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 1دانشجوی دکتری مرمت آثار و اشیاء تاریخی -فرهنگی ،دانشگاه هنر تهران ،تهران ،ایران.
 2استاددانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/11/28 :تاریخ پذیرش نهایی)97/4/2 :

چکیده

ّ
موجودیت اجســام در حفاظت و مرمت انجام شــده اســت.
در ایــن مقالــه ،پدیدهشناســی زمــان بهعنوان بعــد چهارم و اصل
مســأله این اســت ،بعد زمان در آثار چیســت؟ چگونه مورد شناسایی قرار میگیرد؟ چه نقشی در حفاظت و مرمت دارد؟ برای
حل مســأله با راهبرد پدیدهشناســی ،زمان و شــیوههای پدیدارشــدن آن بر آ گاهی انسان تحلیل شــده است؛ بدینقرار ،زمان
بــا رویــداد ،فرهنگ ّ
مادهای ،الیههای فرســودگی ،مکان و انســان معادل اســت و بــر آ گاهی پدیدار و تقویم میشــود .بر مبنای
ّ
موجودیت اثر ،حفاظت سطوح فرسوده بهعنوان انباشت الیههای ا کنون
شناخت پدیدهشناسانهی زمان و ارتباط آن با اصل
ّ
ضروری اســت؛ ســنجش فرســودگیها بر مبنای اصول زمانمندی ماده و ارتباط آن با حرکت و دگرگونی امکان زمانســنجی،
تحلیلهای آسیبشناسیّ ،اتخاذ روشهای مناسب حفاظت بهینه را فراهم میکند .در نتیجه ،پدیدهشناسی زمان ،انسان
اساسی حفاظت و مرمت پستمدرن است و عالوه
را در افق اهداف فرایندهای مداخلهای اثر قرار داده و پاسخگوی سؤاالت
ِ
ّ
ّ
بــر آنالیــز ّ
فرامادهای اثر را نیز ّ
مقرر میکند .با تمرکز بر مفهوم فرهنگمادهای ،زمان بدنمند یا زمان انســانی نیز
مــادهای ،آنالیز
عالوه بر زمان ساخت ،زمان سپری شده و زمان مواجهه با اثر ،در مرمت مطرح میشود .حفاظت بقایای گذشته ،سبب فهم
گذشته در زمان حال و آغاز فرایند انتقال گذشته از حال و همزیستی آن با آینده است.

واژههای کلیدی

زمان ،پدیدهشناسی ،انسان ،فرهنگ ّ
مادهای ،حفاظت ،مرمت.

*این مقاله برگرفته از رسالهی دکتری نگارنده اول با عنوان« :نقش زمان در مطالعات علمی و فلسفی حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی» ،به راهنمایی
نگارنده دوم و مشاورهی آقای دکتر مسعود علیا است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،09126966321 :نمابر.E-mail: syousefnezhad@yahoo.com ،021-66504369 :
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مقدمه
مرمــت ،کنشــی اســت که بر روی اشــیاء و آثــار تاریخــی – فرهنگی
بــرای حفاظــت و ماندگاری بهینهی آنها ،انجام میشــود .چگونگی و
ّ
محدودهی عملکرد آن ،موضوعی متأثر از شــناخت کامل موجودیت
شــئ اســت .مرمــت از ســویی به ســبب اینکه بــر روی اثر آســیبدیده
انجام میگیرد ،رویکردی هنری ّ -فنی دارد و از سوی دیگر ،از آنجا که
با ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی ّ
مادهی اثر نیز سر و کار دارد ،دارای
متکی بر خواص فیزیکی و شیمیایی ّ
رویکردی علمی ّ
ماده نیز هست؛
بــرای مرمــت در بادی امر ،شــناخت همهجانبهی اثــر ،امری ضروری
اســت .شــناخت اثر تاریخــی  -فرهنگی میتواند محــدودهی عملکرد
مرمــت و چگونگــی آنرا تعییــن کنــد ،بهطوریکه میتــوان گفت این
مرحله ،اساس ـیترین مرحله پیش از هرگونه مداخله در اثر محســوب
میشــود .شناخت همهجانبهی اثر ،پیشنیاز مرمت علمی است که
ّ
موجب حفاظت مؤثر و ماندگاری آن میشــود .اثر تاریخی -فرهنگی،
مانند تمام اجسام دیگر ،دارای بعد ّ
ماده است و میتواند تا حدودی
بــا حــواس و بهکمــک ابزارمندی انســان مورد شــناخت قرار گیــرد؛ ّاما
مســأله این است که بر اســاس مطالعات گسترده از گذشتههای دور
تا کنون و نظریات ارائه شــده از ســوی بزرگان علم و اندیشه در شرق و
غرب ،تمام اجسام موجود در جهان ،عالوه بر بعد ملموس و مشهود
ّ
ماده ،دارای بعد زمان نیز میباشند؛ ّ
توجه به پدیدهی زمان و تغییر،
و بحث و مناظره در مورد گذشــته از مســائل اساســی پستمدرنیسم
است و در دهههای اخیر ،بسیار مورد ّ
توجه قرار دارد (.)Brown, 2004
زمان بر اســاس مطالعات و نظریات ارائهشــده توســط اندیشــمندان،
بهعنوان ُبعد چهارم اجســام اثبات شــده و مطرح است .اما بر اساس
ّ
ماهیــت پیچیــدهی آن ،نظریــات متفاوتــی نیــز ارائــه شــده اســت که
هریک از آنها بهنحوی در تفهیم مسألهی زمان نقش راهبردی دارند.
بــا تثبیــت نقــش زمــان بهعنــوان بعــد چهــارم ،در مباحــث علمیای
کــه بهنوعــی با اجســام و آثار گونا گون ســروکار دارنــد ،از جمله مرمت،
بازشناســی و تحلیــل آن در اثــر تاریخــی -فرهنگــی ،کانــون ّ
توجه قرار
میگیرد .بنابراین ،مرمت بهعنوان کنش مداخلهای که بر اثر تاریخی-
فرهنگی انجام میگیرد بهسبب مواجهه با اشیاء ،به شیوهای ظریف
و قابــل ّ
تأمل با مســألهی زمان نیز مواجه اســت و هــدف از انجام این
پژوهش ،بررســی همهجانبهی ابعاد و نتایج این مواجهه ،بر اســاس

بازشناســی پدیدهشناسانهی مســألهی زمان خواهد بود .نخست در
مرحل ـهی شــناخت اجســام ،نمیتــوان تنها بــا ّاتکا به شــناخت ابعاد
ملموس جســم در مکان ،ادعایی در مورد شناخت کامل آن داشت،
زیــرا نمیتوان در کنار شناســایی ابعاد ّ
مادهای اثر کــه امروزه بهکمک
علمی دســتگاهی ممکن شــده اســت؛ بعد زمان را در
انواع روشهای ِ
اثر نادیده انگاشــته و تالشی برای شناساندن آن در مطالعات اجسام
از جملــه آثــار تاریخــی -فرهنگــی انجــام نداد .امــا برای شــناخت این
بعد الزم اســت که ابتدا زمان ،خود مورد ّ
توجه و شــناخت قرار گیرد،
ســپس بــه بررســی و تحلیــل آن در آثار تاریخــی -فرهنگــی و حفاظت
و مرمــت آنهــا پرداخــت .نحــوهی پرســش از زمــان و همچنین پاســخ
بدان ،خود مســألهای قابل ّ
تأمل اســت ،زیرا در مورد زمان ،بهســبب
توصیفناپذیــری آن ،نمیتــوان تنهــا بــه یــک پاســخ بســنده کــرد و
شــتابزده نظــر داد کــه این یــا آن چیز ،زمان اســت؛ بنابرایــن در این
مورد ،باید پدیدهشــناس بود و با تحلیلی چندجانبهنگر ،شــیوههای
ظهور زمان و تقویم ۱آن بر آ گاهی انسان را پدیدهشناسی کرد (هایدگر،
 ،)62-61 ،1388که راهبرد اساسی در این تحقیق میباشد .بنابراین
در این مقاله ،بر اســاس تدوین دادههای برخاســته از نظریات علمی
و فلســفی اندیشــمندان از دوران گذشــته تــا معاصــر ،بــا رویکــردی
پدیدهشناسانه ،به فهم و تحلیل مسألهی زمان بهعنوان بعدی قابل
ّ
توجه از ابعاد اجســام و نحوهی ارتباط آن با اشــیاء تاریخی -فرهنگی
پرداخته میشــود .با این رویکرد که زمان در گســترهی آثار تاریخی -
فرهنگــی دارای چــه جایگاهــی اســت؟ به چــه ،گونههایــی در آ گاهی
انســان تقویــم میشــود و مــورد شناســایی قــرار میگیرد و چه نقشــی
در فراینــد مرمــت و حفاظــت آثــار دارد و ارتبــاط آن بــا انســان چگونــه
است؟پرداختن به این مسأله ،خود عالوه بر ایجاد نگرش چهاربعدی
در مورد مرمت ،میتواند گامی مهم در فرایند شناخت همهجانبهی
آثــار تاریخــی -فرهنگی باشــد؛ آنگونه که شــأن آنها به ســبب یگانگی
و برگش ـتناپذیر بودنشــان ایجــاب میکنــد؛ بدینســبب اســت کــه
هرگونــه مداخلــه در آثــار تاریخــی  -فرهنگــی بــدون انجــام مطالعــات
جامع در مورد آنها در همهی ابعاد جســم ،ناتمام و شــتابزده اســت.
در رابطــه بــا زمان ،مطالعات گســتردهای در سراســر دنیا انجام شــده
اســت که در ادامه ،در قسمت پیشینهی مطالعات مطرح میشوند.

 -۱پیشینه تحقیق
شتــر در مــورد زمــان و چگونگــی
مطالعــات پژوهشــگرانی کــه پی 
درک آن توســط انســان بــه تحقیــق پرداختهانــد ،مــورد بررســی قــرار
گرفتــه و بهصورت دادههایی دستهبندیشــده ،ارائه میگردد .زمان
و نحــوهی درک زمانــی انســان ،از جملــه مســائل بنیــادی در علــوم
و فلســفه میباشــد کــه بــا مراجعــه بــه نظریات علمــی اندیشــمندان

