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 جذابيت
 1هاي اثر تاريخي واكنش مخاطب است نسبت به ارزش

را به عنوان بنيانِ ارتباط انسان        »جذابيت«توان   ي اين تعريف مي    بر پايه 
درك آن مستقيماً به روند شناخت،       بنابراين.  گرفت نظر در تاريخي آثار با

 ي فرهنگي  رابطه الخصوص علي و معرفي آثار  حفاظت، احياء، مرمت، و   

 .كند اقتصادي جوامع با آثار تاريخي كمك مي -
اثر تاريخي   يك تواند از تخريب   ي جذابيت مي   شناخت ناقص از مقوله     
 .را باعث گردد )تخريب خاموش( تا مرمت غيراصولي )تخريب آشكار(

   
اين تعريفي است كه مولف از مفهوم جذابيت در حوزه آثار تاريخي ارائه كرده است و                 : توجه )1

 .فارغ از دقت و وسعت معنايي آن، اساس مباحث طرح شده در اين نوشته خواهد بود
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 : انواع جذابيت
 .بندي كرد توان از نظر شكل و ماهيت آن طبقه جذابيت را مي

قـابـل    »جذابيت پنهان  «و  »جذابيت آشكار  «جذابيت از نظر شكلي به 
 .  تقسيم است

و       »جذابيت مصنوع  «،   »جذابيت طبيعي  «همچنين از نظر ماهيتي به    
 .شدني است تقسيم »جذابيت كاذب «
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 :آثار تاريخي »جذابيت پنهان «و  »جذابيت آشكار «
ي   مـواجـهـه     در  اثـر   هاي آشـكـار      طور كه ديديم بخشي از ارزش  همان

 . كند مستقيم با اثر براي مخاطب توليد جذابيت مي
هـاي    ارزش  از  اما بخشي ديگر از جذابيت اثر پس از آگاهيِ مخـاطـب    

 .پنهان متصل به اثر حاصل خواهد شد
كـه     دريـافـت    تـوان   مـي   هاي آثار فرهنگي  با نگاهي به فهرست ارزش   

 انواع جذابيت

 از منظر شكلي

 از منظر ماهيتي

 جذابيت آشكار

 جذابيت پنهان

 جذابيت طبيعي

 جذابيت مصنوع

 جذابيت كاذب
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ايجاد  »پنهان  جذابيت  «  يك  كدام  و »جذابيت آشكار  «توانند   يك مي  كدام
 .ي هر دو نوع جذابيت هستند كنند و برخي نيز ايجادكننده

 .كند هاي منظري يك اثر، عمدتاً جذابيت آشكار ايجاد مي مثالً ارزش
از   هاي تاريخي يك اثر همواره نياز به آگاهي مخـاطـب    اما تجليِ ارزش

از   مسائلِ تاريخي مرتبط با اثر دارد و ميزان جذابيت آن با ميزان آگاهـي 
 .اهميت تاريخي اثر تغيير خواهد كرد

در   و  باشد  آشكار  تواند  انگيز بودن هم مي  از سوي ديگر ارزشِ شگفت   
بـارِز    اثـر   هاي  ارزش  ساير  برخورد اول ايجاد شود و هم پس از شناخت

بـاعـث     آن  از  ديـدار   كـه   اسـت   مثال آن اهرام ثالثه در كشور مصـر .  شود
مهندسي   ارزشِ  و  ساخت  يِ  تاريخچه  از  آگاهي  شود و  شگفتي مخاطب مي

 .دهد افزايش مي آن اين شگفتي را بيش از پيش
 در  كـه   بـيـنـيـم      ي مقابل عكسي از برج قابوس را مي  در باالي صفحه   

و   كـنـد    مـي   ي اول ارتفاع و شكلِ برج توجه ما را به خود جـلـب    وحله
 فـارغ   بودن،  جالب  و  اعجاب  حسِ  اين  . شود  باعث شگفتي و جذب ما مي

 رويدادهاي تاريخي و قدمت برج بر بيننده تأثير گذاشته و جذابـيـت    از

 .كند ايجاد مي آشكار
فـراز    از  رم  شـهـر    و  پيِـتـرو    در پايين صفحه مقابل نمايي از ميدانِ سن   

