ممکــن میگــردد (حجــت .)۹۵ :۱۳۸۰ ،در اینخصــوص «برنــارد فیلــدن» ( )۲۰۰۸-۱۹۱۹نیــز
اشــاره میکنــد کــه :ارزش عبارتســت از :قــدر و قیمتــی کــه انســان بــرای اندیشـهها و اشــیاء و امــور پیرامــون
خــود قائــل اســت .دانشــی کــه بــه مطالعــه و بررســی انــواع مختلــف ارزشهــا ازقبیــل :ارزشهــای مــادی و
معنــوی ،مذهبــی ،علمــی و فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی و هنــری و غیــره میپــردازد (حســینی.)1396 ،
ً
اصــوال ارزشهــا تحتتأثیــر عوامــل مختلــف فرهنگــی ،عقیدتــی ،اقتصــادی ،سیاســی ،علمــی و طبقــات
اجتماعــی یــک جامعــه اســت .نتیجــۀ تحقیقــات بهعملآمــده در قــرن بیســتم میــادی نشــان میدهنــد
کــه برتــری و اعتقــادات فرهنگــی از هــر عامــل دیگــری در تعییــن ارزشهــا مؤثرترنــد ،ولــی ایــن بــه آن معنــی
نیســت کــه عوامــل دیگــر را نادیــده بگیریــم و فقــط یــک عامــل در تعییــن ارزشهــا دخیــل شــود (نیکــزاد،
 .)۹۰ :۱۳۷۵ا گــر مایــل بــه صیانــت و حفاظــت یــک منظــر فرهنگــی ،یــک محوطــۀ باســتانی یــا بنایــی
تاریخــی باشــیم ،در درجــۀ اول بــا موضــوع فرهنگــی مواجــه هســتیم؛ چرا کــه در نخســتین گام بایــد تداعــی
معانــی کنیــم .ارزشهــا در حكــم نخســتین مفاهیمــی هســتند کــه بایــد شــناخته شــوند (حســینی.)1396 ،
در «قطعنامــۀ ونیــز» ( )The Venice 1964, Charterبــه بحــث ارزشهــا بــا ســؤال «چرایــی مرمــت»
پرداختــه شــد کــه بعدهــا اولیــن کنوانســیونها و توصیهنامههــای یونســکو تأ کیــد بــر دارایــی فرهنگــی داشــت
کــه از دهــۀ  ۱۹۷۰م .بهبعــد بــه میراثفرهنگــی تبدیل شــده اســت .در «منشــور بــورا»  ۱۹۷۹م .و بازنگریهای
آن بهشــکل دقیقتــر بــه مبحــث ارزشهــا پرداختــه شــد (.)The Burra charter, 1979 ,1999 & 2013
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ّ
(کیفی-کمــی) اســت .در تحقیقــات کیفــی ،پدیــدۀ موردنظــر در شــرایط
روش پژوهــش حاضــر آمیختــه
طبیعــی بررســی شــده و تمرکــز اصلــی بــرروی نقطهنظرهــای شــرکتکنندگان در فرآینــد پژوهــش و معنایــی
کــه آنــان بــه پدیــدۀ موردمطالعــه نســبت میدهنــد ،اســت (بازرگانهرنــدی .)45 :1387 ،دلیــل اســتفاده از
ایــن روش در تحقیــق حاضــر آن اســت کــه در حالحاضــر ادبیــات کافــی دربارۀ وضعیت حفاظت پیشــگیرانه
در زمینــۀ مفاهیــم ،مبانــی و روش اجــرای آن و همچنیــن نحــوۀ مدیریــت آن در مجموعههــای خصوصــی
اطالعــات کافــی و مشــخص وجــود نــدارد؛ همچنیــن جهــت کســب اطالعــات دقیــق و دســتیابی بــه تجــارب
مدیــران از روش پدیدارشناســی اســتفاده شــد .در ایــن روش بهمنظــور ابــزار گــردآوری اطالعــات ،مصاحبــه
نیمهســازمانیافته و عمیــق در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ لــذا محقــق بــا مشــارکتکنندگان منتخــب وارد
گفتمــان هدفمنــد (مصاحبــه) شــد تــا تصویــری واضــح و خالــص از موضــوع پژوهــش تبییــن گــردد .روش
نمونهگیــری و انتخــاب مشــارکتکنندگان در تحقیــق ،هدفمنــد بــا تنــوع حداکثــری بــود .در ایــن مرحلــه