از دوران گذشــته تــا دوران معاصــر ،مــورد بررســی قــرار خواهد گرفت
و در اینجــا مــروری انجام میشــود بر مطالعاتی کــه از زوایای مختلف
حــول محور زمان انجام شــدهاند .تعدادی از ایــن مطالعات در مورد
نحــوهی درک زمانــی انســان ،در ارتبــاط بــا اشــیاء پیرامــون او انجام
شــده اســت و در تعدادی دیگر ،ارتباط زمان با آثار و اشــیاء تاریخی-
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فرهنگی در قالب فرهنگ ّ
مادهای به انجام رسیده است.
انســان ،توالــی گــذر زمــان را بــا تغییــر در محیــط پیرامــون خــود
درمییابــد ،بهصــورت رویــدادی در پــی رویــداد دیگــر؛ امــا نحــوهی
درک زمانــی او بــا درک مکان متفاوت اســت؛ پذیــرش زمان بهعنوان
ُبعــد چهــارم اجســام ،آنهــا را از تــودهای صرفـ ًـا مـ ّ
۲
ـادهای ،بــه رویــداد
یــا واقعــه تبدیــل میکنــد؛ بنابرایــن درک زمانــی انســان ،وابســته به
درک رویــداد اســت و او ایــن توانایــی ذهنــی را دارد کــه بتوانــد توالی
رویدادهــا را بهصــورت ماقبــل و مابعــد دریافــت کــرده و بدینترتیب
گــذر زمــان را درک نماید .بر این اســاس ،زمان در قالب رویداد اســت
که مورد شناسـ�ایی قـ�رار میگیـ�رد ( .)Horel,1998همچنین دانش ما
در مــورد زمان گذشــته ،بر مبنای ذهن نیســت ،بلکه بیشــتر شــامل
اســتفاده از شــواهد تاریخی -فرهنگــی و آثار باقیمانده از پیشــینیان
اســت .بدینترتیــب میتــوان در زمــان حال ،در مورد گذشــته بدون
ق��رار داش��تن در آن زمان ،ش��ناخت حاصل ک��رد (،)Campbell,1997
زیــرا انســان دارای مکانیس ـمهای شــناختی ویــژهای اســت کــه به او
امــکان درک زمــان را میدهنــد و ایــن درک ،بهصــورت شبیهســازی
آینــده در ذهــن و همچنیــن بازنمایــی گذشــته از طریــق حافظــه و
خاطــره در قالــب مطالعه و شــناخت آثار و بقایــای تاریخی  -فرهنگی
اســت؛ انسان میتواند با مطالعهی مواد تاریخی و فرهنگی بهعنوان
حقایقــی شناختهشــده از گذشــته ،بســیار دقیقتــر از تکی ـهی صرف
بـ�ر حافظـ�هی خـ�ود بـ�ه شناسـ�ایی زمـ�ان بپـ�ردازد (De Smedt et al.,
 .)2011انســان میتوانــد گذشــته را توســط خاطراتــی کــه در ذهــن
دارد و بهطــور ملموستر توســط اشــیاء و آثار بر جــای مانده بهعنوان
فرهنــگ مـ ّ
یکــه او از آینده
ـادهای ،۳بازشناســی و بازیابی کنــد در حال 
چیــزی نمیداند ،زیرا زمان میگذرد و رویدادها از ا کنون به گذشــته
میپیوندنــد و در آن محــو میشــوند .درک گــذر زمــان ،بــه تغییــر در
اشــیاء پیرامون مربوط است و نحوهی تجربهی زمان توسط انسان،
بــه درک و تحلیــل مفهــوم رویــداد وابســته اســت .پرداختــن بــه این
موضــوع ،بهویــژه در مــورد آثــار فرهنگــی انســان در دوران مختلــف
تاریخـ�ی ،میتوانـ�د مـ�ورد ّ
تأمـ�ل قـ�رار گیـ�رد ( )Le Poidevin,1999و
جایــگاه خاصــی بــرای حفاظــت و مرمت آثار گذشــته ایجــاد میکند؛
زیــرا آثــار و اشــیاء تاریخــی – فرهنگــی ،با تمرکــز بر بعد زمــان ،در واقع
رویــدادی هســتند که شــامل انباشــت اطالعات بــوده و حافظهی بر
جایمانده از گذشــته هســتند ،بهطوریکه در بســیاری از مطالعاتی
کــه در ســالهای اخیر بــا محوریت زمان انجام شــده اســت ،موضوع
اساســی ،فرهنگهــای ّ
۴
مادهای گذشــتگان و انــواع مطالعات علمی
و دســتگاهی بر روی آنها اســت ،همواره با این نگاه کلیدی که زمان
گذشــته ا کنــون در پیــش روی مــا در حــال قــرار گرفتــه اســت .جیمــز
یونگ در کتاب دانش و هنر ،به این موضوع میپردازد که آثار هنری
از ایــن جهــت دارای ّ
اهمیــت هســتند کــه منبــع دانــش و تکنولوژی
ّ
محســوب میشــوند و این دانش ،نه تنها به مادهی اثر هنری ،بلکه
در واقع به روابط آن با انســانها و جوامع نیز مرتبط اســت (Young,
)2004, 65 &70؛ که در بازشناســی و بازســازی گذشته نقش اساسی
حکــردن موضوع
دارنــد .در همیــن راســتا ،متیــو دیویدســون بــا مطر 
زمــان و چهاربعدینگــری در آثــار ،بــه شــرح مبحــث زمــان در آنهــا

پرداختــه اســت .مطالــب مــورد نظــر او حول محــور رویــداد ،در مورد
زمان اشــیاء میباشد .نویســنده به صراحت اذعان میدارد که هیچ
شــخصی نمیتواند بهطور ژرف در مورد ّ
مادهی اشیاء ،بررسی علمی
و مطالع ـهای انجــام دهــد بــدون اینکــه در مــورد زمــان بررســی کرده
باشــد .زیــرا زمان بــا اشــیاء در ارتباط مســتقیم قرار گرفته و پیوســته
بـ�ه آنهـ�ا میباشـ�د ( .)Davidson, 2004اطالعــات حاصــل از اشــیاء،
در واقــع زمــان گذشــته را ارائــه میکننــد ،بنابراین مــا در زمان حال،
اشــیاء گذشــته را درمییابیم ،در حالیکه آنها بازتــاب زمان و افرادی
هســتند کــه آنها را ســاخته ،بهکار میبــرده و یا صاحب آنهــا بودهاند.
بدین ترتیب ،اشــیاء منبع اطالعات ارزشــمندی هستند و به همین
دلیــل اســت کــه باقیماندههــای فیزیکی انســانها از زمان گذشــته،
فرهنگ ّ
مادهای نامیده میشــوند .این اشــیاء هستند که گواه زمان
میباشند و بهطور ایزوله هم تولید نشدهاند ،بلکه با عناصر زمینهای
خــود در ارتبــاط میباشــند کــه شــرایط ســاخت آنهــا را فراهــم کــرده
است .مطالعهی همه جانبهی اثر ،میتواند نکاتی در مورد زمینهی
آنرا نیــز روشــن ســازد ،بنابراین امروزه در رویکردهــای نوین حوزهی
ً
صرفــا اجســام ّ
مــادهای ،بلکــه وقایع و
حفاظــت و مرمــت ،آثــار را نــه
ّ
فرایندهــای اجتماعــی دانســتهاند کــه توســط آنهــا ،مــاده و محتــوا
همــراه با اشــیاء ،بناهــا ،بقایای معماری و ســایر آثار در زمــان انتقال
مییابنـ�د (;Richmond & Bracker, 2009,150; Caple, 2006,44
 .)Avrami et al., 2000, 6در ایــن دســت مطالعــات ،محــور اصلــی
شــناخت زمــان ،پرداختــن به مفهــوم فرهنگ ّ
مــادهای معرفیشــده
اســت .در این راســتا ،اندرو جونــز و کریس رایت نیز بــا طرح مباحثی
چــون حافظــه و خاطــره ،به بررســی زمان گذشــته در حــال از طریق
مطالعهی فرهنگ ّ
مادهای پرداختهاند .تمام اشــیاء ساخت بشر ،در
واقع نوعی حافظه هســتند که انباشــت دانــش و فرهنگ زمان خود
میباشــند .اشــیاء تاریخــی -فرهنگــی ،نــه تنها ّ
مــاده ،بلکــه در اصل
رویــداد یــا واقعــهای تاریخــی هســتند کــه در گذشــته روی دادهاند و
ا کنــون در زمــان حــال قرارگرفتهانــد؛ از دیدگاه تجزیــه و تحلیل مواد،
اشــیاء تاریخــی ،ارتباطــی بنیادین با مســألهی زمان دارنــد و در واقع
از طریــق تجربــه کردن آنها اســت که زمان گذشــته در تماس با زمان
ح��ال قرار میگیرد و حقیقتی ملموس و قابل درک میش��ود (Jones,
 .)2007, 47; Wright, 2004ســوزان پیــرس نیــز در تفســیر اشــیاء و
مجموعههــا بــا محوریــت مفهــوم زمــان در اشــیاء بهعنــوان رویــداد،
آورده اســت کــه ،شــیء دارای ّ
ماده اســت و میتواند مــورد مطالعات
و تجزیــه و تحلیــل تجربــی در شــاخههای مختلــف علــوم از قبیــل
شــیمی ،فیزیک و زیستشناسی واقع شود .از طرفی اشیاء تاریخی-
فرهنگــی دارای حقیقتــی بهعنــوان محتوای معنایی هســتند ،یعنی
در ارتبــاط فکــری با خود شــیء تاریخــی -فرهنگی ،ابتــدا جایگاه آن
یعنــی زمانــی کــه اثــر ،بخشــی از آن بــوده اســت تبییــن و شــرح داده
میشود؛ موقعیت زمان ،مکان و ّفعالیتی که با شیء انجام میشده
اســت نیــز ،جــزء جداییناپذیــر واقعیــت اثــر میباشــد و بدینقــرار،
مطالعــه و بررســی اشــیاء ،راهی برای درک زمان اســت کــه این ،خود
توجه بــه مفهوم فرهنگ ّ
بــا ّ
مادهای و شناســایی و تحلیــل بعد زمان
در اثــر همراســتا خواهــد بــود ،بدینقــرار ،نســل آینــدهی حفاظــت و
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مرمــت ،مجهــز به نگرشــی جامع و همــه بعدنگر در مواجه ـهی با آثار
تاریخ��ی -فرهنگ��ی میش��وند (Pearce, 2003, 13 &19; Agnew,
 .)2006, 56چنانکــه گذشــت ،در ایــن مطالعــات ،عــاوه بــر تأ کید بر
مکانیس ـمهای ویژهی ذهنی و شناختی انســان برای فهم مسألهی
زمــان ،با تکیه بر بعد چهارم ،اجســام بهعنوان رویداد مطرح شــدند
و بــر ایــن مبنا ،آثار و بقایا و اشــیاء برجای مانده از گذشــته ،بهعنوان
فرهنگ ّ
مادهای ،دارای ارتباط بنیادینی با زمان و با ّ
توجه به مفهوم
رویداد ،راهی برای شــناخت زمان مطرح شدند .بدینقرار ،بازگشت
به خود اثر که مبنای پدیدهشناســی اســت ،از اساس ـیترین روشها
بــرای بازشناســی زمــان اســت و در مطالعهی آثــار و اشــیاء تاریخی -
فرهنگــی با تمرکز بــر همهی ابعاد آن ،رویکرد پدیدهشناســانه و اصل
بازگشت به خود اثر ّاتخاذ میشود .در این رویکرد ،روش شناسایی و
ّ ۵
تحلیل همهجانبهی اثر توســط پژوهشگران ،با عنوان تعقیب ماده
در اثـ�ر تاریخـ�ی -فرهنگـ�ی بـ�هکار گرفتـ�ه میشـ�ود (�Weisman
 .)tel et al., 2014بــر مبنــای ایــن پیشــینه ،بــه مســائلی چــون زمان
بهعنــوان بعــد چهــارم اجســام ،نحــوهی درک زمانــی انســان و تمرکز
بــر مفهــوم رویــداد در ادرا ک زمــان اشــاره شــده اســت .در مطالعــات
بســیاری بــه درک گذشــته بــا واســطهی اشــیاء باقیمانــده از آن
پرداختــه شــده بود و اینکه اشــیاء تاریخــی -فرهنگی بر جــای مانده
از گذشــته ،حافظــه و انباشــت اطالعــات و منبــع دانــش و تکنولوژی
محســوب میشــوند و شــناخت زمــان ،بهواســطهی شــناخت آنهــا
انجــام میشــود .در تئــوری مرمت نیــز ،چزاره برنــدی ،۶مبحث زمان
را در ســه مرحل ـهی ســاخت ،زمــان ســپری شــده و زمــان مواجههی
انسـ�ان بـ�ا اثر تاریخـ�ی و فرهنگی ،مطـ�رح کرده اسـ�ت(Brandi, 2005,
 .)62در ادام ـهی تئــوری او ،در ایــن مقالــه بــا طر حافکنــی پژوهشــی
بنیــادی بــا راهبــرد پدیدهشناســی ،بــه تحلیــل مســألهی زمــان و
نقــش آن در مباحــث علمــی و فلســفی حفاظــت و مرمــت بــرای
رســیدن به نظریهای بــا محوریت زمان در مرمت پرداخته میشــود.