مـنـظـر      و  ميـدان   بينيم كه جذابيت معماريِ  كليساي اصلي واتيكان را مي
هـا    آن  هاي معماري و تاريخي  شهري زيباي رم پيش از آگاهي از ويژگي

 .ايجاد جذابيت كرده است
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 از تاريخ،  آگاهي از آن پيش خاص ابعاد و معماري .گنبد قابوس: 4تصوير
 . كند هاي نهفته در اثر براي مخاطب ايجاد جذابيت مي ساير ارزش و  قدمت

  .C.N.R.S:ميالدي، منبع 1914-1913هنري ويوله : عكس

  شهري منظر و ميدان معماري. ميدان سن پيترو، واتيكان، شهر رم، ايتاليا: 5تصوير

 .كند جذابيت مي هاي اثر براي مخاطب ايجاد وراي آن پيش از آگاهي از تاريخ و ساير ارزش
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 :جذابيت طبيعي، جذابيت مصنوع و جذابيت كاذب
و   جذابيت آثار تاريخي از نظر ماهيت آن به سه دسته طبيعي، مصـنـوع،  

 .شدني است كاذب تقسيم
 

يـك    در  مـوجـود    هاي  جذابيتي است ناشي از ارزش:  جذابيت طبيعي   
. اند   بشر  دست  مصنوعِ  ي آثار تاريخي  كه كليه  است  بديهي.  مكان تاريخي

اند   داشته  كاركردهايي  و  شان اهداف  برداري  بهره  و  زمان ساخت  اما آثار در
زندگي اجتماعـي    در سير طبيعيِ  كه چنانچه آنها را تاكنون حفظ كرده و

 .قرار داشته باشند، جذابيت آنها طبيعي خواهد بود
و   هـا   روستاي ميمند، بازار تبريز، مسجد جامع يزد، و برخي از حمـام    
 .انبارهاي داير همگي داراي جذابيت طبيعي هستند آب

 

و    طـراحـان    جذابيتي است كه با مداخالت مستقيـم :  جذابيت مصنوع   
ها مثال بارِز ايـن    موزه.  گيرند  هاي آثار تاريخي شكل مي  براساس ارزش

كنار يكديگر باعث   در  تاريخي  گردآوري اشياء  با  نوع جذابيت هستند كه
. شـود   مـي   ها نيز  موزه  اين جذابيت شامل سايت  . شوند  مي  جذابيت  ايجاد

وجـه    و  ها سير طبيعي زندگي و حيات روزمره از بين رفته  در اين مكان
 .شود نمايشگاهي آن غالب مي

از   ديـگـر    اند و به منظورهاي  بسياري از بناهايي كه تغيير كاربري يافته   
مصـنـوع     اند، داراي جذابـيـت    سازي شده  جمله بازديد گردشگران آماده

 . هستند
 

براي   هاي كاذب  جذابيتي است كه با پرداخت ارزش:  جذابيت كاذب   
يـك    تاريخي كاذب به  هاي  نسبت دادن واقعيت.  شود  يك فضا ايجاد مي

 و بازسازي  نوسازي  يا  و  هاي تاريخي  يا اغراق در توصيف واقعيت  و  مكان

 .كند مي كاذب هاي جذابيت توليد همگي تاريخي، آثار و بناها افراطي
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 بديهي است درك . معرفي اجزاي از هم پاشيده يك سنتوري: 28تصوير
 .تصويري آن براي مخاطبان، بدون استفاده از اين روش ارائه بسيار دشوار خواهد بود

را   جذابيت خود  كه  در اين تصاوير اجزاي محدود باقيمانده يك سنتوري
به سبب تخريب گسترده از دست داده بودند، با هنرمندي به مخاطـبـان   

ايـن  .  اند  معرفي شده و واجد سطح و عمق جذابيت بسيار بيشتري شده
 .بازديد را نيز افزايش داده است روش ضمن ايجاد فهم بهتر، مدت زمان
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ميـان    تأثير عوامل محيطي و يا ساير عوامل در برقراري ارتباط  -ح 
 :هاي اثر گروه هدف و ارزش

كننده برقـراري    كننده و يا تقويت    هر عامل طبيعي يا انساني كه مخدوش
تواند از جذابيت اثر تاريخـي    هاي اثر باشد، مي  ارتباط مخاطب با ارزش