ترجیــح بــرآن بــود تــا مــوارد متمایــزی انتخــاب شــوند کــه جنبههــای مختلــف پدیــده یــا مشــکل را نشــان
دهنــد .در ایــن تحقیــق مصاحبــه تــا جایــی ادامــه پیــدا کــرد کــه اطالعــات بــه حــد اشــباع برســد .بههمیــن
منظــور درمجمــوع بــا  14نفــر مصاحبــه شــد؛ همچنیــن مشــارکتکنندگان در مصاحبــه ،از بیــن اســاتید،
صاحبنظــران و عوامــل مختلفــی کــه حوزههــای گوناگــون حفاظــت از آثــار میراثــی ،مجموعــهداری و
مــوزهداری را بهصــورت علمــی یــا عملــی درک و تجربــه کردهانــد ،انتخــاب شــدند تــا دسترســی بــه حدا کثــر
عمــق و گســتره اطالعــات حاصــل شــود.
در ادامــه ،بــا اســتفاده از روش هفــت مرحلــهای کوالیزی-کــن ،تجزیهوتحلیــل یافتههــا انجــام شــد
و تعــداد  47مفهــوم بهدســتآمده از نتایــج مصاحبههــا طبقهبنــدی شــدند .بــرای ارزشــیابی روایــی
ً
مصاحبــه ،حاصــل کار پــس از ویرایــش بــه فــرد مشــارکتکننده بازگردانــده شــد تــا مجــددا آنرا ویرایــش
ً
نمایــد .ضمنــا مطالــب و مصاحبههــا در چندیــن نوبــت بــه اســاتید و خبــرگان ایــن حــوزه ارائــه ،و نقطــه
نظــرات اصالحــی آنــان درخصــوص چگونگــی هدفمنــد نمــودن مصاحبههــا در «صــورت مصاحبــه» اعمــال
گردیــد .در ایــن پژوهــش بــرای رعایــت ویژگــی قابلیــت ســازگاری (اطمینــان) (عبــاسزاده )1391 ،و بــرای
رســیدن بــه پایایــی ،از وجــود دو مصاحبهکننــده یــا یــک مشــاهدهگر بــرای انجــام مصاحبــه و ثبــت اطالعــات
حاصــل از مصاحبههــا اســتفاده شــد؛ همچنیــن در انجــام برخــی از مصاحبههــا از افــراد دیگــری کــه از روش
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منشــور بــورا ۱۹۹۹م .اولیــن ســند بینالمللــی اســت کــه بــه تفکیــک و طبقهبنــدی ارزشهــای میــراث
فرهنگــی بــه ارزشهــای زیبایــی ،تاریخــی ،علمــی و اجتماعــی پرداختــه ،مجمــوع ایــن ارزشهــا را «اعتبــار
فرهنگــی» نامیــده و هــدف حفاظــت را حفــظ و بازیابــی اعتبــار فرهنگــی مــکان ،بیــان کــرده اســت.
آنچــه ایــن منشــور بــر آن تأ کیــد میکنــد ،برابــر دانســتن اهمیــت و اعتبــار همــۀ ارزشهــای یــک اثــر اســت
(صفامنــش و منــادیزاده.)۱۳۸۲ ،
بهطــور کلــی شــناخت ارزشهــا بــه ســه جهــت میتواننــد در طــرح مرمــت و سیاسـتگذاریهای مربــوط
بــه آن نقــش بســزایی داشــته باشــند؛ دخیــل بــودن نــوع ارزش در انتخــاب روش حفاظــت ،مشــخص شــدن
حــدود فرآینــد حفــظ و مرمــت بهواســطۀ شناســایی ارزشهــا ،و تعییــن وضعیــت تــداوم فرآینــد حفاظــت
ازطریــق شــناخت نــوع ارزش (حســینی .)1396 ،در اینمیــان ،ارزشهــای فرهنگــی بهدلیــل پیوندهــای
قدرتمنــدی کــه بــا بدنــۀ جامعــه ،افــکار و اتفاقــات تاریخــی آن دارنــد ،از اهمیــت ویــژهای برخوردارنــد.
باوجــود همــۀ پیشــینۀ عملــی و پژوهشــی کــه پیرامــون حفاظــت پیشــگیرانه و لــزوم آن در مجموعههای
خصوصــی وجــود دارد ،درمــورد چگونگــی و کیفیــت اجــرای حفاظــت پیشــگیرانه در مجموعههــای
خصوصــی اطالعــات چندانــی در دســترس وجــود نــدارد و ایــن خــود بهنوعــی بیانگــر اهمیــت انجــام