 -۲روش تحقیق
ایــن پژوهــش بــا ّ
توجه به مســألهی آن ،پژوهشــی بنیادی اســت
کــه بــا دیدگاه تفســیری و تحلیلی و روش پدیدهشناســی ،با گردآوری
دادههــا انجام شــده اســت .برمبنای ایــن دیدگاه ،واقعیت مشــروط
به تجربهی انســان بر اســاس دادههای علمی و تحلیل و تفســیر آنها
اســت .بر اســاس مطالعات گســترده و تحلیل دادههای کیفی فراهم
شــده ،دانــش مربــوط بــه واقعیــت مــورد جســتجو بهوجــود میآید و
پژوهشــگر ،از طریــق تعامــل بــا موضــوع مــورد پژوهــش ،میتواند به
ش��ناخت آن نائ��ل ش��ود ( .)Adcock, 2003بــر ایــن مبنــا ،پژوهشــگر
براســاس دادههــای کیفی فراهم شــده از نظریات مطــرح در حوزهی
ّ
مطالعاتی مورد نظر تحقیق ،و برقراری ارتباط منظم و منطقی میان
دادههــا و گزارههــای تصدیق شــده ،و تحلیل و تفســیر آنها ،به ســنتز
نظریهی تحقیق خود میپردازد .اما نحوهی پرسش و روش تحقیق
در پژوهش با محوریت زمان ،خود مسألهای اساسی است .در مورد
زمان باید دانست که چه پرسشی و چگونه باید مطرح کرد سپس به

راههای پاســخ بدان اندیشــید (باردون ،)9 ،1395 ،بنابراین در مورد
زمــان بایــد ّ
تأمــل داشــت و نمیتــوان شــتابزده پاســخ داد و به یک
پاسخ بسنده کرد که این یا آن چیز زمان است .به همین دلیل است
کــه در ایــن مــورد ،بایــد بــا تمرکز بر همــهی ابعاد مســأله ،شــیوههای
ظهــور زمان را بر آ گاهی انســان پدیدهشناســی کــرد (هایدگر،1388 ،
 61و ،)62که رویکرد اساسی و روش این تحقیق نیز میباشد.
پدیدهشناسی ۷در قرن بیستم ،با آثار ادموند هوسرل ۸در آلمان ،با
۹
شعار بازگشت به خود چیزها و در فرانسه از طریق موریس مرلوپونتی
شناخته شد ،پژوهش بنا به گفتهی هوسرل ،زمانی دقیق خواهد بود
معین و ّ
که تمام مراحل آن ّ
موجه صورت پذیرد .او روش پدیدهشناختی
خود را برای رسیدن به چنین اهدافی مطرح کرد (پریموزیک،1388 ،
 .)17پدیدهشناســی ،حرکتی اساســی در قرن بیســتم است و بهعنوان
فلســفهی قرن مطرح شــده اســت؛ هدف آن ،فراهم کــردن دیدگاهی
شــفاف بــرای یافتــن معنــای پرســشهای پژوهشــی و یــا رویکــردی
پدیدهشناختی بهسوی مسائل فلسفی است (.)Glendinning, 2008
در واقع روشی ذهنی برای ّ
علمیت دادن به فلسفه است (وال،1395 ،
 )14و بــه بیــان هایدگر ،چگونگی تحقیق را مشــخص میکند (هایدگر،
)37 ،1395؛ در پدیدهشناســی ،گیرنــدهی خــود را خامــوش کــرده و
بــه فرســتندهای کــه فراســوی ماســت گوش فــرا میدهیــم (جمادی،
 .)407 ،1395بدینقــرار در ایــن پژوهش ،با ایــن رویکرد به مطالعهی
همهجانب ـهی مســألهی اصلــی تحقیق یعنی زمــان ،در منابع علمی و
گردآوری دادههای کیفی ،بر اســاس نظریات علمی شــاخص و مطرح
بهعنوان زیربنای نظری تحقیق پرداخته میشــود .تشــریح ّاطالعات
ّ
فلسفی ،تحقیق و گردآوری منظم دادهها و برقراری ارتباط میان آنها،
در نهایت به ســاخت نظریهای برای تشــریح پاســخ مســألهی تحقیق
منجر میشــود؛ کوشش شده اســت تا از طریق فرایند تحلیل مفاهیم
در راســتای اهداف مورد نظر پژوهش از ابعاد مختلف ،و با ارتباط آنها
بهطریق اســتقرایی ،به معنایی که در حوزهی پاســخ به پرســشهای
اساس��ی م��ورد نظر تحقیق اس��ت ،دسترس��ی حاصل آی��د (Cresswell,
 .)2005,16; Torrance, 2008نکتهی قابل ّ
تأمل در این پژوهش که به
پدیدهشناسی مسألهای چون زمان میپردازد ،این است که وظیفهی
ً
پدیدهشناســی و میــدان عملکــرد آن ،صرفــا نــگاه کــردن ســطحی بــه
اشــیاء نیســت ،بلکه در این روش ،در نازلترین روشهای شــناخت،
بیشترین مسائل بر ســر راه تحلیل قرار میگیرد (هوسرل،)42 ،1393،
تمام معنای پدیدهشناسی یا آخرین معنای آن ،بهعنوان جستجویی
ّ
بــرای یافتــن شــکل ضمنی یــک مفهوم ،یــک ّ
تعین یا یک تفکر اســت
(لوینــاس)119 ،1393،؛ کــه در آن بــا چیزهــا ،آنچنــان کــه در تجربــهی
مــا نمــودار میشــوند ،ســر و کار داریــم یــا بهعبارتی ،نحوههایــی که ما
چیزهــا را تجربــه میکنیم؛ همانند آنچه که در ایــن پژوهش با تمرکز بر
مسألهی زمان مورد نظر است؛ یعنی معنایی که چیزها دارند آنچنان
که در زیستجهان ما تجربه میشوند .نقطهی شروع پدیدهشناسی،
تجربــهی آ گاهانهی ما از مفهوم مورد نظر اســت .بهنظر کانت ،۱۰آنچه
کــه بــر ذهن نمودار میشــود ،یا بهنظــر آ گوســتکنت ،۱۱چیزها آنچنان
ّ
کــه بــه آ گاهی ما داده میشــوند ،اعــم از اینکه بــه ادرا ک آیند یا با تفکر
تحلیل گردند .پدیدهشناســی بهنظر هوســرل ،به بررســی همتافتهی
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آ گاهــی و پدیــدار مــورد بررســی میپــردازد .روش پدیدهشناســی در
نهایــت ،بــه تفســیر و تحلیــل معانــی پوشــیده میانجامــد (وودراف،
 27 ،1395و  )14و در هر شکلی از اشکالش ،از خود چیزها آغاز میکند
اعــم از اینکــه آنهــا ،دادههــای مشــهود آ گاهــی باشــند ،یــا چیزهایــی
باشــند کــه باطــن خــود را پنهــان میکننــد و الزم اســت که با تفســیر و
تحلیــل آشــکار شــوند (جمــادی .)628 ،1395 ،قلمرو پدیدهشناســی
نامحدود است بهطوریکه نمیتوان آنرا ،در محدودهی علم خاصی
قرار داد .پدیدهشناســی ،تنها پوســتهی نازکی که پشــت آن راز اشــیاء
نهفته باشــد نیســت ،و تنها توصیف آنچه که مورد نظاره قرار میگیرد
هــم نیســت ،بلکه ســؤال از دادههایی اســت که نه بهصــورت نمودی
بــرای دیدن ،بلکه بهصورت موضوعی بــرای فهمیدن و تحلیل ،مورد
بررســی قــرار میگیرنــد (دارتیــگ)144 ،1396 ،؛ کــه در آن ،در مــورد
۱۲
مفهوم چیزها ّ
تعمق کرده و درونبینی ،و یا بهعبارتی شهود آیدتیک
انجــام میشــود (سا کالوفســکی .)304 ،1395 ،نــزد هایدگر ،آنچیزی
که در بادی امر و اغلب خود را نشــان نمیدهد و نیازمند ّ
تعمق اســت،
درخورترین مضمون برای آغاز پدیدهشناســی است (جمادی،1395 ،
 ،)422بدینترتیــب در این مقاله ،با روش پدیدهشناســی ،به ّ
تعمق و
تحلیل همهجانبه در مورد زمان پرداخته میشــود .با این رویکرد ،به
زمان بهعنوان امری که بازشناسی آن در عینی که پدیداری آشکار و در
دست مینماید ولی در عمل ،پدیدهای پوشیده و نهان است و نیاز به
ّ
تعمق برای شناسایی دارد ،پرداخته شده و به شرح چگونگی شناخت
پدیدهشناسانه و عملکرد آن بهعنوان بعد چهارم اجسام در حفاظت
و مرمــت آثار تاریخی و فرهنگی بهعنوان فرایندی که بهطور مســتقیم
با اشــیاء ســر و کار دارد ،پرداخته میشــود .پدیدهشناسی ،در سکوت
آغاز میشــودّ ،
تحیر در برابر چگونگی پدیدهی زمان در گســترهی آثار و
اشیاء تاریخی و فرهنگی و نقش این اصل بنیادین در فرایند حفاظت
و مرمت ،محور اساســی شــکلگیری این پژوهش را تشــکیل میدهد.
در طر حافکنــی بــرای روش پدیدهشناســانه در ایــن تحقیــق ،مراحلی
طــی میشــود؛ بــرای پژوهش در مــورد پدیدهای خاص ،نخســت باید
باورهــای خود را نســبت بــه آن به تعلیق درآورده و با بازگشــت به خود
آن چیز ،به شهود و بررسی تحلیلی آن از جنبهها و شیوههای مختلف
پدیدار شدنش پرداخته شود .بدینترتیب ،میتوان آن پدیدهی مورد
نظــر را تقویــم کرده و به تفســیر معانی پوشــیدهی آن پرداخت .بدون
تحلیل در پدیده و شــرح آن از جنبههای مختلف ،نمیتوان چیزی را
توصیف کرد .در پدیدهشناســی ،شــهود آیدتیک انجام میشود که در
آن ،بر اســاس دیدن و ّ
توجه کردن به جزئیات اشــیاء و بررسی آنها ،به
ی آنها رسیده میشود .همچنین
ذاتی مشترک میان آنها و درک رابط ه 
مشاهدهی شــیوههای ظهور پدیدهی مورد بررسی در آ گاهی انسان،
مرحلهای در پدیدهشناسی است که به نحوهی تقویم پدیدهی مورد
نظــر در آ گاهــی ما میانجامــد که مرحلهای کلیدی در پدیدهشناســی
هوسرل است (اسپیگلبرگ و شــومان 984 ،1393 ،و  .)1015بنابراین،
در ادامــه ابتــدا بــه تحلیل زمان و ســپس به شــرح شــیوههای ظهور و
تقویم شــدن آن بر آ گاهی انســان در گســترهی حفاظت و مرمت آثار و
بقایای تاریخی پرداخته شــده و نقش آنرا بهعنوان بعدی اساســی از
ابعاد جسم در این فرایند آشکار مینماید.