 .بكاهد و يا به جذابيت آن بيافزايد
از   بـازديـد    تواند يك وضعيت آب و هوايي بد در حيـن   اين عامل مي   

ماه،   ي چغازنبيل در مرداد  مانند بازديد از مجموعه.  يك اثر تاريخي باشد
گرماي محيط قرار گرفته و مخاطب سعي   كه جذابيت بازديد تحت تأثير

از   بـازديـد    آن،  عكـس   يا بر.  خواهد كرد هر چه زودتر محل را ترك كند
بـهـار     ماه كه دماي مناسب هوا و بوي  شهر تاريخي شيراز در ارديبهشت

 .دهد مي جذابيت بازديد را به شدت افزايش ها گُل ساير و نارنج
امـكـان     مـثـل    تـاريـخـي     ي  عدم وجود امكانات اوليه در يك محوطه   

 شـرايـط    تواند  مي  هاي بهداشتي  دسترسي به آب آشاميدني و يا سرويس

 .دهد حضور رضايتمندانه بازديدكنندگان را كاهش

 امكان استراحت موقت . ، لندن، انگلستان”British-Museum“: 31تصوير
 photos.hodgman.org:منبع.  دهد زمان حضور رضايتمندانه مخاطبان را افزايش مي
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 :جذابيت جمعي نقاط ميانه
آن   تـبـع    بـه   و  هاي كمتـر   طور كه گفته شد نقاط ميانه داراي ارزش  همان

يـا    و  طـبـيـعـي      اما تركيـب .  جذابيت كمتري نسبت به نقاط اوج هستند
 »جـمـعـي     جذابـيـت    «مصنوعي تعدادي از نقاط ميانه در كنار يكديگر 

ايجاد خواهد كرد كه بعضاً جذابيت آنها از جذابيت نقاط اوج به تنهايي 
 ميانه  در يك نگاه فراتر تركيب تعداد بيشتري از نقاط.  بيشتر خواهد شد

يـا    مـوزه،   يـك   به همراه تعدادي از نقاط اوج است كه جذابيت يك بنا،
 .دهد يك شهر را شكل مي

ي   كـاهـنـده     اوج،  نـقـاط    توان درك كرد كه توجه تنها بـه   بنابراين مي   
 تاريخي  يك بافت  آثار شاخص  به عنوان مثال نگاه به تك.  جذابيت است

 و  براي حفظ جذابيت تاريخي، نگاهي بسيار خطرناك از منظر اقتصادي
 .رسان به هويت تاريخي آن بافت است آسيب

ها داراي  تك اين نشان تك. رم Victor Emmanuelهاي ملي ايتاليا، موزه  نشان: 36تصوير
 .كنند جذابيت جزئي است و در كنار هم جذابيت بسيار بيشتري را ايجاد مي



  49/ اقتصادي  هاي ارزش و جذابيت

 :هاي اقتصادي بناهاي تاريخي جذابيت و ارزش
بـنـدي     طـبـقـه     هاي اقتصادي بناهاي تاريخي در چهار دسته قابل  ارزش
و يك   اند  سه دسته از اين چهار دسته مستقيماً به جذابيت مرتبط.  هستند

 :ها عبارتند از اين ارزش. دسته فارغ از جذابيت هستند
 ؛)فارغ از جذابيت اثر(هاي اقتصادي حاصل از كاربرد اثر ارزش -1
 هاي اقتصادي حاصل از بازديد؛ ارزش -2
 هاي اقتصادي حاصل از ايجاد مطلوبيت مكاني؛ ارزش -3
 .هاي اقتصادي حاصل از خلق شهرت ارزش -4

 

 :ارزشِ كاربردي اثر
هـاي    تواند واجد ارزش  آن مي  هاي  هر بناي تاريخي فارغ از ساير ارزش

تواند مانند يك بناي جديد   مي  مثالً يك بناي تاريخي.  كاربردي نيز باشد
آن به شكـل    توان از  يعني مي.  فضايي براي كار يا زندگي اشخاص باشد

 .يك سرپناه استفاده كرد
و با ارزش تهران به انبار، مثال   هاي قديمي  تبديل بسياري از ساختمان   