پژوهشهــای جامــع در ایــن زمینــه اســت.
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یافتههــای استخراجشــده از اظهــارات و مفاهیــم در پاســخ بــه پرســش مصاحبــه دســتهبندی گردیــد؛
ســپس باتوجــه بــه روش پژوهــش کــه مبتنیبــر الگــوی اســتیوک-کالیزی-کن بــود ،هفــت مرحلــه جهــت
تجزیهوتحلیــل دادههــا صــورت گرفــت .براســاس اطالعــات جمعآوریشــده از عبــارات و جمــات مهــم،
یــك مفهــوم كــه بیانگــر معنــی اصلــی تفكــر شــخص بــود ،اســتخراج شــد کــه درنهایــت بــا حــذف مفاهیــم
اضافــه ،تعــداد  47مفهــوم بهدســت آمــد.
الزم بــه ذکــر اســت پژوهشــگر پــس از مصاحبــه بــا مشــارکتکنندگان ،جمالتــی کــه حــاوی مفاهیــم
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و محتــوای پژوهــش مطلــع بودنــد جهــت انجــام مصاحبــه اســتفاده شــد و نتایــج حاصــل از ایــن دو مصاحبــه
تــا رســیدن بــه اطمینــان قابلقبــول بــا یکدیگــر مقایســه شــد.
روش تجزیــه و تحلیــل یافتههــا در ایــن پژوهــش براســاس روش اســتیوک-کوالیزی-کن اســت .در ایــن
یشــود؛
روش ،ابتــدا تجــارب شــخص مصاحبهشــونده بــا پدیــدهای کــه تحتمطالعــه اســت ،توصیــف م 
ســپس فهرســتی از جمــات و عبــارت معنـیدار ایجــاد شــد ،و پــس از آن محقــق عبــارات و جمالتــی را کــه از
طریــق مصاحبــه یــا ســایر منابــع دادههــا در رابطــه بــا اینکــه چگونــه مشــارکتکنندگان موضــوع حفاظــت
پیشــگیرانه در مجموعههــای خصوصــی را تجربــه کردهانــد(؟) کــرد و در ادامــه ایــن عبــارات و جمــات
معنـیدار فهرســت شــده و بــه هــر یــک از آنهــا براســاس روش اســتیوک-کوالیزی-کن ارزش یکســان داده
شــد؛ ســپس شــاخصها و مؤلفههــا اســتخراج گردیــد و بــه تجزیــه و تحلیــل دادههــا پرداختــه شــد.
در ادامــه از روش ّکمــی اســتفاده شــد تــا نتایــج حاصــل از بخــش کیفــی ســنجیده شــود ،و بــا اســتفاده
از روش پیمایشــی مهمتریــن عوامــل از نظــر پاســخگویان شناســایی و ســنجیده شــود .در اینراســتا ،بــا
ً
اســتفاده از نتایــج بخــش کیفــی و براســاس طیــف پنــج درج ـهای لیکــرت (کامــا موافــق ،موافــق ،بینظــر،
ً
مخالــف ،کامــا مخالــف)« ،پرسشــنامه محققســاخت» بهعنــوان ابــزار گــردآوری یافتههــا طراحــی شــد.
بهمنظــور توزیــع پرسشــنامه ،حجــم نمونهگیــری بــا اســتفاده از روش فرمــول کوکــران تعییــن شــد .جامعــۀ
آمــاری در ایــن پژوهــش مجموعـهداران خصوصــی در ایــران هســتند کــه تعــداد آنهــا حــدود  125نفــر بــود و
نمونهگیــری از بیــن ایــن افــراد انجــام شــد .نمونهگیــری انتخــاب تعــدادی از افــراد از یــک جامعــه بهعنــوان
نماینــده اســت کــه بــرای ایــن پژوهــش تعــداد  95نفــر تعییــن شــد؛ ســپس بهمنظــور بررســی روایــی
محتوایــی آزمــون در ایــن پژوهــش از ضریــب روایــی محتوایــی «الوشــه» اســتفاده گردیــد .بــرای اینمنظــور
پرسـشها در اختیــار برخــی از پاسـخدهندگان قــرار داده شــد و از آنهــا خواســته شــد کــه مشــخص کننــد آیــا