 -۳چارچوب نظری
در این بخش به تحلیل پدیدهی زمان و سپس بررسی نحوههای
پدیــدار شــدن آن ،پرداخته میشــود .زمان ،از بنیادیترین مســائل
ّ
علمی و فلسفی است که در طی سالها ،متفکرین بسیاری را به خود
مشــغول داشــته اســت .بســیاری از مفاهیــم اصلی در علم بــر مبنای
عامــل زمــان پایهریــزی شــدهاند ،حــال آنکــه بازشناســی زمــان برای
ّ
کاربران این مفاهیم ،پیچیده اســت .آنچه مســلم اســت اینکه علوم
مختلف ،به تنهایی قادر به تبیین مســألهی زمان نیســتند و زمان را
میتوان مفهومی مشــترک میان علم و فلســفه در نظر گرفت .انسان
بهوســیلهی حــواس خــود ،دنیــای اطــراف را درمییابــد .رنگهــا را
میبیند ،صداها را میشنود ،نرمی و زبری را لمس میکند ،اما سؤال
این است که مفهومی چون زمان را چگونه درمییابد؟ ادرا ک زمان،
چیزی فراتر از توانایی ّ
حســی معمول انســان میطلبد و غریب بهنظر
میرسد که بگوییم گذر زمان را میبینیم یا میشنویم .با این حال،
گــذر زمــان را با تغییر در الگوهای فکری خــود درمییابیم و با دریافت
غیرمســتقیم از سایر چیزهای اطراف ،تشخیص میدهیم .رویدادی
در پی رویداد دیگر ،آنها در زمان هســتند و چنین بهنظر میرســد که
زمان ،رویداد نیست و فقط رابطهای بین رویدادهاست؛ ولی چگونه
میتــوان رابطــه را مســتقل از عوامــل آن فــرض کــرد؟! بدینترتیــب
میتــوان گفت که ارتباطی قابــل ّ
تأمل و معنادار میان زمان و رویداد
برق��رار اس��ت ک��ه در نهای��ت ب��ه درک مس��ألهی زم��ان میانجامد (Le
 .)Poidevin, 2015قابلیــت درک مســألهی زمــان بــرای انســان ،بــه
انحــای مختلفــی قابــل ذکــر اســت؛ گذشــته ،حــال ،آینــده ،تغییــر و
دگرگونی و مفهوم رویداد ،انحای مختلفی هستند که مسألهی زمان
بر آ گاهی انسـ�ان پدیدار میشـ�ود ( .)Smart,1968,17انسان ،زمان را
بهصورت دریافت متوالی و گذرای رویدادها در ذهن خود درمییابد
و ایــن تصـ ّـور کــه زمــان گذراســت ،بــه جریــان رویدادهــا از ا کنــون به
گذشــته مربــوط اســت .شــناخت مــا از گذشــته ،بهصــورت یــادآوری
خاطرات در حافظهی تقسیمبندیشدهمان است ،یا اینکه گذشته
را در قالب مکتوباتی به شکل تاریخ نگاشته شده درک میکنیم و در
حالت بســیار ملموستر ،با تکیه بر مفهوم رویداد و فرهنگ ّ
مادهای،
گذشــته بهشکل آثار و بقایا ،اشــیاء ملموس و یادمانهای قابل فهم
کــه ا کنــون در زمان حــال حاضرند ،درک میشــود .چگونگــی ارتباط
درک زمــان بــا اشــیاء پیرامــون ،نکتــهای کلیــدی در فهــم مســألهی
زمــان اســت و پرداختــن بــه این موضوع نیــز حائز ّ
اهمیت اســت که،
آنچــه روزگاری آینــده بــوده ،ا کنــون به گذشــته پیوســته اســت و این
موضــوع ،بهویــژه در مــورد آثــار تاریخــی و فرهنگــی انســان در دوران
مختلــف تاریخــی ،میتوانــد مــورد ّ
تأمــل و بررســی قــرار گیــرد ،زیــرا
چنانکــه گذشــت ،درک مــا از گذشــته ،بهواســطهی دریافــت و فهــم
آث��ار برج��ای مانده از آن در زم��ان حال اس��ت (.)Le Poidevin, 1999
ّ
در طــول چندیــن هــزار ســال ،متفکــران در مــورد مســألهی زمان
ّ
مطالعــات بســیاری انجــام دادهاند .افالطــون از نخســتین متفکرانی
بــود کــه مســألهی زمــان را در رســالهی تیمائــوس مطــرح کــرد او در
چارچــوب نظریــهی ُم ُثــل خــود ،زمــان را محــدود به عالــم طبیعت و
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ّ
متحرک از ســرمدیت که مطابق با کثرت عدد ،پیوســته
نیز تصویری
در حرکــت میباشــد ،میدانســت (افالطــون ،)173 ،1388 ،برای او،
زمــان بــه حــرکات معمــول فیزیکی مربــوط بــود مانند حــرکات اجرام
آســمانی کــه بهســبب حرکــت دوری خــود ،ابــزاری مناســب بــرای
انس��ان در اندازهگیری زمان بهش��مار میرون��د (Weinert, 2013,17-
 .)20امــا نخســتین فیلســوفی کــه تبیینــی جامــع از زمــان ارائــه کرد،
ارســطو بــود .او بخشهایــی از کتــاب فیزیک (ســماع طبیعــی) خود
را بــه زمــان اختصــاص داده اســت و ماننــد افالطون ،زمــان را با عدد
و حرکــت مرتبــط میدانــد و آنرا چنیــن تعریــف میکنــد" :زمان عدد
حرکــت اســت از حیــث پیــش و پــس" (ارســطو .)192 ،1394،در کل
نظریاتــی کــه توســط اندیشــمندان مختلــف در مــورد زمــان مطــرح
۱۴
شــده اســت را ،در ســه دســتهی اصلــی ایدئالیســم ،۱۳واقعگرایــی
و نســبتگرایی ۱۵میتوان جای داد .ایدئالیس ـتها معتقدند ،زمان
ً
صرفا موضوعی ذهنی یا ســوبژکتیو ۱۶اســت که به وجود ذهن موجود
میباشــد و متناظــری در واقعیــت نــدارد .آنان معتقد هســتند زمان
ً
و تغییــر ،صرفــا پدیدههایــی ذهنــی و مربوط به ذهن انســان اســت،
ّ
زیــرا ذهــن انســان توانایــی درک و تحلیل توالــی را داراســت .در تفکر
ً
ایدهئالیســتی ،گذشــته صرفا به یــادآوردن و آینــده ،پیشبینیکردن
اســت که به تجربهی انســان بعد زمانی میبخشــد .برتراند راســل،۱۷
ادرا ک ممتــد حرکــت و تغییــر را کــه بــر اســاس درک لحظ ـهای ،منجر
بــه آ گاهــی از زمــان میشــود ،واقعــی دانســته و ادعا میکند ،انســان
بــه معنــای واقعی و دقیق کلمــه تغییر را میفهمد؛ ادموند هوســرل،
کنــش آ گاهــی یافتــن در تجرب ـهی انســان را ،ممتــد میداند .انســان
از زمــان بهواســطهی توانایــی درک تغییــر و دگرگونی بهطــور واقعی و
مســتقیم آ گاهــی مییابــد و ایــن آ گاهی یافتــن ،بهســبب درک توالی
در او ،بــا واقعگرایــی دربــارهی زمــان ناســازگاری نــدارد .بدینقــرار،
واقعگرایــان ،زمان را امــری عینی یا ابژکتیو ،۱۸واقعی و ظرف رویدادها
ّ
میداننــد .آنــان در موضعــی مقابــل تفکــر ایدهئالیســتی بــاور دارنــد
کــه تغییــر و حرکــت ،در واقعیــت امر بدون انســان و خــارج از نحوهی
دریافــت ذهنــی او هــم در عالــم ّاتفــاق میافتــد و زمــان میگــذرد.
انســان تغییر را بهطور مســتقیم و عینی تجربــه میکند پس میتواند
ّ
در خصــوص زمــان واقعگــرا باشــد .در تفکــر واقعگرایان ـهی نیوتنی،۱۹
زمان یعنی جریان یافتن ،گذشــتن و ســپری شــدن .اســحاق نیوتن
در مباحــث بنیادیــن قوانین حرکت در فیزیک کالســیک ،با اســتناد
بهوجــود حرکــت مطلــق ،زمــان را نیز واقعی و مطلق دانســته اســت.
او زمــان را بهعنــوان متریک ســودمند میدانســت و معتقــد بود یک
زمــان جهانــی مطلق بدون نظر به هیچ امر خارجی بهطور یکســان و
یکنواخت در سراســر جهان جاری است .نسبتگرایان در این میان،
ً
موضعــی میانهی ســوبژکتیو و ابژکتیو داشــته و زمــان را نه امری صرفا
واقعی ،بلکه نحوهی نســبت یافتن رویدادهــا با یکدیگر میدانند که
البتــه ایــن رابطهای را که نســبتگرایی بــرای زمان توصیــف میکند؛
رابط ـهای واقعی اســت (بــاردون 14 ،1395 ،و 54؛ جینــز98 ،1389 ،
ّ
و  .)120در تفکــر نســبتگرایی ،زمــان نیــز همچون ســایر ّکمیتهای
ی در طبیعت را میســنجد و بهشماره درمیآورد.
انتزاعی ،امری واقع 
همانطور که ذکر شد ،ارسطو زمان را بر مبنای حرکات طبیعت تعریف

کرده اســت (وال ،)294 ،1395 ،او زمان را ،عدد تغییر بهصورت قبل
از و بعــد از ،دانســته اســت و اندیشــمندان بســیاری نیــز بــه ّ
تبعیت از
ارسطو ،زمان را بر مبنای حرکت و اندازهی آن تعریف میکنند .زمان
به سبب ّ
هویت ّاتصالی خود ،وجود اشیاء را میسنجد و میشمارد.
مالصــدرا زمــان را از خصوصیات تحلیلی اشــیاء معرفی کرده اســت و
ذات اشیاء را به سبب وجود حرکت ،زمانمند میداند .بدینترتیب
او زمــان را بعدی از ابعاد ّ
ماده دانســته اســت ،امــا این بعد ،بر خالف
دیگــر ابعاد ،گذرا و تدریجی اســت (صدرالدینشــیرازی 69 ،1377،و
 .)71ســهروردی زمان را مقدار حرکت دانســته اســت ،آنگاه که مقدار
پیــش و پــس آنــات در عقل جمع گــردد ،او نگهداری شــمارش زمان
را بــر مبنــای حــرکات روزانــه کــه واضحتریــن حــرکات جهــان اســت،
میدانــد (ســهروردی .)290 ،1377 ،ابنســینا نیــز زمــان را ،اندازهی
ّ
متحــرک میشناســد .او
حرکــت میدانــد و حرکــت را ،وابســته بــه
ّ
متحــرک از ّ
ّ
ماده را مســلم میداند .وقتی ابنســینا
جداییناپذیــری
ّ
ّ
زمــان را انــدازهی حرکــت دانســته و حرکــت متحرک را از شــئون ماده
میدانــد ،بیــش از هــر چیز دیگــری ،به جنبــهی واقعگرایــی در زمان
نظر دارد (ابراهیمیدینانی .)89 ،1393،هر یک از نظریات ارائهشده
توســط اندیشــمندان ،دارای نــکات مهــم و قابــل ّ
توجهــی در مــورد
زمان اســت؛ امــا ذات مشــترک دیدگاههای مختلف نســبت به زمان
این اســت که آنچه زمان خوانده میشــود ،اندازهی تغییر و دگرگونی
ّ
اســت که به ســبب حرکت ایجاد میشــود .جهان به علت حرکت ،در
حــال دگرگونــی و تغییر اســت و زمان نیز ،اندازهی ایــن حرکتو تغییر
محســوب میشــود (راســل .)499 ،1394 ،بدینقرار ،در اشــیائی که
در امــر حفاظــت و مرمــت بــا آنهــا مواجه هســتیم نیــزّ ،
مــادهی بهکار
رفتــه ،در اثــر پیوســته با زمان اســت و اثر تاریخی -فرهنگــی در بادی
ً
طبیعتا زمانمند اســت ،بهســبب اینکه ساختاری ّ
مادهای دارد
امر،
ّ
و در بطــن مــاده در ســاختار اتمــی ،جنبــش و حرکتــی نظمیافتــه و
پیوســته در جریان اســت ،و زمان ،مرتبط با حرکت اســت .بر اســاس
مبانی زمانمندی ذاتی ّ
مادهی اثر اســت که در روشهای ســالیابی
در مطالعــات علمــی حفاظــت و مرمــت ،میتــوان بهکمــک معیــار
قــراردادن تغییــری خــاص در ّ
مــادهی اثــر و اندازهگیــری آن تغییــر در
مـ ّـدت ّ
معیــن بهعنوان معیــار ،بهکمک روشهــای دســتگاهی و ابزار
دقیــق در آزمایشهــای مختلــف ،ســن دقیــق آثــار را تخمیــن زد کــه
این خود ،بهســبب معلوم کردن دورهی اثر در مطالعات فنشناســی
آثـ�ار ،در حفاظـ�ت و مرمـ�ت نقـ�ش بهسـ�زایی دارد (Liritzis, et al.,
 ،)2013, 25 & 28چنانکــه ترکیــب یــک اثر در گذر زمــان تغییر نماید،
تعیین ســن آن بهطور دقیق یا نســبی ،بســته به روشهای انتخابی
قابـ�ل محاسـ�به میشـ�ود ( .)Caple, 2006, 69همچنیــن اثر بهســبب
دگرگونــی ســاختار ّ
مــادهای خــود ،در برابــر عوامل محیطی کــه در آن
واقع بوده اســت ،پیوســته در معــرض تغییر و دگرگونی اســت که این
تغییــرات مـ ّ
ـادهای ،اغلــب خــود را بهصــورت الیههــای فرســودگی در
ســطح اثر نشان میدهند و در مطالعات آسیبشناسی آثار ،بهکمک
روشهای علمی و آزمایشگاهی کانون ّ
توجه بوده و نه تنها گواهی از
زمان ســپری شــده بر اثر و قدمت آن هســتند ،بلکه نشانی از شرایط
ّ
محیطــی مؤثر بر ســاختار اثر در گذر زمان نیز میتوانند باشــند .بنا بر
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نظری ـهی برنــدی ،زمــان در مرمــت و حفاظت آثار تاریخــی و فرهنگی
بهطور مشــخص در ســه مرحله مورد ّ
توجه اســت :مرحلهی ســاخت
اثــر و زمان ســپری شــده بر اثر که بــا فرایندهای فرســایش و الیههای
فرســودهی ســطح اثر نمایــان میشــود و همچنین زمــان مواجههی
اثــر با مرمتگر .زمان ســاخت اثر میتواند بهطــور تقریبی با مطالعات
تطبیقی اثر با آثار همدورهی آن و همچنین با آزمایشات زمانسنجی
بهطور دقیق شناســایی شــود .زمان سپری شــده بر اثر ،در الیههای
فرســودگی ســطح اثر خود را نمایان میسازد و اما لحظهی اصابت اثر
بــه آ گاهــی مرمتگــر ،لحظ ـهای روشمنــد ۲۰و ّ
تأملی پدیدهشناســانه
اســت کــه بــه بیــان هایدگــر" ،لحظهیدیــدار" ۲۱نامیــده میشــود.
۲۲
شیء دردستی
"لحظهیدیدار" یعنی از خود برون شدن و تالقی با ِ
یــا فرادســتی ۲۳در ایــن لحظــه اســت کــه فهمیــدن ّاتفــاق میافتــد؛
"آن" پدیدهشناســانهای که در
فهمیــدن یعنــی تالقی چیزی با خودِ ،
آن ،انسان موجودیت شیء مواجه شده با خود را میفهمد (هایدگر،
 .)425 ،1395مرمت از لحظهیدیدار آغاز میشــود ،زمانی که شــیء
گذشــته ،در آن بــر آ گاهــی مرمتگــر اصابــت کــرده ،مــورد فهــم او قرار
گرفته و گذشــته از طریق این حال برای انتقال به آینده و همزیســتی
بــا آن ّ
مهیا میشــود .با تحلیل زمان در ایــن چارچوب نظری و نقش
آن در حفاظت و مرمت ،در ادامه به بررسی شیوههای پدیدار شدن
و تقویــم آن بــر آ گاهــی در قالب رویــداد و فرهنگمـ ّ
ـادهای ،الیههای
فرسودگی ،انسان و مکان پرداخته میشود.