تـخـريـب    .  بارِز استفاده از وجه كاربردي بناها فارغ از جذابيت آنهاست
آنـهـا،     مصـالـح    بسياري از بناهاي قديمي به منظور استفاده از زمين و يا

 .ناشي از نگاه صرفاً كاربردي به زمين و يا مصالح اينگونه بناهاست
 

 :هاي اقتصادي حاصل از بازديد ارزش
هـا    مـحـوطـه     و  در مورد بنـاهـا    ميل به مشاهده، تجربه، و بيشتر دانستن

. اسـت   هاي اقتصادي ناشي از جذابيت  ي توليد ارزش  بارزترين شاخصه
در ادامه مشخصاً بر   . اين ميل زيربناي صنعت گردشگري در جهان است

 .روي اين موضوع بحث خواهد شد
 

 :هاي اقتصادي حاصل از مطلوبيت مكاني ارزش
هاي اقـتـصـادي      بناها و آثار جذاب در شهرهاي تاريخي فارغ از ارزش

اين .  كند  حاصل از بازديد، نوعي مطلوبيت مكاني براي ساكنان ايجاد مي



 اقتصادي هاي ارزش و جذابيت/  50

از   حـاصـل    يـا   و  هاي بصري باشد  تواند حاصل از جذابيت  مطلوبيت مي
 .ايجاد حس ثبات و تداوم و احساس تعلق به مكان

قـديـمـي      دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي در ساخـتـمـان      
و   ي شيمي دانشگاه فني درسدن آلمان برايم توضيح داد كه پدر  دانشكده
ها تحـصـيـل      اش نيز در همان ساختمان و بر سر همان كالس  پدربزرگ

و   ويـژه   اش حاصل يك دلبستگي  ي او به مكان تحصيل  اند و عالقه  كرده
در سطح   و  شهري  در سطح  حاصل چنين رويكردهايي.  حس تداوم است

 . هاي انساني و مالي خواهد شد ملي باعث حفظ سرمايه
مـؤثـر     هـاي   توانند يكي از مولفـه   آثار تاريخي سازمان يافته مي  و  بناها   

مـحـل     مطلوبيت مكاني باشند و مطلوبيت مكاني موجب تمايل به حفظ
 .ها خواهد شد سكونت ساكنان و در نتيجه حفظ و افزايش سرمايه

باعث تفاوت   اصفهان  جهان  نما با تخريب منظر ميدان نقش  برج جهان   
هـا    اصـفـهـانـي      از  بسـيـاري    براي  انگيز ميدان  منظر جديد با منظر خاطره

 بـاعـث    و  داده  كـاهـش    را  مطلوبيت مكاني  اين تفاوت حس.  خواهد شد

 .شود حس تعلق به مكان براي شهروندان مي كاهش
زدن قوانين   دور  امكان  و  ها  ارزش  از سوي ديگر عدم ثبات، عدم توجه به

كاهـش  .  شود  را ترويج كرده كه بازهم باعث كاهش مطلوبيت مكاني مي
را   ي پايدار و مولـد   حس تعلق و مطلوبيت مكاني ميل به حضور سرمايه

 .شود ي مادي و انساني مي كم كرده و موجب مهاجرت سرمايه
 

 : هاي اقتصادي حاصل از خلق شهرت ارزش
داده و   گذاري را افزايش  نام و شهرت شهرهاي تاريخي تمايل به سرمايه

بـراي    دهد و يا اينكه مزيتي تبـلـيـغـاتـي       ي تبليغات را كاهش مي  هزينه
 .كند كاالهاي ساخته شده در آن مكان ايجاد مي

آشنا بودن نام مكان و يا شهرت نام در افكار عمومي در ايجاد ارتباط    
از   يـكـي    تاريـخـي    و آثار.  و توجه به كاالي ساخت آن مكان مؤثر است

 .هاي شهرت مكاني است شاخص
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  ru.wikipedia.org: منبع.  بازديدكنندگان تابلو موناليزا در موزه لوور: 43تصوير

توان تعداد بازديدكنندگان تابلو موناليزا اثر   مي:  مثال
لئوناردو داوينچي را برابر با تعداد بازديدكننـدگـان   

