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تقدیم اثر  به؛
گذارنده میراث ارزشمندمان، کان برجای   پدران، مادران و نیا

فرزندان، همسران و بستگان پاس  دارنده ارزش  های میراث ماندگار،

گیران آموز  ه  های ارزشمند برگرفته از میراث معماری مخاطبین، محققین و فرا

تقدیر و امتنان از:
که در تهیه، آماده سازی و تحقق این اثر و مجموعه ما را  کلیه افراد و عزیزانی  کنون جا دارد از  ا

یاری نموده  اند قدردانی نمائیم.

کالم، تراوشات قلم و حمایت های بی دریغ معنوی ایشان در زمینه  لذا سپاسگزار خالصانه بذل 
سازی این تالش و تبلور این اثر خواهیم بود.

که تحقق این منظومه حاصلی از برگرفتن آموزه  هایی از  گفت  کمال خضوع می  توان  بنابراین در 
میراث معماری ارزشمند ایران اسالمی می  باشد.



پیشگفتار
گروه اجتماعی، دارای تاریخ، اقتصاد، مراسم اعتقادی، زبان، هنر و مناسک مربوط  هر جامعه یا 
کرده و شناسنامه  ی  که یک جامعه را از جوامع دیگر متمایز  به خود است و این خصوصیات است 
گذشته  ی تاریخی، سرزمین اجدادی، آداب و سنن، هنر  فرهنگی آن جامعه است. به عبارت دیگر 
و ادبیات و مذهب، هویت هر جامعه را تشکیل می  دهد. هر جامعه فرهیخته در هرکجای جهان 
کرده و سعی دارد با قدرت و غرور، فرهنگ و مشخصه  های فرهنگی  کید  بر هویت فرهنگی خود تا
کشور، یکی از اساسی ترین ارکان تحکیم  کند. میراث فرهنگ هر  خود را زنده نگه دارد و از آن دفاع 
هویت، ایجاد خالقیت و خودباوری ملی است. پژوهش در زمینه های مختلف آن موجب روشن 
شدن ابهامات تاریخی، شناخت ارزش های حاصل از حیات طوالنی جامعه و تسری ارزش های 
اصیل نهفته در میراث فرهنگی، به حیات امروزین جامعه می شود و بالقوه قادر به تعیین مرزهای 
کشورها از یکدیگر  فرهنگی جوامع بشری بوده و حداقل یکی از عوامل اصلی بازشناسی ملت ها و 
کشور، همواره در  گی های خاص آن و موقعیت ژئوپلتیک1  است. هنر و فرهنگ ایرانی به دلیل ویژ
که امروزه می تواند از جمله  هنر و فرهنگ جهان معاصر، خود تأثیری شایسته و به سزا داشته است 
زمینه های مساعد برای تحکیم روابط اجتماعی ملی و بین  المللی، خودشکوفایی و رونق صنعت 
کشور عزیزمان ایران باید گفت؛ این کشور خاستگاه اولیه اقوام  گردشگری باشد. با توجه به قدمت 
مختلف با گویش ها و آیین ها و سنن خاصی است که هر کدام از این اقوام سهم به سزایی در خلق 