 -1-3شیوههای ظهور زمان و تقویم آن در آ گاهی
ّ
 -1-1-3زمان ،رویداد و فرهنگمادهای
ّ
ّ
متحول شــد و
در آغــاز قــرن بیســتم ،تفکــر نیوتنــی در مــورد زمــان
نظری ـهی نسـ ّ
ـبیت اینشــتین ،۲۴انســان عصــر نویــن را با تغییــر نگرش
دربــارهی جهــان روبــرو کــرد و افــکار ّ
مترقــی جهــان که تمایــل زیادی
بــرای کشــف رازهای نهفتــه در طبیعت داشــتند ،از نوشــتههای این
دانشــمند بزرگ اســتقبال کردند .این نظریهی مهم ،زمان و مکان را
بر خالف ّ
تصورات پیشــین ،از مطلق بودن خارج کرد و مفهوم رویداد
یــا واقعــه را تعریف کــرد .مطابق تئــوری اینشــتین ،چهاربعدینگری،
الزم ـهی شــناخت جهــان اســت .تعییــن یــک موقعیــت افــزون بــر
مختصــات دکارتــی ،در واقع نیازمند به چهار اندازهگیری اســت و این
اندازهگیریهــا ،نــه موقعیــت جســم را در مکان ،بلکه یــک واقعه را در
جایــگاه ۲۵تثبیــت میکننــد .بدینترتیــب در فیزیــک مــدرن ،مفهــوم
رویــداد ،جایگزیــن اجســام مـ ّ
ـادهای شــد و جایــگاه یــا مکان-زمــان،
جانشــین مــکان و زمــان ،بدیــن معنــی کــه مــا در مواجهه با اجســام
ً
در حقیقــت بــا وقایــع یــا رویدادهــا ســر و کار داریــم ،نه صرفــا تودهای
متشـ ّـکل از ّ
ماده .ا گر طبق نظریات ســابق ممکن بود تعدادی اشــیاء
را همگــی در لحظهای واحــد ّ
تصور کرد و چون زمان برای همهی آنها
یکســان بــود ،آنرا نادیده گرفت ،ا کنون باید در مواجهه با اشــیاء -یا
حتــر -وقایــع ،زمان جســم را نیز بهعنــوان بعد چهارم
بهعبــارت صحی 
ّ
مورد شناســایی و تحلیل قرار داد .جهانی را که تئوری نســبیت به ما
معرفــی میکنــد ،جهان رویدادها اســت .مکانــی که داخــل آنّ ،
ماده

در زمــان معیــن در حرکــت اســت و اجســام رویدادهایــی هســتند که
در زمــان خــاص خود ّاتفــاق افتادهاندّ .
ماده ،مــکان ،زمان و حرکت،
مصالــح ســاختمانی جهــان هســتند .در هــم آمیختــن زمــان و مکان
کــه بــه اصطالح جایــگاه یا مکان -زمــان معرفی شــد ،در هم آمیختن
تاریــخ و جغرافیا را به دنبال دارد بهنحویکه تاریخ ،همان جغرافیای
زمانمنــد معرفــی میشــود؛ زمــان ،بنیــاد و اســاس ّ
ماهیــت وجودی
ّ
ماده است .نظریهی ّ
نسبیت به ما میگوید ،زمان موضوعی متفاوت
و جدا از ّ
ماده نیست و تمام اشیاء در واقع رویدادهای زمانی یا واقعه
هســتند در جایــگاه خــود ،و جایگاه بافــت واقعی رویدادها (اشــیاء) را
تشــکیل میدهــد (راســل 104 ،1340،و  .)233در واقع زمــانّ ،
هویتی
زمانیات ندارد؛ بهعبارت دیگر ،چیزها ّ
مستقل از ّ
هویت ّ
هویتی خارج
از زمــان ندارند و زمان هر چیزی ّ
مقوم آن اســت (طباطبایی،1335 ،
ِ
)96؛ چــرا کــه زمــان از هســتی جدا نیســت ،زمــان هر شــیء ،مرتبهی
وجودی آن اســت و "مرتبهی وجودی یک شیء ،همانند جامه برتن
نیســت که هر لحظه بتوان آنرا تعویض کرد" ،بلکه مرتبهی وجودی
یــک شــیء ،حقیقت آن شــیء اســت (ابراهیمیدینانــی.)92 ،1393،
آن دم کــه انســانها ناپدیــد و محــو میشــوند ،اشــیاء حــادث و فانی
زمــان را بهوجــود میآورند ،و برجای میماننــد (هایدگر.)47 ،1388 ،
بنابرایــن با ّ
تأمل بــر مفهوم بنیادین رویــداد ،در امر حفاظت و مرمت
آثــار و اشــیاء تاریخی -فرهنگی نیــز  ،ما در مواجهه بــا آثار مختلف ،نه
ّ
متشــکل از ّ
ماده کــه از مواد و مصالح گونا گون ســاخته
بــا تودههایــی
شــدهاند ،بلکــه به بیان علمی با رویــدادی در رابطــهی واقعی و قابل
ّ
تأمــل بــا زمان مواجه هســتیم و عمل حفاظت و مرمت اثــر ،در بادی
امــر حفاظــت از رویــداد زمانــی اســت کــه بــرای بقــاء و مانــدگاری آن
انجام میگیردّ ،
توجه به این اصل میتواند نقشــی اساســی در تعیین
حــد و مرزهــا و روششناســی مداخــات مرمتی در اثر بــا تمرکز بر اصل
حفاظت بهینهی رویداد زمانی داشــته باشــد؛ زیرا چنانکه بیان شد،
ّ
موجودیت همهی اجسام از جمله آثار تاریخی -فرهنگی
زمان ،اصل
محســوب میشــود؛ بنابراین در فرایند حفاظــت و مرمت برای حفظ
بقای اثرّ ،
ّ
موجودیت آن در زمان حال همواره باید
حتیاالمکان تمام
در نظــر گرفتــه و حفاظت شــود .کنترل شــرایط حفاظــت بهینهی اثر
در زمــان حــال ،در واقع ســبب حفظ بقا و ماندگاری گذشــته در حال
میشـ�ود و حفظ بقای گذشـ�ته اسـ�ت که به کنترل آینـ�ده میانجامد
( .)Caple, 2006, 205بهعبارتــی ،اثــر گذشــته را بــا امانــتداری و در
شــرایط بهینــه بــه آینده انتقــال داده و بــا آینده همزیســت ۲۶میکند.
ّ
تمامیــت اثــر باید در حال بهعنوان حقیقت موجود دریافت شــده و با
ّ
توجه به الیههای آن ،مورد حفاظت قرار گیرد (.)Vinas, 2005, 173
زمان ،مســألهای بنیادین و رازآمیز اســت .محصوالت هنری-آثار
ً
و اشــیائی که غالبا در مرمت با آنها ســر و کار داریم ،-زمان را در "آن"
پیدایش خود بهطور فتورئالیســتیک ،۲۷مســتند و ّ
مجســم ساخته و
امــکان بازیابی و درک زمان گذشــته در حال را فراهم میســازند .آثار
و اشــیاء تاریخــی ،رویدادی هســتند بــرای ادرا ک گذشــته در آ گاهی
انسان امروز در زمان حال و حفاظت آنها در حال ،برای انتقال دادن
رویــداد گذشــته بــه آینــده ،بهنحویکــه گذشــته در آ گاهــی آینــدگان
بهدرستی ادرا ک شود ،زیرا رویداد ،ارتباط معنادار و عمیقی با زمان
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داشــته و یکی از شــیوههای ظهور پدیدهی زمان برای انســان است،
بهطوریکه دانش و آ گاهی ما در مورد گذشــته ،تنها شامل استفاده
از شــواهد و آثــار باقیمانــده از پیشــینیان بهعنــوان فرهنگمـ ّ
ـادهای
میباشــد .بر ایــن مبنا ،میتوان در مورد گذشــته بدون قرار داشــتن
در آن جایــگاه ،بلکــه از طریق قرار گرفتــن رویداد در حال یا بهعبارتی
همزیستشــدن گذشــته با حال از طریق فرهنگ ّ
مادهای ،شناخت
حاصل کرد (.)Brown, 2004
اندیشــه ،باورهــا ،فنــون و دانــش ،بهعبارتــی فرهنــگ انســان
در فراینــد ســاخت اشــیاء ،مـ ّ
ـادهای میشــود بدینســبب اشــیاء
ساختهشــده توسط انسان ،فرهنگ ّ
مادهای هستند .از طرفی اشیاء
زمان را در "آن" پیدایش خود بهطور فتورئالیستیک مستند و ّ
مجسم
میســازند ،اشیاء ساخته شــده توسط انسان ،زمانبدنمند ۲۸شده
یا فرهنگ ّ
مادهای شــده هســتند .بنابراین ارتباط وثیقی میان زمان
و فرهنــگ برقــرار اســت .فرهنگمـ ّ
ـادهای در واقــع زمانبدنمنــد یــا
مـ ّ
ـادهای شــده اســت .انســانها با ســپری شــدن زمــان ،میگذرند و
بقایای اشــیاء ســاخته شــده توســط آنان بهعنــوان فرهنگمـ ّ
ـادهای
شدهی آنان یا زمانبدنمند باقی میمانند به این دلیل آثار و اشیاء
تاریخی ،گذشـ�تهی عینیت یافته هستند (،)Jones, 2007,77 &157
که انســان بــا مراجعه به آنهــا گذشــته را درمییابدّ .
۲۹
مادهای شــدن
زمــان یــا بهعبارتی ظهــور زمان و بدنمند شــدن آن در اشــیاء ،یکی
از شــیوههای پدیدارشــدن زمان و تقویم آن در آ گاهی انســان اســت
تگــر در فراینــد نگهــداری و
( ،)Gonzalez, 2016,144بدینقــرار ،مرم 
حفاظت اجســام (شــامل انواع اشــیاء ،بناها و آثار و بقایای معماری
و  -)...بهعبــارت صحیحتــر رویداد یا واقعه-در واقع زمان را که اصل
ّ
موجودیــت شــیء اســت حفاظــت میکنــد و او در مواجهه بــا بقایای
گذشته ،با زمان نه در سه مرحله بلکه در چهار مرحله مواجه است:
زمان ساخت اثر ،زمان سپری شده بر اثر و زمان دیدار مرمتگر با اثر-
که پیشتر در تئوری مرمت ذکر شــده بود -یک مرحلهی دیگر یعنی
زمان انسانی که شامل زمانبدنمند یا فرهنگ ّ
مادهای است نیز در
شناسایی زمان در مرمت به آنها افزوده میگردد.
 -2-1-3زمان ،فرایندهای فرسایش
مــا وزن را بــا تــرازو انــدازه میگیریم و دمــا را با دماســنج ،اما وقتی
زمــان را انــدازه میگیریــم ،آنچــه بهدســت میآیــد ،انــدازهی تغییــر
اســت .عالــم در حــال تغییــر و دگرگونی اســت ،بــرای طبیعــت ،تغییر
امــری ثابــت شــده اســت ،و زمــان ،ناشــی از ایــن تغییــرات و حرکات
ّ
منظــم آن میباشــد .زمــان در ایــن نگرش ،حرکــت را انــدازه میگیرد
و عدد آن اســت .همانطور که در قســمتهای پیشــین نیز ذکر شــد،
ّ
ارســطو طرفــدار برجســتهی ایــن تفکر اســت .تغییر پدیــدهای واقعی
ّ
اســت ،در ایــن تفکــر ،زمــان پدیــدهای ابژکتیــو اســت و میتــوان آنرا
برحســب واحدهــای زمانــی اندازهگیــری کــرد (صدرالدین شــیرازی،
 38 ، 1392و 140؛ بــاردون 15 ،1395 ،و  .)23مفهومــی از زمــان کــه
از پدیــدهی حرکــت ناشــی میشــود ،اولین مفهــوم از زمان اســت که
بیــش از ســایر مفاهیم آن ،بــه مطالعات علمی در گســترهی حرکت،
ّ
و بــه علــم فیزیک تعلــق دارد .ارتباط زمان و حرکت ،همان ســنجش