سـال    در  تـعـداد    ايـن .  ي لوور در نظر گرفت  موزه
فـرض  .  اسـت   نفر بـوده  8,800,000برابر با  2011

كنيد زمان ميانگين بازديد اين تابلو به ازاي هر نفـر  
بنابراين تعداد نفرـ روز بازديد تابلو .   دقيقه باشد 2

 : موناليزا برابر خواهد بود با
 
 

روز سفر بـه    هاي متوسط يك شبانه  و چنانچه هزينه
درآمد ناخالص .  دالر در نظر بگيريم  120پاريس را 

 2011ملي حاصل از بازديد اين تابلو در طول سال 
 :بود با براي كشور فرانسه برابر خواهد

 
 

درآمد   و  توجه داشته باشيد كه اين يك مثال است و فقط سهم بازديد در نظر گرفته شده
 .هاي ديگر بسيار بيش از اين خواهد بود اين تابلو براي كشور فرانسه از جنبه

 
 

 CBCNEWS-CBC News Arts & Entertainment:       2011منبع آمار بازديد از لوور در سال * 

36,300 120 × S3 = =  $4,356,000 

 تابلو موناليزا : 42تصوير
 اثر لئوناردو داوينچي، نقاشي شده 

 .م1503-06هاي  سال بين
  www.glogster.com: منبع 

36,300  =8   ÷)60  ÷2 ( ×8,800,000 
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 عمارت نمكدان در گازرگاه هرات افغانستان، : 57تصوير
 .آرش بوستاني: عكس.   م2005پيش از مرمت، سال 

 عمارت نمكدان در گازرگاه هرات افغانستان، : 58تصوير
 .كاري از هادي جهان آباديان به سرپرستي آرش بوستاني. م2009پس از مرمت، 
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 :هاي راهنما براي معرفي سطح جذابيت استفاده از نقشه
ها   سطح جذابيت  معرف  كه  شود  ديده مي  راهنما  نقشه  سه  صفحه  دو  اين  در

بسـيـار     توانند  مي  راهنما  هاي  نقشه.  هستند  كشور  و  استان،  شهر،  در مقياس
ي   نقشه  مثل سه   يا   يا شماره، آثار را معرفي كنند  فقط با نام  ساده باشند و

 . استفاده شود آنها طراحي در گرافيكي تصويرسازي از شده معرفي
شده   شناخته  راهكاري  »ايجاد جذابيت براي معرفي جذابيت  «  راهكارِ   

 .گردشگران است و مؤثر در جلب توجه و افزايش ميل و زمان بازديد
آسـانـي     كـار   هاي ساده معموالً براي عموم گردشـگـران    كاربرد نقشه   

كـه    تري دارند هر چنـد   هاي گرافيكي كاربرد بسيار ساده  نيست اما نقشه
 .در مقابل اطالعات كمتري بر روي آنها درج خواهد شد

  منطقه آثار معرفي به كه انگلستان “CORNWALL” بخش ي نقشه: 72تصوير

 استفاده از ايده و طرحي جذاب، بيننده را به جستجوي بيشتر در نقشه . است پرداخته
  جلب در موفق راهكارهاي از يكي، جذابيت معرفي براي جذابيت ايجاد .كند ترغيب مي

 www.mapcollection.wordpress.com:   منبع.  گردشگران است
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 مشـهـور    نقاشـان   واتيكان، كار ميكالنژ و  سيستين  ي  نمازخانه  هاي  نقاشي
حياط   در  بازديد  از  بازديدكنندگان قبل  . ديگر، بازديدكنندگان بسياري دارد

 در بازديد  كمتري  زمان  شوند تا  ها آشنا مي  هاي نقاشي  با ويژگي  مجموعه

نمازخانه   اين  از  سپري شود و به اين طريق حجم بازديدكنندگان بيشتري
 .كوچك ديدار كنند؛ روشي براي افزايش توأم زمان و آمار بازديد

 بازديدكننده توسط . ي سيستين، واتيكان رم هاي نمازخانه معرفي نقاشي: 84تصوير
 .شود مي آشنا مجموعه حياط در ها تك نقاشي ها، تاريخچه و داستان تك با ويژگي راهنما
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 .هاي شهر رم با استفاده از ماكت به جهانگردان معرفي بخشي از ويرانه: 87تصوير