1-  Geopolitic



که با مطالعه اقوام ایرانی متوجه خواهیم شد،  فرهنگ و آثار هنری داشته و دارند. به طوری 
فرهنگ و هنر رایج در ایران از جمله هنرهای متنوع و غنی جهان به شمار می رود که در نوع خود 
و در مقایسه با آثار جوامع دیگر بی نظیر است. هنرمندان ایرانی نه تنها با الهام از ذوق و هنر ذاتی 
خود، بلکه با تلفیق این هنر با ظرافت های فرهنگ ملی بومی توانسته اند، استادانه به خلق آثاری 
معماری  سابقه  معماری و هنرهای تجسمی و غیره بپردازند.  موسیقی، نقاشی،  هنری چون: 
گون، به  گونا کنون به دلیل های  از میالد می رسد. این هنر، تا  ایران به حدود هزاره هفتم قبل 
دارای  ایران  یافته است. معماری  تکامل  و  توسعه  اقلیمی  و  اجتماعی  فرهنگی،  ویژه دلیل های 
کشورهای دیگر جهان، از ارزشی ویژه برخوردار است؛  که در مقایسه با معماری  گی  هایی است  ویژ
گی  هایی مانند استفاده از مصالح بومی در طراحی، محاسبات دقیق ریاضی، رعایت مسایل  ویژ
فنی و مهندسی در بناها، پایداری، مردم  واری  ، پرهیز از بیهودگی، درونگرایی و باالخره تزیینات 
یا  و  بنا  ایران است. هزاران محوطه،  که در عین سادگی، معرف شکوه معماری  فرد  به  منحصر 
گرانقدر تمدن و فرهنگ غنی ایران می  باشد  مجموعه  های تاریخی اصیل و بی نظیر، یادگارهای 
که نشان دهنده هنرهای سنتی با ریشه های چند هزارساله در تاریخ و فرهنگ این ملت است. 
بنابراین پرداختن به عملکرد میراث معماری ایران به منظور الگوگیری و آموزه یابی از این میراث 
کهن ارزشمند، ضروری است. حضور میراث معماری ایران در ابعاد فرهنگی ملموس و ناملموس، 
تحت اثر عملکردی هماهنگ با تمدن های بشری در ایران و جهان محسوب می  شود. سرمایه 
الهام  آن  از  مختلف  ممالک  که  بی نظیر  تمدن  و  تاریخ  این  از  ناشی  فرهنگی  و  معنوی  عظیم 
با  کتاب آشنایی  این  تألیف  را می طلبد. هدف  گرفته اند، شناسایی درخور، عمیق و همه جانبه 
که با آشنایی هرچه بیشتر  عملکردهای فرهنگی میراث معماری ایران می  باشد. امید این است 

گذشته  ی تاریخی خویش آشتی نماییم.  مردم ایران با لزوم حفظ آثار فرهنگی، با 

محمدصادق طاهرطلوع دل
کمالی تبریزی سینا 
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فصل 1؛ میراث طبیعی، فرهنگی و اسنادی





کلیات 1- 1-  مقدمه و 
که به ارث رسیده است؛ میراث را می  توان به عنوان یادگاری  میراث در لغت به معنی چیزی است 
کنون با آن زندگی می  کند و سپس آن را به نسل  های بعد  که انسان هم ا گذشتگان تعریف نمود  از 
باید به  از آن بیاموزند، شگفت زده شده و لذت ببرند )Jopela, 2011: 1(. به میراث  تا  می  سپارد 
کان دریافت کرده  ایم و الزم است به نسل  های آینده انتقال دهیم.  عنوان ماترکی نگاه کنیم که از نیا
گذشته  های  که در دنیا پدیده  های شاخص طبیعی دارای جایگاه فرهنگی هستند. از  سال  هاست 
دور و از آغاز پیدایش اندیشه  ی بشری تا به امروز، این پدیده  ها همچنان نقش خویش را حفظ 
کهن باقی مانده  اند )کالهمال همدانی، 1388،  گاهی نیز تنها در اسطوره  ها و باورهای  کرده  اند و 
که در اذهان مردم، واجد ارزش  های مثبت است. با  کلیت خود مفهومی است  ص 24(. میراث در 
حراست از مقوالت فرهنگی همچون هنرها و مواردی که با زندگی روزمرۀ انسان در ارتباط هستند؛ 
معماری، تفرجگاه  ها و نیز بخش غیر ملموس فرهنگ نظیر رقص  های آیینی، محلی و موسیقی، 
آداب و رسوم، زبان و اذکار انسانی، به عنوان داشته  های جمعی، همۀ مردم از فواید آن بهره  مند 
می  شوند. هویت افراد و اجتماع به واسطۀ چنین فرهنگ ملموس و غیر ملموسی شکل می  گیرد 

چرا که مفهوم میراث با هویت و سرزمین ادغام شده است )دریایی، 139۵، ص 23(.

کلی در رابطه با  گسترش یافت و به صورتی  در دهه  ی آخر قرن 20 واژه  ی میراث از نظر معنایی 
کار رفت. امروزه واژه  ی میراث شامل میراث فرهنگی و میراث  بناهای تاریخی و اموال فرهنگی به 
کامل تنوع فرهنگی، بدون توجه ویژه به میراث  که شناخت و درک  طبیعی است؛ به این معنی 
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)کالهمال  هستند  یکدیگر  با  ارتباط  در  ذاتی  طور  به  فرهنگ  و  طبیعت  نیست.  میسر  طبیعی 
همدانی، 1388، ص 24(. در واقع میراث بشری در برگیرنده  ی ابعاد فرهنگی و معنوی است که 
اغلب با الهام از طبیعت خلق شده  اند، بنابراین ارتباط مستقیمی میان میراث فرهنگی و طبیعی 
کنوانسیون1 میراث جهانی میراث را به دو دسته  ی میراث طبیعی و میراث فرهنگی  وجود دارد. 