حرکت بهکمک زمان اســت (هایدگــر 76 ،1388 ،و  .)77گذر زمان یا
همــان بهوجود آمدن رویدادها ،برگشــتناپذیر و یگانه اســت .تغییر
و دگرگونــی ،بهطــور قابــل ّ
تأملی با زمان وابســتگی دارنــد .مختصات
مکانی اشــیاء ،تابع ّ
متغیر زمان اســت .برای هرثانیهای که میگذرد:
( ،)tمیتوانیــم ســه ســنجش مکانــی عرضــه کنیــم .)x,y,z( :ایــن
مختصــات ،بــرای هــر نقطــه میتواند باشــد کــه در مقدارشــان ،تابع
زمان هســتند .بهطوریکه هرگاه زمان به مقدار بسیار ناچیزی تغییر
کنــد ،مقادیــر مختصــات مکانی نیز تغییــر میکند (همــان .)78 ،این
تغییر در قالب حرکت برای تمام نقاط شــیء صادق اســت و در بطن
آن نیــز که به ظاهر ســا کن اســتّ ،اتفــاق میافتد .به بیــان مالصدرا،
حــاالت مختلــف شــیء بــا آنــات مختلــف زمــان منطبــق اســت .او و
همچنیــن ابنســینا معتقدنــد ،تغییــر و دگرگونیهایــی کــه در شــیء
بهوجــود میآینــد ،از نــوع حرکــت هســتند و زمان وابســته بــه حرکت
ً
ـیء به ظاهر در حال ســکون هم ،ذاتا حرکت دارد .حرکت
اســت و شـ ِ
ّ
دارای دو بعد اســت :زمان و مســافت که ســکون در بعد زمان اتفاق
ّ
(مطهــری .)26 ،1366،مالصــدرا ،حرکت و زمــان را ،تنها در
میافتــد
خارج از شــیء نمیدانســت ،بلکه او ذات اشــیاء را زمانمند دانسته
اســت .ا گــر اینگونــه نبــود ،امــکان ســنجش آنهــا بــا زمــان و تعییــن
ســن شــیء ممکن نبــود -همچنانکه ا گر اشــیاء دارای طــول یا وزن
نباشــند ،نمیتــوان آنهــا را بــا مقیاسهــای طــول و وزن اندازهگیــری
کــرد .-از طرفــی زمــان ،مقــدار حرکت اســت پــس الزم اســت که ذات
اشــیاء دارای حرکت باشــد .به این دلیل است که با گذر زمان ،تغییر
و دگرگونــی در شــیء ّاتفاق میافتد و ایــن تغییر و دگرگونی ،نه تنها در
ظاهــر ،بلکه در بطن شــیء نیز بهســبب وجود حرکــت ّاتفاق افتاده و
ً
ّ
متحول میکند .شــیء ذاتا دارای حرکت بوده و زمانمند اســت
آنرا
(صدرالدین شــیرازی 69 ،1377،و  .)71بر اســاس مباحث شــیمی-
فیزیــک میدانیــم کــه در بطــن اشــیاء ّ
مــادهای ،در ســاختار ملکولی
ّ
آنهــا حرکــت دائمی اتمها به دور خود و به دور هســته بهطور منظم و
ّ
ذاتی همهی
حساب
شده در اربیتالها اتفاق میافتدّ .این حرکاتِ ،
ّ
حــاالت ماده اســت که در بطن ســاختار مادهای جهــان جریان دارد
و از آثار ّ
ماده اســت" .منشــأ پیدایش حرکت ،همان چیزی اســت که
مادهی نخستین است" .جسم ّ
منشأ پیدایش ّ
مادهای بدون حرکت
وجــود نــدارد (ابراهیمــی دینانــی .)342 ،1394،حرکــت مولکولها و
انجــام گرفتن وا کنشهای شــیمیایی مختلف در مواجهه با شــرایط
محیطــی اثــر ،هــر شــیء را مســتعد تغییــر و دگرگونــی و فناپذیــری
میکنــد .بدینترتیــب ،همــهی اجســام از جملــه آثار و اشــیاء هنری
مصنوع بشر نیز در معرض فرسایش و نابودی هستند ،چرا که"بقای
همیش ـهی شــیء محال اســت" (صدرالدیــن شــیرازی.)191 ،1392 ،
حفاظــت و مرمــت ،علیرغــم علم بــه فناپذیری آثار ،بهســبب یگانگی
و شــأن انســانی آنهــا بهعنــوان فرهنگ ّ
مــادهای یــا زمــان بدنمنــد،
ّ
بــه نگهــداری مؤثر آنهــا میپــردازد و بدینترتیــب در واقع گذشــته را
۳۰
بهعنــوان حقیقــت در حال حفــظ میکند .به بیان هانریبرگســون
فیلســوف معاصــر ،جهــان ّ
پیوســتگی
مــادهای بهعنــوان یــک
ِ
متحـ ّـرک وجــود دارد کــه در آن ،همهچیــز تغییــر میکنــد و بهصــورت
ّ
موجودیــت دگرگــون آن در
باقیماندههایــی برجــای میمانــد و
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زم��ان ح��ال ،حقیق��ت ش��یء اس��ت ( .)Fell, 2012, 34 &40تغییــر،
بــا گــذر زمــان اســت کــه ممکــن میشــود و میتوانــد درکــی عینــی
از گــذر زمــان ایجــاد کنــد .وجــود عینــی گــذر زمــان بدین معناســت
ک��ه بینهای��ت الیههای "ا کن��ون" پیدرپ��ی بهوجود آمدهان��د( (�Ken
ً
 .)nedy, 2014, 61فرســودگی معمــوال بهشــکل الیههــای فرســایش
یافتــه بر ســطح اثر دیده میشــود .این الیهها بر ســطح آثــار تاریخی-
ً
خود اثر ظاهر میشــوند
فرهنگــی معمــوال با ظاهــر و رنگی متفاوت از ِ
ّ
کــه نمایانگــر گذر زمــان و انباشــت الیههای ا کنون هســتند و بهعلت
تعامــل مـ ّ
ـادهی اثر با شــرایط محیط پیرامــون ،ایجاد میشــوند؛ زیرا
هیــچ چیــزی در عالــم بهخودی خــود نابود نمیشــود بلکه از ســوی
چیزی غیر از خود ،رو به فرســودگی و فنا میگذارد (ابراهیمیدینانی،
 .)357 ،1394در مــورد آثــار و بقایــای تاریخــی و فرهنگــی نیز شــرایط
۳۲
محیطــی مختلــف بهویــژه وجــود رطوبــت در محیطهــای دفــن
یــا قرارگیــری در مجاورت نور و امــواج الکترومغناطیس،گازهای هوا و
ً
بعضا در محیطهای شــهری وجــود آالیندهها و ریزگردهای مختلف،
ّ
عامــل مؤثــر شــروع وا کنشهــای شــیمیایی و فتوشــیمیایی و ایجاد
تغییــر در ّ
مادهی اثر و دگرگونی آن میشــود ،هم ـهی این فرایندهای
دگرگونکننــدهی شــیمیایی ،در قالــب حرکــت و جنبــش در ســاختار
مولکولــی بهوقــوع میپیوندد ،بهطوریکه بر اثــر این فعل و انفعاالت
ماده در طی گذر ســالیان به ّ
شــیمیایی ،گاهی ّ
مادهای دیگر تبدیل
شــده و این تغییر خود بهنوعی نمایانگر زمان ســپری شــده و قدمت
اثر ،یا با نگرش پدیدهشناســانه ،پدیدار شــدن زمان بر آ گاهی انسان
در قالــب الیههــای فرســایش یافتــه میباشــد (تصویــر)1؛ بدینقــرار،
الیههــای فرســودگی اثــر بهعنــوان پدیــداری زمــان و ا کنونهــای
پیدرپی گذشته بر اثر ّ ،
حتیاالمکان باید حفاظت گردد.
تغییــر قانــون طبیعــت اســت کــه تــاش حفاظــت ،کاهــش آن و
حفاظــت گذشــته ،در حــال اســت .در زمــان حــال ،تغییــر اجتنــاب
ناپذیــر اســت بنابرایــن هــدف از حفاظــت و مرمــت ،علیرغــم علم به
اینکه شــیء در ذات خود مدام در ّ
تحول و دگرگونی اســت و مانند هر
چیز دیگری در جهان ّ
مادهای رو به فنا است ،حفاظت از حقیقت اثر
است که اقدام به نگهداری آن میکند؛ زیرا حفاظت نمیتواند تغییر
ّ
و تحـ ّـول را در اثــر متوقــف ســازد در این صورت فقط اثــر را به اجبار در
۳۱
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چرخههای درمانهای گستردهی پایان ناپذیر قرار میدهد که خود
میتواند تهدیدی برای سالمت اثر باشد (.)Edgren et al., 2017
 -3-1-3زمان ،انسان
زمــان بهصــورت پدیدهای عینی یــا طبیعی و نیز ذهنــی بر آ گاهی
تقویم میشود ،بدان سبب که زمان ویژگی جهان فیزیکی و همچنین
ویژگـ�ی انسـ�ان اسـ�ت ( .)Bardon, 2013, 34 & 48مــورد نخســت
بهصــورت زمان عینی ،ابژکتیو در مباحث اشــیاء و  -فرهنگ ّ
مادهای
بهعنــوان رویــداد ،همچنیــن بهعنــوان انباشــت الیههــای ا کنــون
بهصــورت فرایندهــای فرســایش و ایجــاد ســطوح فرســوده در آثــار
تاریخی و فرهنگی در قسمتهای پیشین مورد شناخت قرار گرفت.
در مفهوم ّ
سنتی از ارسطو تا برگسون ،فهم عامیانه از زمان این است
که هر تغییر و هر شــیء ّ
متغیری و هر حرکتی در زمان اســت (هایدگر،
)25 ،1395؛ امــا طــرح ایــن پرســش نیــز بهجاســت کــه ا گــر انســان
ّ
بهعنــوان شــمارندهای متفکــر کــه بــر مبنــای حرکــت قابل شــمارش
ّ
و منظــم شــیئی معیــار در جهــان زمــان را بــر آ گاهــی خویــش پدیــدار
میکنــد ،وجــود نداشــت ،به عــدد درآمــدن و پدیدار شــدن زمان نیز
ممکن نبود ،بلکه فقط حرکت که صفت زمان است ،موجود خواهد
بــود (هایدگــر 33 ،1388 ،و  .)34زمــان و همچنیــن مــکان در آثــار
تاریخی و فرهنگی تنها دارای معنی ابژکتیو نیســتند ،بلکه ســوبژکتیو
نیز محسوب میشوند و انسان بهعنوان دازاین( 33در-عالم-بودن)،
خـ�ود مفهـ�وم زمـ�ان و مـ�کان را در اثـ�ر میرسـ�اند (Duffrene,1989,
 .)242در مبحــث آثــار و اشــیاء تاریخــی که بهعنــوان فرهنگ ّ
مادهای
و بهعبارتــی رویــداد یــا واقعــه مطــرح هســتند ،این انســان اســت که
ّ
شیء را در حال دریافت کرده و با تفکر و تحلیل آن ،مفهوم رویداد بر
آ گاهی او پدیدار میشــود .به بیان کانت ،زمان شرط صوری همهی
پدیدههاســت کــه البتــه این صورت به ّ
حس انســان وابســته اســت.
انســان از ادرا کات خــود چنانکــه در یــک توالــی زمانــی وجود داشــته
باشــد یعنی بر اساس ّ
حس درونی خود آ گاهی دارد ،بنابراین در این
نگرش ،زمان به انسان وابسته است (کانت 111 ،1391،و  .)117بر این
اســاس ،انــگارهی توالی زمان کــه قاعدهمند هم هســت ،باید درونی
باشد و از سوی ما برتجربههایمان اعمال شود؛ گویی ما به اشتباه آن