پرس ـشهای آزمــون صفــت موردنظــر را اندازهگیــری میکنــد یــا خیــر؟
همچنیــن روایــی محتــوا براســاس قضــاوت متخصصیــن صــورت گرفتــه اســت .بــرای قضــاوت در
مــورد روایــی محتــوا اســتفاده از نظــرات  5الــی  15نفــر از متخصصیــن توصیــه شــده اســت (ادیــب)1397 ،؛
بنابرایــن محاســبۀ روایــی از نظــرات کارشناســان متخصــص در زمینــۀ محتــوای آزمــون اســتفاده شــد و
تعــداد متخصصیــن  10نفــر درنظــر گرفتــه شــدند .از هــر یــک از متخصصیــن خواســته شــد تــا هــر یــک از
پرسـشها را براســاس طیــف ســه بخشــی لیکــرت «گویــه ضــروری اســت»« ،گویــه مفیــد اســت ،ولــی ضــروری
نیســت» ،و «گویــه ضرورتــی نــدارد» پاســخ دهنــد؛ پــس از آن ،بهمنظــور تعییــن پایایــی پرسشــنامه از ضریــب
«آلفــای کرونبــاخ» اســتفاده شــد .بــرای اینمنظــور بــا اســتفاده از دادههــای بهدسـتآمده از  30پرسشــنامه،
میــزان ضریــب اعتمــاد آن بــا روش آلفــای کرونبــاخ بــه کمــک نرمافــزار آمــاری  SPSS 23محاســبه گردیــد،
و در نهایــت ،پرسشــنامه پــس از تأییــد پایایــی و روایــی بــا  19پرســش آمــاده شــد و طبــق حجــم نمونــۀ
تعیینشــده بیــن  95نفــر از جامعــۀ آمــاری در ســطح کشــور توزیــع شــد؛ ســپس بهمنظــور بررســی پرسـشها،
از آزمــون «تیتــک» نمون ـهای ،و پــس از آن بــرای بررســی یکســان بــودن و اولویتبنــدی (رتبهبنــدی) از
متغیرهــای وابســته ،از آزمــون فریدمــن ،اســتفاده شــد.
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موردنظــر شــرکتکننده و موضــوع پژوهــش بــوده اســت را بــدون هیچگونــه دخــل و تصــرف اســتخراج
نمــوده اســت .جهــت موثــق بــودن مطالــب بــه توصیفــات اصلــی رجــوع و دادههــای نامتناســب را در تجزیــه
و تحلیــل دخالــت نــداده اســت.
بعــد از اســتخراج مفهــوم مهــم و اساســی عبــارات ،برطبــق مراحــل اول تــا چهــارم کوالیــزی ،پــس از
مطالعــۀ مفاهیــم تدوینشــده ،مفاهیــم متشــابه دســتهبندی و مرتــب شــدند؛ بدینترتیــب دســتههای
موضوعــی از مفاهیــم مشــابه تشــکیل شــد .در ادامــه ،پژوهشــگر تــاش نمــود مفاهیــم اصلــی مبیــن پدیــدۀ
موردنظــر را در قالــب چنــد مضمــون اصلــی ارائــه نمایــد و بــه ســادهترین شــکل بــه توصیــف موضــوع بپــردازد
کــه نتیجــۀ آن در جــدول  1ارائــه گردیــده اســت .ایــن مفاهیــم حاصــل بخــش کیفــی تحقیــق پژوهشــگر بــوده
و از مصاحبــه بــا متخصصــان حاصــل شــد ه اســت.
براســاس جــدول  ،۱ایــن مفاهیــم پیامدهــای حاصــل از عدم اجرای حفاظت پیشــگیرانه در ســطح دوم،
شــامل شــش دســت ه اســت؛  -1فرســودگی و تخریــب آثــار و میراثفرهنگــی ،تســریع و ادامــۀ رونــد تخریــب
ایــن مواریــث -۲ .از بیــن رفتــن ارزشهــای فرهنگــی ،اقتصــادی ،زیباییشــناختی و دیگــر ارزشهــای آثــار.
 -۳از بیــن رفتــن هویــت تمامیــت و اعتبــار آثــار -۴ .از بیــن رفتــن ســنت و هویــت فرهنگــی خانوادههــای
مرتبــط بــا مجموعههــای خصوصــی -۵ .وارد آمــدن خســارت بــه مجموعـهداران -۶ .عــدم امــکان بررســی