که در ادامه به بررسی هر یک پرداخته خواهد شد. کرده است  طبقه  بندی 

1-2-  میراث طبیعی
که انسان  ها را  گی  هایی است  که دارای ویژ میراث طبیعی مانند )تصویر: 1- 1( یعنی مکان طبیعی 
گذشت زمان و وقوع جریان  ها و دگرگونی  های عمده بر جهان، میراث  به خود جلب می  کند. با 
که میراث  این دیدگاه وجود داشت  گذشته  و دگرگونی   شد. در  تغییرات  نیز دستخوش  طبیعی 
را به عنوان یک  آثار بدانیم. یعنی آن  از سایر پدیده   و  طبیعی را همچون میراث فرهنگی، مجزا 
اما در نگرش جدید میراث فرهنگی  کنند،  از آن حفظ و حراست  کنیم و همگان  ارزش قلمداد 
نام  هویت  بخش  عام  یک  عنوان  به  آن  از  که  طوری  به  انسان  هاست،  روزمره  ی  زندگی  از  جزئی 

می  برند )کالهمال همدانی، 1388، ص 24(.

) www.fa.wikipedia.org :تصویر 1- 1-  الف( چشمه باداب سورت واقع در مازندران، )مأخذ

)www.irna.ir :کوه دماوند، )مأخذ ب( 

1-  Convention
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از  این میراث  آن می  باشد.  از  و جدا نشدنی  آن  فرهنگی  میراث طبیعی هر ملتی مکمل میراث 
که خود تشکیل دهنده منابع غیر قابل تجدید و  گونه  های نباتات و حیوانات  نظر علوم و بقای 
کی هستند، اهمیتی اساسی دارد. مصادیق میراث  کره خا ضروری برای تداوم زندگی و بقای این 
طبیعی می  تواند شامل این موارد باشد: مناظر زیبای طبیعی؛ شکل  گیری  های زمین شناسی و 
گونه  های  که ارزش علمی و یا زیبایی شناسی دارند؛ محوطه  های مشخص که زیستگاه  جغرافیایی 
گرچه  باشد.  و غیره  یا دریایی  و  پارک  های طبیعی  از جمله  گیاهان  و  در معرض خطر حیوانات 
قسمت عمده  ی آثار فرهنگی در دو دسته  ی محوطه  های فرهنگی و طبیعی قابل تقسیم  بندی 
که تلفیقی از مصادیق فرهنگی و طبیعی  اند و امروزه  گونه  ی سومی نیز وجود دارد  هستند، لیکن 
تخریبی  خطرات  معرض  در  دائمًا  میراث،  این  می  شوند.  شناخته  تلفیقی  میراث  عنوان  تحت 
گسترده  ناشی از اعمال غیر مسئوالنه افراد، فرسایش، تغییرات آب و هوائی، آلودگی، شهر سازی 
گاهی  بخشی در رابطه با  گروهی و همگانی است؛ در جهت جلوگیری از این خطرات و آ و توریسم1 
که به عنوان  کنوانسیون میراث جهانی، در سال 1972 تصویب شد  نیاز به حفاظت از این میراث، 
این  بر طرف نمودن  برای  المللی در همه نقاط جهان  بین  تاریخ همکاری  یک نقطه عطف در 
کرد و مردم  کنوانسیون، نگاه  ها تغییر  گرفته است. بعد از تصویب این  خطرات مورد استقبال قرار 
که میراث طبیعی همچون میراث فرهنگی منابع جایگزین  ناپذیری از زندگی و الهامات  گاه شدند  آ
کاست به نسل آینده انتقال دهیم )کالهمال  که باید بی  کم و  تاریخ بشر است؛ میراث پدرانمان 

همدانی، 1388، ص 2۵(.