ج

تصویر -1الف) تصاویر میکروسکوپ الکترونی مقطع الیههای فرسایشیافته لعاب در نمونه آجرلعابدار هخامنشی ،ب) نمونه آجر لعابدار فرسوده   ،ج) تصویر میکروسکوپی الیهی فرسوده
تشکیل شده بر سطح لعاب.
ماخذ)Yousefnejad, 2015( :
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بیرون به دنبال زمان میگشتیم ،حال آنکه زمان بهواقع به چگونگی
سازماندهی تجربهی ما از جهان مربوط است (باردون.)47 ،1395 ،
نســبت انســان بــا زمان ،با نســبت موجــودات دیگــر با آن ،از اســاس
متفــاوت اســت .چنانکــه میتــوان گفــت ایــن تنهــا آدمیان هســتند
کــه میفهمند در گســترهی زمــان زندگی میکنند ،آنها بــا بهکار بردن
ّ
عقــل خــود ،حرکتی منظم را در جهــان معیار قرار داده و با بهشــماره
درآوردن آن ،زمان را برای خود قابل فهم میکنند ،همچنین انسان
ّ
هویتی متناســب با زمان دارد .آمیختگی انســان با زمان چنان است
کــه جــدا کــردن او از زمــان ،ناممکن اســت (ابنســینا.)166 ،1375 ،
ا گر هســتی انســانی به مفهــوم اصیلش در زمان باشــد ،پــس بهبیان
هایدگــر ،انســان آن موجودی اســت کــه بهعنــوان در-عالم-بودن یا
دازاین توصیف میشــود (هایدگر .)46 ،1388 ،بنابراین زمان تا آنجا
که امری همگن دانســته شــود ،قابل شــمارش و ســنجیدن اســت و
ّ
بــه ایــن ترتیب ،چرخهی منظم رویدادهاســت که توســط انســان به
شــمارش درمیآیــد ،کــه همــان زمــان جهانی یــا برداشــت عامیانه از
زمان اســت .اما زمان به بیان هایدگر ،همان گاهی اســت که انســان
بــر آن چیرگــی دارد ،زمان همین "ا کنون" اســت ،امــا همین "ا کنون"
ـود انســان اســت .دازاین
چیســت؟ او پاســخ میدهــد" :ا کنــون" ،خـ ِ
(در-عالــم -بودن) ،هســتندگی یا وجود انســان ،همان زمان اســت.
آ گوستین در کتاب یازدهم اعترافات خود ،پرسش از زمان را به اینجا
خود زمان است؟ و پاسخ میدهد" :در تو
رســانده اســت که آیا جانِ ،
ای جان من میســنجم زمان را؛ تو را میســنجم همانگونه که زمان
را میســنجم" انســان بــا اندازهگیــری زمــان ،دازایــن کنونــی را اندازه
ـال خود را انــدازه میگیــرم ،آن دم که
ـتی خــود را و حـ ِ
میگیــرد" ،هسـ ِ
زمــان را اندازه میگیرم" .بدینترتیب پرســش از زمــان نگرش و ّ
تأمل
"آن" خویش
مــا را به دازاین معطوف میکند ،هســتندهای کــه در هر ِ
خود
خــود مــا هســتیم" ،دازایــن در نهاییترین امــکان هســتیاشِ ،
زمــان اســت نه در زمــان" (هایدگــر 46 ،1395 ،و " .)47زمــان دازاین
خود زمان است و وقت دارد ،از آن روی که هر زمانی به
است؛ انسان ِ
ّ
منی متعلق است" (هایدگر" .)61 ،1388 ،زمان یک جایی نیست که
از قبل وجود داشــته باشــد و انسان برای تعقیب کاری وارد آن شود،
انســان در زمان نیســت ،او خود زمان اســت که در بطن خود ،به سه
ســاحت گذشــته ،حال و آینده تقســیم شــده اســت .هســتی فقط بر
حســب زمان آشــکار و فهمیده میشــود" (دارتیگ .)149 ،1396 ،در
ایــن نگرش بــه زمان" ،زمان حــال" ،من" و "لحظــه" ،جنبههای یک
رویــداد واحــد هســتند" (لوینــاس .)116 ،1393،در واقــع در این نگاه
پدیدهشناســانه ،به ابعاد مختلف پدیــدهی زمان از مفهوم رویداد تا
انسان ،اشاره شده است .در مبحث تحلیل زمان و فرهنگ ّ
مادهای،
چنانکــه در بخــش پیشــین گذشــت ،زمــان بنا بــر این اصل اساســی
که بعد چهارم اجســام اســت ،وابســته بــه رویداد یــا فرهنگ ّ
مادهای
معرفــی شــد و در ایــن مبحــث ،به بیــان اندیشــمندان گفته شــد که
انســان ،زمان اســت و هستی از افق زمان اســت که فهم میشود .در
نتیجه ارتباطی معنادار میان انســان و رویداد نیز استنتاج میشود و
انســان هم ،چون زمان ،در مقام بعد چهارم اجســام یا رویدادها قرار
میگیرد .از این روی ،حفاظت و مرمت آثار و اشیاء تاریخی و فرهنگی

در مواجهه با اشــیاء و بقایای گذشــته (رویدادها) ،در واقع با انســان
مواجــه اســت و دارای شــأن و جایگاهــی انســانی اســت و بدینقــرار،
ّ
فرامادهای محســوب میشــود که بر مبنای معانی انســانی
فرایندی
بنا میشــود و این پاســخگوی یکی از ســؤاالت اساســی در "حفاظت
و مرمــت پســتمدرن اســت که حفاظــت و مرمت چه چیــزی را ،چرا
و بـ�رای کـ�ه حفـ�ظ میکنـ�د"()Brown, 2004؟ پاســخ این پرســش بنا
بــر مطالبــی کــه در این مبحث گذشــت ،انســان اســت که بر اســاس
تحلیل پدیدهشناسانهی زمان ،محور اساسی آثار تاریخی و فرهنگی
را تشکیل میدهد.
 -4-1-3زمان ،مکان
" ارســطو ،مفهوم مــکان را در کتاب فیزیک خــود تحلیل و تعریف
کرده است .یک مکان بهوسیلهی سطح جسمی که آنرا در برگرفته
اســت معیــن میشــود .او برای تعیین مکان ،به اجســام کــه مکان را
توســط سطحشان معین میسازند ،ارجاع داد .بنیان نظریهی او در
مــورد زمان ،حرکت مکانی اســت که عبارت اســت از یــک بروز ممتد.
قابلیــت تحلیــل یــک ّ
کمیــت فضایــی با یــک فاصلــه و حرکــت منجر
بــه تعریفــی از زمــان شــد،که بیــان مــیدارد زمــان تغییــرات متوالی را
میشمارد .سهم اساسی ارسطو در فلسفه عبارت بود از این دستاورد
که زمان و حرکت جدایی ناپذیرند" .حرکت نیز با مکان ارتباط دارد و
در واقع تغییر آن محسوب میشود (ارسطو .)219 ،1394،پس میان
زمان و مکان نیز ارتباطی اساسی برقرار است و مکان ،خود مفهومی
ً
کامــا زمانمنــد اســت زیــرا بــه محض آنکــه یک نقطــه بــه حرکت در
میآید و به خط ّ
مبدل میشود ،زمان وارد عمل میشود .همچنین
اســت وقتیکــه یــک خــط ضمــن حرکــت بــه ســطح تبدیل میشــود
و نیــز در حرکــت از ســطوح بــه فضاهــا نیــز ،زمان بــه جریــان میافتد.
بدینقرار ،تمایز گذاشــتن میان زمان و مکان ،اشــتباه است؛ زیرا ا گر
خــوب دقــت کنیم ،هر اثری به یکباره ایجاد نشــده بلکه همواره یک
فراینــد تکوینــی را طــی کــرده و در واقع یک شــکلگیری اســت تا یک
شــکل .اثــر تاریخــی و فرهنگی را نبایــد به یکباره نگریســت ،بلکه باید
همچون زمانی ممتد ،فرایند آنرا فهمید چنانکه در یک ســیر زمانی
بــه اثــر موســیقی گــوش داده میشــود (ســوانه 137 ،1393 ،و .)138
در فیزیک مدرن و ّ
نسبیتی ،مکان و زمان جای خود را به مکان-
زمــان میدهنــد .مــکان و زمــان ،پدیدههایــی جــدا از هــم نیســتند.
مطابق با نظریات مینکووسکی 34و اینشتین ،مکان و زمان در ترکیب
بــا یکدیگــر و یــک واحد را تشــکیل میدهند .مکان فینفســه و زمان
فینفســه وجــود ندارد و تنها نوعی وحدت ایــندو بهعنوان واقعیتی
مســتقل مطــرح اســت .مفهــوم مکان-زمــان بهعنــوان جایگاهــی
برای اشــیاء در بســتر نظریهی اینشــتین ،دربرگیرندهی عالم اشیاء و
رویدادهایی است که با آنها مواجه میشویم و میشناسیم و ّ
هویتی
فینفسه دارد که همان رویداد یا اشیاء است (باردون 83 ،1395 ،و
 .)87در حقیقت ما در یک جهان ســهبعدی زندگی نمیکنیم ،بلکه
ً
در یــک مــکان -زمــان چهاربعــدی زندگی میکنیم و اشــیاء نــه صرفا
تــودهای مـ ّ
ـادهای ،بلکــه رویداد یــا واقعه در یــک مکان -زمــان تکرار
ناشدنی ویژهی خود هستند( .)Kennedy, 2014, 50 &61در اشیاء،
ِ
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زمان ،مکانمند شــده اســت و مکان ،زمانمند؛ این ارتباط متقابل
بهویژه در اشیاء تاریخی و فرهنگی ،قابل ّ
توجه و آشکار است (�Duf
 .)frene, 1989, 247آثار و اشــیاء فرهنگی و بقایای معماری بهعنوان
رویــداد ،همــان فرهنگمـ ّ
ـادهای یا زمان بدنمند شــده یا مکانمند
هســتند .مکان بهخودی خود موجود نیســت و توســط آثار و بقایا و
اشــیاء آشــکار میشــود و اشــیاء در واقــع رویدادهای زمانی هســتند؛
زیــرا زمــان هــم ،بهخــودی خــود موجــود نیســت و در رویــداد اســت
کــه پدیــدار میشــود (هایدگــر .)41 ،1388 ،بنابرایــن مــکان خــود ،از
شــیوههای ظهور و محل ظهور زمان است .هگل 35نیز مکان و زمان
را کنــار هــم قرار میدهــد ،اما او این کار را بهصورت مــکان و نیز زمان