توســط محققــان ،میشــود .ایــن پیامدهــا را میتــوان در ســه دســتۀ کلــی شــامل :ایجــاد فرســودگی در آثــار
موجــود در مجموعههــا ،از بیــن رفتــن ارزشهــای ایــن آثــار و ایجــاد خســارتهای مــادی و معنــوی در آثــار،
دســتهبندی کــرد .در مرحلــۀ بعــدی از بیــن ایــن ســه دســته ،مهمتریــن آنهــا را بــا اســتفاده از روشهــای
ت آوردن نتایــج حاصــل از توزیــع پرسشــنامهها و اعمــال آزمــون
آمــاری خواهیــم یافــت؛ ســپس بــا بهدس ـ 
فریدمــن بــر مؤلفههــای مختلــف ،نتایــج پژوهــش اســتخراج شــد.
پرســش اصلــی :پیامدهــای ناشــی از عــدم اعمــال حفاظــت پیشــگیرانه در مجموعههــای خصوصــی
بــه چــه میــزان اســت؟
نتایــج اســتفاده از آزمــون تیتــک ،نمونــهای بــرای ایــن مؤلفــه در جــدول  2آورده شــدهاســت .نتایــج
نشــان میدهنــد کــه میانگیــن همــۀ نمــرات در پیامدهــای ناشــی از عــدم اعمــال حفاظــت پیشــگیرانه باالتــر
از  3بهدســت آمــد ،همچنیــن ســطح معنــاداری ( )P_Valueکوچکتــر از  )P>0/05( %5و قــدر مطلــق تــی
محاسبهشــده بزرگتــر از تــی جــدول ( )1/96در ســطح اطمینــان  %95بهدســت آمــد؛ بنابرایــن فرضیــۀ
صفــر رد و فرضیــۀ مقابــل مبنیبــر اینکــه میــزان پیامدهــای ناشــی از عــدم اعمــال حفاظــت پیشــگیرانه در
نکــه
مجموعههــای خصوصــی مخالــف  3قــرار دارد ،مــورد تأییــد قــرار گرفــت .ازطــرف دیگــر ،بــا توجــه بــه ای 
حــدود بــاال و پاییــن فاصلــۀ اطمینــان مثبــت هســتند ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه میــزان هریــک از پیامدهای
ناشــی از عــدم اعمــال حفاظــت پیشــگیرانه در مجموعههــای خصوصــی در ســطح باالتــر از متوســط قــرار دارد.
پرســش فرعــی :رتبهبنــدی گویههــای پیامدهــای ناشــی از عــدم اعمــال حفاظــت پیشــگیرانه در
مجموعههــای خصوصــی چگونــه اســت؟ (نتایــج آزمــون فریدمــن در جــدول  3آمــده اســت).
نتایــج آزمــون فریدمــن دارای دو خروجــی اســت؛ خروجــی اول (جــدول  ،)3آمــار توصیفــی اســت کــه
میانگیــن رتبههــای هــر متغیــر را نشــان میدهــد .هرچقــدر میانگیــن رتبههــا بزرگتــر باشــد ،اهمیــت آن
متغیــر بیشــتر اســت؛ بنابرایــن میتــوان گفــت «از بیــن رفتــن ارزشهــای فرهنگــی آثــار» دارای میانگیــن رتبــۀ
باالتــری ( )12/81نســبت بــه ســایر پیامدهــای ناشــی از عــدم اعمــال حفاظــت پیشــگیرانه اســت و از اهمیــت
بیشــتری نیــز برخــوردار اســت و بههمیــن ترتیــب ســایر فعالیتهــا در رتبههــای بعــدی قــرار میگیرنــد.
در نمــودار  ،۱میانگیــن رتبــه در آزمــون پیامدهــای ناشــی از عــدم اعمــال حفاظــت پیشــگیرانه ،از بیــن
رفتــن ارزشهــای فرهنگــی بهعنــوان مهمتریــن پیامــد ،بــا رنــگ قرمــز تیــره نشــان داده شــده اســت .پــس
از آن ،بهترتیــب آســیب بــه مواریــث فرهنگــی کشــور (قرمــز) و نیــاز بــه اقدامــات پــر هزینــۀ مرمتــی (صورتــی)
مهمتریــن پیامدهــای عــدم اجــرای حفاظــت پیشــگیرانه هســتند.
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جدول  .1مفاهیم طبقهبندیشده در دستههای هممفهوم (نگارندگان.)1398 ،
ردیف