از  می  کنند  متعهد  داوطلبانه  را  خود  دولت  ها  آن  طبق  که  است  قانونی  ابزاری  مذکور  معاهده 
دارند،  قرار  بشریت  تمامی  توجه  مورد  جهانی  چشمگیر  ارزش  دلیل  به  که  خود  قلمرو  مناطق 
ارزشمندترین  انتقال  و  کنوانسیون فوق معرفی، حفظ، نگهداری، عرضه  کنند. هدف  حفاظت 
کشور عضو ملزم به  که برای دستیابی به این هدف هر  میراث  های بشری به نسل  های آینده است 
که  که به آن معاهده پیوسته  اند متعهد می  شوند  کشورهایی  کنوانسیون می  باشد.  رعایت مفاد 
کشورها نیز احترام بگذارند و برای حراست از این میراث    به میراث  های جهانی واقع در قلمرو دیگر 
کنوانسیون مذکور  کنند. بر همین اساس  کمک مالی  که فاقد امکانات الزم هستند  کشورهایی  به 
گسترده  ای داشته و پاسخگوی نیازی جهانی برای حفظ  گذشته فعالیت  های  در طول 40 سال 
که در مجموع خود از آن تمامی بشریت بوده و  آن دسته از دارایی  های طبیعی و فرهنگی است 

میراث جهانی را تشکیل می  دهند )دبیری و همکاران، 138۵، ص 282(.

1- Tourism 
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میراث طبیعی به 3 دسته تقسیم می  شوند: 

که از منظر زیبایی - 1 که شامل سازه  های طبیعی، دست  ساز و یا ترکیبی می  باشند  مناظر طبیعی 
شناسی در سطح بین المللی بسیار عالی و ممتاز هستند.

گیاهی و جانوری در - 2 گونه  های  که در برگیرنده  ی  سازندهای زمین شناسی و مناطق خاصی 
معرض انقراض می  باشند و حفاظت از آن  ها بسیار مهم بوده و ارزش جهانی دارد. 

بسیار - 3 حفاظت  و  زیبایی  شناسی  علم،  منظر  از  که  خاصی  طبیعی  نواحی  یا  و  محوطه  ها 
برجسته بوده و ارزش جهانی دارند را دربر می  گیرد. 

1-3-  میراث فرهنگی1
و  تاریخ  طول  در  که  گذشته  مردم  زندگانی  شیوه  های  برای  است  اصطالحی  فرهنگی  میراث 
گذشته برای نسل حاضر به جا مانده است. میراث فرهنگی، نشان از هویت هر جامعه  نسل  های 
کیفیت زندگی، آداب و رسوم، عقاید، ارزش  ها،  و نگاه مردم جامعه به یک پدیده دارد. طرز زندگی، 
هنجارها و باالخره فرهنگ هر جامعه  ای در میراث فرهنگی آن جامعه نهفته است. چشم اندازهای 
که با ترکیب هنر بشر و طبیعت به وجود آمده  اند. آنها سند  فرهنگی، دارایی  های فرهنگی هستند 
گرفتن شرایط  گویایی برای ارزیابی جوامع انسانی و نحوه  ی سکونت او در طول تاریخ با در نظر 
اجتماعی،  شرایط  به  توجه  با  طبیعی  محیط    شناخت  برای  فرصتی  همچنین  هستند.  طبیعی 
که هدف اصلی  اقتصادی و فرهنگی داخلی و خارجی وارده بر انسان، ایجاد می  کند. عنصر اساسی 
را در فعالیت  های میراث فرهنگی تأمین می  نماید، حضور انسان است )حجت، 1380، 89(. در 
کلی میراث فرهنگی عبارت است از اشیایی منقول یا غیر منقول، مادی یا غیر مادی  یک تعریف 
که نمایانگر تحول زمانی  ک با حواس بوده و واجد قدمت نسبی  که دارای نمود فیزیکی و قابل ادرا
کننده  ی ارزش  های  که حسی از تداوم را در انسان ایجاد نموده و ارائه  و تاریخی است؛ به طوری 
که این پیام نه از طریق تاریخ نوشتاری  تاریخی باشد. همچنین باید دارای پیامی انسانی باشد 
کننده  ی هویت  که بیان  بلکه از طریق القای معنایی چون تحسین، تاثر و رضایت حاصل می  شود 

انسانی و فرهنگی پدیدآورندگان آن آثار است )حسین زاده، 1393(.

گروه  که به  میراث فرهنگی میراثی از مصنوعات فیزیکی، مادی و بخش غیر ملموسی از آن است 
یا جامعه  ای نسبت داده شده، از نسل  های قبل به ارث رسیده، در زمان حاضر از آن محافظت 