"خود مکان اســت که ایــن گذار از مکان
انجــام نمیدهــد ،بلکه این ِ
به زمان را انجام میدهد .مکان ،زمان اســت و زمان حقیقت مکان
اســت" .طبــق نظر هگل ،هســتی مکان خــود را به مثابــه زمان عیان
میکند ( .)Hegel, 2011, 254مکان نیز به ســبب اینکه از شــیوههای
ظهــور زمــان اســت و زمان خود مرتبط با انســان ،بنابرایــن مکان نیز
شــأنی انســانی مییابد و مرمت هر آن که با جسمی ،از آثار مختلف از
جمله بناها و بقایای معماری به هدف حفاظت و نگهداری آنها ســر
تحلیلی پدیدهشناســانهی زمان در واقع با انســان
و کار دارد ،با نگاه
ِ
مواجه اســت و این انســان و شــأن ا نســانی اســت که در انتهای افق
مرمت قرارگرفته است و همواره شایستهی ماندگاری است.

نتیجه
زمــان بهعنــوان بعــد چهــارم اجســام در مطالعــات علمــی و
فلســفی مرمــت و حفاظت آثــار تاریخــی و فرهنگی با رویکــرد تحلیلی
پدیدهشناســانه مورد بررســی قــرار گرفت .بر مبنای ایــن روش ،برای
پاســخ بــه پرســش پژوهــش که بعــد زمــان در آثــار چیســت و چگونه
مورد بررســی قرار میگیرد و چه نقشــی در حفاظت و مرمت دارد ،به
بررســی پدیدهشناسانهی زمان و شیوههای پدیدارشدن و تقویم آن
بر آ گاهی انســان از جهــات مختلف پرداخته شــد؛ بدینقرار رویداد،
فرهنگمـ ّ
ـادهای ،الیههــای فرســایش یافتــه در اثر بهعنوان انباشــت
الیههــای ا کنــون ،همچنین انســان و مکان ،با نگاه پدیدهشناســانه
وجــوه مختلــف پدیدهی زمان و نحوههای پدیدار شــدن و تقویم آن
بر آ گاهی انسان هستند.
چگونگــی نقــش زمان در حفاظت و مرمت آثار و اشــیاء تاریخی-
فرهنگــی بنــا بــر نظــر برنــدی ،در ســه مرحلــه مطــرح شــده بــود .بــر
اســاس تحلیــل پدیدهشناســانهی زمــان در ایــن پژوهــش و پدیــدار
فرهنگ ّ
مادهای یا زمان بدنمند که بر مبنای ســوبژکتیو بودن زمان
مفهوم انســانی آن محســوب میشود؛ یک مرحلهی اساسی دیگر به
شــناخت زمان در تئوری مرمت اضافه شــده و زمان در چهار مرحله
مطــرح میشــود :مرحل ـهی ســاخت اثــر ،زمــان ســپری شــده و زمان
مواجههی مرمتگر با اثر که افزون بر اینها ،زمان انســانی که شــامل
زمــان بدنمند یا فرهنگ ّ
مادهای اســت نیز بهعنوان فهم ســوبژکتیو
زمان در حفاظت و مرمت اثبات میشود (تصویر .)2
الزم بــه ذکر اســت که زمــان مواجه ـهی مرمتگر با اثــر ،همان ِآن
پدیدهشناســانهای اســت که به بیان هایدگر " لحظهیدیدار" است،
ّ
تأملــی روشمنــد 36کــه در آن لحظــه فهــم ّاتفاق میافتــد ،فهمی که
در آن اثــر گذشــته در حــال بــرای انتقــال بــه آینــده تشــخیص داده
میشــود و در واقــع ،لحظ ـهی آغــاز حفاظــت و مرمت اســت .زمان از
دیدگاه واقعگرایانه ،به حرکت ،تغییر و دگرگونی وابســته اســت و عدد
تغییر محسوب میشود و بررسی و تحلیل پدیدهی تغییر و دگرگونی،
خود به درک مسألهی زمان منجر میشود .تغییر و دگرگونی ،خود را
بهصورت فرایندهای فرســایش و بروز الیههای فرســوده در اثر نشــان
میدهد در نتیجه فرســودگی در ســطح آثار ظهور زمان ســپری شــده

در اثر ،بر آ گاهی انســان اســت و حقیقت آن میباشــد و ّ
حتیاالمکان
بایــد مورد حفاظت و نگهداری قرار گیرد؛ همچنین بر مبنای دیدگاه
واقعگرایان ـهی زمــان بر اســاس اندازهگیری تغییری معیــار در ّ
مادهی
اثر در ّ
مدت زمان مشــخص ،به کمک روشهای دستگاهی میتوان
ســن دقیــق اثر را نیز محاســبه کرد .اما پرسشــی اساســی کــه در فهم
پدیــدهی زمــان مطــرح میشــود این اســت که ا گــر انســان بهعنوان
ّ
شــمارندهای متفکــر ،تغییــر را اندازهگیــری نکنــد ،زمــان نیــز درک
نمیشــود .در این نگرش ،زمــان بهعنوان دازایــن (در-عالم–بودن)
معادل انســان اســت کــه او همانند زمــان در بعد چهارم اجســام قرار
میگیرد .در بررسی پدیدهشناسانهی شیوههای ظهور زمان و تقویم
آن بر آ گاهی انســان ،به مفهوم رویداد پرداخته شــد در نتیجه ،زمان
ّ
موجودیــت ،و بعد چهارم اجســام ،آنهــا را از تودهای
بهعنــوان اصــل
مـ ّ
ـادهای بــه رویداد یا واقعه تبدیل میکنــد و این خود مبنای نگرش
چهاربعدی در حفاظت و مرمت است که با اجسام سر و کار دارد؛ در
این نگرش ،شناخت اثر بهعنوان فرهنگ ّ
مادهای یا زمان بدنمند -
که نوعی حافظه و انباشت دانش و اطالعات میباشد -فقط منحصر
به ّ
مادهی آن نیست و باید نخست با شناخت زمان و پدیدهشناسی
آن ،بــه شــناخت ایــن بعــد آثــار پرداخــت و در نتیجهی ایــن نگرش،
توجــه به اینکه نه یک تــودهی ّ
اثــر را بــا ّ
مادهای بلکــه واقعه یا رویداد
اســت ،عــاوه بــر تحلیــل و آنالیز ّ
مــاده که بــه کمک انــواع روشهای
آزمایشــگاهی و دســتگاهی ممکن اســت؛ بهعنوان یــک رویداد مورد
آنالیــز فرامـ ّ
ـادهای نیــز قــرار داد (تصویــر  .)3فراینــد حفاظــت و مرمت
بــا کمــک به مانــدگاری آثــار ،در واقع بــه حفاظت رویــداد و بهعبارتی
بــه حفاظــت زمــان میپــردازد؛ با ارتباطــی که بیــن زمان و رویــداد از
ســویی ،همچنیــن زمان و انســان از ســویی دیگــر برقرار شــد ،ارتباط
میان انسان و رویداد یا فرهنگ ّ
مادهای استنتاج میشود؛ مکان نیز
بهعنــوان رویداد به زمان وابســته اســت ،بهعبارتی مــکان ،زمانمند
است ،و بهنوعی از شیوههای ظهور و تقویم پدیدهی زمان بر آ گاهی
بوده و انسانی است .بنابراین در حفاظت و مرمت آثار ،اشیاء ،بناها
و بقایــای معماری گذشــته ،بهعنــوان رویداد یا فرهنگ ّ
مــادهای ،در
واقع با انســان مواجه هســتیم و این خود با هدف قراردادن انسان و
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آنالیز فرامادّه ای
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.در حفاظت و مرمت.مرمت
شناخت اثر
نمودار
 نمودار تصویر-3 تصویر
حفاظت و
 در-اثر3 شناخت

 انســان اســت که در انتهای افق حفاظت و،پدیدهشناســانهی زمان
مرمت آثار قرار دارد و خود از شیوههای ظهور و پدیدار شدن و تقویم
 در نتیجه زمان و انسان عواملی اساسی در،زمان بر آ گاهی میباشد
.ایجاد شأن حفاظت و ماندگاری برای اجسام هستند

زمان انسانی
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. نمودار مراحل شناخت زمان در حفاظت و مرمت-2تصویر

 پاسخگوی یکی از ســؤاالت اساسی در حفاظت و،شــأن انســانی آثار
 آثار و بقایای گذشته،مرمت پس ـتمدرن اســت که حفاظت و مرمت
ّ  علیرغم علم به فناپذیری،را
نگهداری
ماده چرا و برای چه
حفاظتّه وای
آنالیز فراماد
 بر اســاس تحلیل،میکند؟ پاســخ بنا بر آنچه در این مقاله بیان شــد
شناخت اثر
آنالیز مادّه ای

18 Objective.
19 Newton, Sir Isaac (1642-1727), English natural philosopher,
generally regarded as the most original and influential theorist in the
history of science.
20 Methodological moment.
21 Moment of vision, Moment l’instant.
22 Handy, Utilizable.
23 Present at hand, Subsistent, seus-la-main.
24 Albert Einstein (14 March 1879 – 18 April 1955) was a Germanborn theoretical physicist, who developed the theory of relativity, one of
the two pillars of modern physics.
25 Space- Time.
26 Coexistence.
27 Photorealistic.
28 Embodiment.
29 Materializing.
30 Henri-Louis Bergson (18 October 1859 – 4 January 1941. French
philosopher who was influential in the tradition of continental philosophy, especially during the first half of the 20th century until World War
I.
31 Objective Perception.
32 Burial Environment.
33 Dasein.
34 Hermann Minkowski (22 June 1864 – 12 January 1909) was a
German mathematician and professor at Königsberg, Zürich and Göttingen.
35 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (August 27, 1770 – November
14, 1831) was a German philosopher and an important figure of German
idealism.
36 Methodological Moment.

پینوشتها

1 Constitution.
2 Event, Evénement.
3 Material
Culture.
.مرمت
 نمودار شناخت اثر در حفاظت و-3 تصویر
4 Scientific Studies.
5 Follow the Material.
6 Cesare Brandi (Siena, 8 April 1906 – Vignano, 19 January 1988)
was an art critic and historian, specialist in conservation-restoration theory.
7 Phenomenology.
8 Edmund Gustav Albrecht Husserl (8 April 1859 – 27 April 1938),
was a German philosopher who established the school of phenomenology.
9 Maurice Merleau-Ponty (14 March 1908 – 3 May 1961), was a
French phenomenological philosopher, strongly influenced by Edmund
Husserl and Martin Heidegger.
10 Immanuel Kant (22 April 1724 – 12 February 1804), was a German philosopher who is a central figure in modern philosophy. Kant
argued that the human mind creates the structure of human experience.
11 Auguste Comte (19 January 1798 – 5 September 1857), was a
French philosopher who founded the discipline of praxeology, and the
doctrine of positivism. He is sometimes regarded as the first philosopher
of science in the modern sense of the erm.
12 Eidetic Intuition.
13 Idealism.
14 Realism.
15 Relationism.
16 Subjective.
17 Bertrand Arthur William Russell, 3rd Earl Russell, (18 May 1872
– 2 February 1970). British philosopher, logician, mathematician, historian, writer, social critic, political activist, and Nobel laureate.
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