اظه ا ا اانرا

ا ا ا ا دار شا ا ا ا

دگنن در پا ا ا ا

( فن یم سطح ا ل)

طبقهب ا ااده دسا ا ا ه نه م فها ا ا
( فن یم سطح د )

2

فرسودگی و تخریب آثار

3

آسیب به سایر آثار

4

ادامه روند پیوسته فرسایش آثار

5

تسریع روند تخریب و آسیب به آثار

6

عدا حراس از کیفی آثار

7

آسیب به سایر آثار

فرسودگی و تخریب آثار

8

از بین رفتن ارزشهای فرهنگی

9

از بین رفتن ارزشهای عل ی آثار

10

از بین رفتن ارزشهای تاریخی آثار

11

از بین رفتن ارزشهای معنوی آثار

12

از بین رفتن ارزشهای اقتصادی آثار

13

از بین رفتن ارزشهای زیباشناختی آثار

14

از بین رفتن ارزشهای ن ادی آثار

15

از بین رفتن ارزشهای موروثی آثار

16

از بین رفتن ارزشهای عاطفی

17

عدا تعامل بین ارزشهای گوناگون آثار

18

عدا حفظ ت امی آثار

19

عدا حراس از کیفی آثار

20

از بین رفتن هوی

21

آسیب به مواریث فرهنگی کشور

22

عدا اعتبار آثار فرهنگی

23

عدا حفظ ت امی آثار

24

مصون نبودن انسجاا آثار برای نسلهای آینده

25

احیا نشدن ن ادهای گذشته

26

از بین رفتن گالریهای شخصی

27

از بین رفتن آداب و رسوا خانوادهها

28

از بین رفتن وابستگیهای فرهنگی

29

از بین رفتن تاریخ خانوادهها

از بیییین رفیییتن سییین و هویی ی فرهنگ ییی

30

از بین رفتن پیوند با گذشته

خانوادهه ی ییا م ی ییرتبه ب ی ییا مج وع ی ییههای

31

از بین رفتن ارتباط با نسل آینده

خصوصی

پیامدهای ناشیی
از ع ی ییدا اع ی ییا
حفاظ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی

32
33

منتقل نشدن شیوۀ تفکر ،سیر فکری و فرهنگی گذشته

34

از ب ی ی ی یییین رف ی ی ی یییتن ارزش مج وعی ی ی ی ییههای خصوصی ی ی ی ییی و
مج وعهداری

35
36

خسیارت معنییوی مج وعیهدار بییهلحاظ تضیعی روحییۀ او

مج وعی ی ی ییههای
خصوصی

گذشته

خسارت مالی مج وعهدار

پیشی ی ی ی ییگیرانه در

از بین رفتن ارزشهای آثار

از بین رفتن هوی آثار

عدا اطالع از نحوۀ زیس

فرسودگی آثار

خسارت به مج وعهداران

11

از بین رفتن ارزشها
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1

آسیب به مواریث فرهنگی کشور

در ادامۀ کار

فن یم سطح س
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م

د ددا ک د ددغل جد د د

خسا ت ماله معن ه

لا

38

مفق ل جر آثا فغ نگی تا یخی

39

سغقت آثا

40

لا ه

رم پیشغفت حغفۀ م

42

کا ش ط ل غ آثا

43

تسغیع نر تخغیب آسیب ب آثا

44

نیاز ب اقرامات پغ زینۀ مغمتی آثا
گسسددتگی ل ا تطددان بددین پ
جهت تخغیب ل نتی

شددگغ بددا آثددا م

د بد

رم بغ سی آثا ت س محققین

رم ج ل بعضی آثا

یتــک نمونـهای جهــت بررســی وضعیــت پرسـشهای پرسشــنامه در پیامدهــای ناشــی از عــدم اعمــال
جــدول  .2آزمــون ت 
حفاظــت پیشــگیرانه (نگارنــدگان.)1398 ،
پرسشهای پرسشنامه