 :ماكت و نقش آن در افزايش سطح و عمق جذابيت
و   سطـح   هاي رايج معرفي جهت افزايش  استفاده از ماكت يكي از روش
 . هاست عمق جذابيت بناها و محوطه

مـاكـت     صـورت   بـه   كـه   هايي از شهر رم قـديـم    در تصوير زير بخش   
در   هاي اطراف كلوسـئـوم    ويرانه.  شود  بازسازي شده است، مشاهده مي

بـرخـي     و  هـا   پـي   از  اند كه امروزه به غيـر   هايي بوده  كاخ  شهر رم بناها و
اساس   بر  ماكتي  ي  ارائه.  جاي نمانده است  از آن بر  ها، ديگر چيزي  ديواره
 مـخـاطـبـان      براي  را  امكان  اين  شناسي، معماري، و تاريخي  باستان  شواهد

 مـاكـت،    از  بازديـد   حين  . كنند  حاصل  فضا  از  بهتري  درك  كه  ساخته  فراهم

 .پردازد مي مجموعه تاريخي و معماري توضيحات ي ارائه راهنما به
سطح   بنابراين ضمن معرفي عمق جذابيت براي مخاطبان، خود ماكت   

 .دهد مي افزايش را آورد كه زمان حضور مخاطب مي بوجود نيز جذابيتي
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 يادبود كليسايي از ميان رفته در زمان جنگ جهاني دوم،: 107تصوير
 .اي از ايجاد سطح جذابيت با استفاده از آثار از دست رفته نمونه. درِسدن، آلمان 

 در شهر نايروبيِ  1900 ي شير در سال يادبود مردي كه بر اثر حمله: 108تصوير
 .رويداد تاريخي يك از استفاده با از ايجاد سطح جذابيت اي نمونه  .شده است كشته كنيا
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 .استانبول شهر گردشگران براي ديد ي نقطه و پرواز ي تجربه ايجاد براي بالون: 113تصوير

 سبد مدور بالون امكان بازديد و عكاسي از نقاط مختلف شهر و: 114تصوير 
 .شهر استانبول تركيه.  را براي گردشگران فراهم كرده است) درجه 360ديد (دريا  
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 “ Boboli Gardens”ي مدرن در باغ تاريخي  يك مجسمه: 127تصوير
 .اي براي ايجاد سطح جذابيت بيشتر براي مخاطبان شده است فلورانس، زمينه

 .جذابيت سطح افزايش براي اي زمينه .واتيكان ي موزه ي محوطه مدرن، اثري: 128تصوير
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  اي خرابه ديوار از عكاسي حالِ در جهانگردي. كوردوبا، اسپانيا: 136تصوير
 .آباديان هادي جهان: عكس.  اي بر آن نقش شده است نگاره شهر كوردوباست كه ديوار در

 ي اجرا شده بر ديوار خرابه، /نگاره جزييات ديوار. كوردوبا، اسپانيا: 137تصوير
 .آباديان هادي جهان: عكس.  ابتكاري براي افزايش سطح جذابيت در بافت تاريخي
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 . كليساي جامع سنت باسيل ميدان سرخ مسكو: 138تصوير
 www.yesicanusechopsticks.com:  منبع. هاي پارك توبو در ژاپن يكي از ماكت

جـذابـيـت      از  اي  ابتكار و اجرايي باكيفيت در كينوگاوا كشور ژاپن، گونه
 .مصنوع را بر اساس جذابيت بناهاي تاريخي پديد آورده است

و     جـهـان    بناي مشهـور  100بيش از “  Tobu World Square” در پارك    
شـده    اجـرا   1/25  خصوص تعدادي از آثار ميراث جهاني با مـقـيـاس     به

بـراي    جذابيـتـي    عمق  ساخت ماكت با جزييات باال براي اين آثار.  است
كـنـار     در  هـا   مـاكـت    جذابيت جمعـي .  بازديدكنندگان پديد آورده است

وروديـه،    دالر  25  حـدود   يكديگر باعث شده مخاطبان ضمن پـرداخـت  
 مستقيم  غير  درآمد  كه  است  بديهي.  آثار بپردازند  ها به بازديد از اين  ساعت

 .از زمان بازديد بيش از وروديه پارك باشد حاصل
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