میانگین

آماره تی

Sig

وضعیت مؤلفه

آسیب به مواریث فرهنگی کشور

4/03

9/281

0/000

باالتر از متوسط

فرسودگی و تخریب آثار

4/22

12/070

0/000

باالتر از متوسط

آسیب به سایر آثار

4/20

12/836

0/000

باالتر از متوسط

خسارت مالی مجموعهدار

3/95

7/828

0/000

باالتر از متوسط

3/95

9/125

0/000

باالتر از متوسط

عدم پیشرفت حرفۀ مجموعهداری

3/74

5/858

0/000

باالتر از متوسط

از بین رفتن ارزشهای علمی آثار

3/98

8/616

0/000

باالتر از متوسط

از بین رفتن ارزشهای فرهنگی آثار

3/91

8/939

0/000

باالتر از متوسط

از بین رفتن ارزشهای معنوی آثار

3/87

7/952

0/000

باالتر از متوسط

از بین رفتن ارزشهای اقتصادی آثار

4/22

18/065

0/000

باالتر از متوسط

از بین رفتن ارزشهای زیباشناختی آثار

4/06

12/507

0/000

باالتر از متوسط

از بین رفتن ارزشهای نمادی آثار

3/92

9/254

0/000

باالتر از متوسط

از بین رفتن ارزشهای موروثی آثار

3/90

8/778

0/000

باالتر از متوسط

از بین رفتن ارزشهای عاطفی
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گسستگی در ارتباط بین پژوهشگر با آثاار مجموعاه باه تار تخریاب
و در نتیجه عدم و ود بعضی آثار

جدول  .4نتایج آزمون فریدمن (نتیجۀ معناداری)( ،نگارندگان.)1398 ،
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بهاســتناد پرســش اصلــی و فرضیــۀ پژوهــش ،بــرای یافتــن پیامدهــای عــدم اجــرای روشهــای حفاظــت
پیشــگیرانه در مجموعههــای خصوصــی ایــران ،تالشــی ب ـهکار بســته شــد تــا پیامدهــای عــدم اســتفاده از
روشهــای حفاظــت پیشــگیرانه در مجموعههــا را مشــخص کنــد .در همینراســتا ،نتایــج مطالعــات نشــان
یتــوان
میدهنــد پیامدهــای ناشــی از عــدم اعمــال حفاظــت پیشــگیرانه در مجموعههــای خصوصــی را م 
در ســه ســطح و ســه دســتۀ کلــی دســتهبندی کــرد.
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میانگین رتبه ی متغیرها در پیامد های ناشی از عدم اعمال حفاظت

از بین رفتن ارزشهای علمی آثار

آسیب به سایر آثار
آسیب به مواریث فرهنگی کشور
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نمــودار  .1خروجــی دوم جــدول  ،4بهترتیــب ،مقــدار آمــاره کای دو ،درجــۀ آزادی و ســطح معنــاداری را ارائــه
میکنــد .بهدلیــل اینکــه مقــدار «پیولیــو» کمتــر از مقــدار خطــای  0/05اســت ( ،)p>0.05ادعــای یکســان بــودن
یشــود .نمــودار رتبهبنــدی متغیرهــا بهطــور خالصــه در ایــن نمــودار
میانگیــن رتبههــای متغیرهــا پذیرفتــه نم 
نشــان داده شــدهاســت (نگارنــدگان.)1398 ،

دســتۀ اول ،دســتهبندی فرســودگی و تخریــب آثــار موجــود اســت ،بدینمعنــا کــه پیامدهــای عــدم
اعمــال حفاظــت پیشــگیرانه در مجموعههــای خصوصــی ایــران شــامل :آســیب بــه مواریــث فرهنگــی
کشــور ،تخریــب آثــار ،آســیب بــه ســایر آثــار ،ادامــۀ رونــد پیوســتۀ فرســایش آثــار ،تســریع رونــد تخریــب و عــدم
حراســت از کیفیــت آثــار خواهــد بــود.
ً
دســتۀ دوم ،احتمــاال بــا اهمیــت بیشــتر از ســطح اول شــامل از بیــن رفتــن ارزش آثــار میشــود .از بیــن
رفتــن ارزش آثــار فرهنگــی خــود شــامل ســه زیــر ســطح خواهــد بــود؛  .۱از بیــن رفتــن مســتقیم ارزش آثــار کــه
شــامل از بیــن رفتــن ارزشهــای علمــی ،تاریخــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی و زیبایــی آثــار اســت .۲ .از بیــن
رفتــن هویــت آثــار کــه باعــث آســیب بــه مواریــث کشــور و عــدم اعتبــار آنهــا در آینــده خواهــد شــد و بــرای
نس ـلهای آینــده باقــی نخواهــد مانــد ،چــون انســجام آنهــا حفــظ نمیشــود .۳ .از بیــن رفتــن ســنت و
هویــت فرهنگــی خانوادههــا مرتبــط بــا مجموعههــای خصوصــی کــه خــود شــامل از بیــن رفتــن آداب و
رســوم خانوادههــا و وابســتگیهای فرهنگــی آنهــا خواهــد شــد.
دســتۀ ســوم از دســتهبندی کلــی پیامدهــای ناشــی از عــدم حفاظــت پیشــگیرانه ،ایجــاد خســارتهای
مــادی و معنــوی بــه مجموع ـهداران اســت؛ از آنجملــه میتــوان بــه از بیــن رفتــن ارزش مجموع ـهداری،
خســارت معنــوی بــه مجموعـهدار بهدلیــل تضعیــف روحیــۀ او ،مفقــود شــدن آثــار تاریخــی ،ســرقت آنهــا،
کاهــش طــول عمــر آثــار ،نیــاز بــه اقدامــات پرهزینــۀ مرمتــی و تســریع رونــد تخریــب اشــاره کــرد.
بــرای تکمیــل نتایــج بهدســتآمده در بخــش کیفــی ،محاســبات کمــی هــم صــورت گرفــت .نتایــج
بخــش کمــی مطالعــات در آزمــون فریدمــن نشــان میدهــد کــه از بیــن همــۀ پیامدهــای ممکــن بــرای عــدم
اجــرای حفاظــت پیشــگیرانه از بیــن رفتــن ارزشه ـای فرهنگــی آثــار ،آســیب بــه مواریــث کشــور و نیــاز بــه
اقدامــات پرهزینــۀ مرمتــی بهلحــاظ اهمیــت بهترتیــب در رتبههــای اول تــا ســوم اهمیــت قــرار میگیرنــد.
مهمتریــن پیامــد ناشــی از عــدم اعمــال ایــن نــوع حفاظــت ،از بیــن رفتــن ارزشهــای فرهنگی در کشــور بوده
اســت .از آنجــا کــه مهمتریــن دلیــل بــرای نگـهداری اشــیاء تاریخــی و میراثفرهنگــی ارزشهایــی اســت کــه
آنهــا همــراه بــا خــود دارنــد و بــا حفــظ اصــل امانـتداری ،بایــد بــه نســل آینــده منتقــل شــود ،از بیــن رفتــن
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ارزشهــای فرهنگــی بهعنــوان مهمتریــن پیامــد عــدم اجــرای حفاظــت پیشــگیرانه بســیار قابلتوجــه
یتــری
اســت و ایــن خــود میتوانــد دلیــل محکمــی باشــد تــا نهادهــا و ســازمانهای مســئول ،اقدامــات جد 
درراســتای اجــرای حفاظــت پیشــگیرانه در مجموعههــای خصوصــی ایــران انجــام دهنــد؛ عالوهبــر ایــن،
بهدلیــل تخریــب اشــیاء در مجموعههــا ،ارتبــاط بیــن محققیــن و مجموعههــا از هــم گســیخته خواهــد شــد
ً
و مانــع بررســی محققیــن بــرروی ایــن اشــیاء -و احتمــاال انقطــاع تاریخــی -خواهــد شــد.

1. Waller
2. Integrated pest managment
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