1- Cultural Heritage 
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کن تاریخی،  می  شود و برای برخورداری از مزایای آن به نسل  های بعد ارزانی می  شود. معماری، اما
می  آیند.  شمار  به  فرهنگی  میراث  ملموس  بخش  های  جمله  از  مصنوعات  و  یادبود  بناهای 
باستان  شناسی،  قبیل  از  حوزه  هایی  و  دارند  قرار  رویت  قابل  اشیاء  شمار  در  که  بخش  هایی 
معماری، علوم و فن    آوری  های فرهنگی خاص را شامل می  شوند. مطالعۀ بخش ملموس فرهنگ 
که جزء مبانی قابل لمس افکار انسانی و باعث اعتبار افکار تلقی می شود.  از آن حیث اهمیت دارد 
گذشته  در  آنان  زندگی  روایت  های  و  یادواره  ها  مردم،  زندگی  نوع  ملموس  شفاهی  بیان  آنها 
هستند. این بخش از میراث فرهنگی همواره در معرض خطراتی نظیر طریقۀ مواجهۀ مردمی به 
گردشگر با این اشیاء و خطرات ناشی از تخریب فیزیکی قرار دارد. اما بخش ناملموس میراث  نام 
رسوم،  شفاهی،  اشعار  شفاهی،  سنت  های  سنتی،  جشنواره  های  نظیر  مواردی  شامل  فرهنگی 
شیوه  های زندگی، هنرهای سنتی، آداب مذهبی، سنت  های موسمی آیین  های مرتبط با رقص 
بازی،  شب  خیمه  یا  عروسکی  خیابانی  تئاترهای  محلی،  غذاهای  سنتی  جشنواره  های  بومی، 
این میراث، حفظ  از بخش غیر ملموس  موسیقی  های نواحی، فولکلور و غیره است. محافظت 

مؤلفه  های فرهنگی و در نتیجه تنوع فرهنگ جامعه انسانی است )دریایی، 139۵، ص 23(.

کنوانسیون میراث جهانی، موارد زیر به عنوان میراث فرهنگی تعیین شده  اند: بر اساس 

نظر    از نقطه  که  و غارها  کتیبه  ها  نقاشی،  و  آثار معماری، مجسمه  سازی  تاریخی: شامل  آثار 
زیبایی  شناسی برجسته و خاص بوده و ارزش جهانی دارند. 

که به خاطر سبک    گانه یا مرتبط  گروهی از ساختمان  های جدا گروهی از ساختمان  ها: شامل 
معماری، همگونی و چشم  اندازشان از منظر زیبایی شناسی ارزش جهانی دارند.

محوطه های تاریخی: آثار انسان  ساز یا ترکیبی از آثار طبیعی و انسان  ساز و مناظر و محوطه  های   
بسیار  ارزش  انسان  شناسی  و  قوم  شناسی  زیبایی  شناسی،  تاریخی،  نظر  نقطه  از  که  باستانی 

.)Hua, 2010( زیادی دارند

گفته شد، میراث فرهنگی بر دو نوع است: میراث فرهنگی ملموس و ناملموس؛ در  بر آنچه  بنا 
ادامه ابتدا به بررسی میراث فرهنگی ملموس و سپس به ناملموس پرداخته شده است.

1- 3- 1-  میراث فرهنگی ملموس
تحقق  انسان  وجود  از  ج  خار که  مادی  مظاهر  مجموعه  ی  به  مادی  و  ملموس  فرهنگی  میراث 
مادی و فیزیکی دارد اطالق می  شود )کبیری هندی و دانه  کار، 1390، ص 149(، بیشتر ارزش  های 
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تاریخی و هنری بر آثار و مظاهر مادی مترتب است. به عبارت دیگر، میراث ملموس یا مادی به 
ابزار  و  اشیا  و  طبیعی  مناظر  محوطه    ها،  بناها،  شامل  2(؛   -1 )تصویر:  مانند  اشیا  و  آثار  تمامی 
گفته می  شود و به دو  که به هر نحوی قابل مشاهده هستند  دست  ساز بشری و تمامی مظاهری 
می  شوند  طبقه  بندی  انتقال(  قابل  )غیر  منقول  غیر  و  انتقال(  )قابل  منقول  میراث  دسته  ی 

)حسین زاده، 1393(.

)www.fa.wikipedia.org :تصویر 1- 2-  آرامگاه فردوسی، نمونه  ای از میراث طبیعی ملموس غیر منقول، )مأخذ

1-3-2- میراث فرهنگی ناملموس
به  از فرهنگ هستیم.  نیازمند تعریف دقیقی  ناملموس،  یا  برای تعریف میراث فرهنگی معنوی 
که اختالف نظر در تعریف فرهنگ وجود دارد، در مورد این نوع میراث نیز اختالف  همان اندازه 
میراث فرهنگی  که  دارند  نظر  ک  اشترا واقعیت  این  در  همگان  اما  می خورد.  چشم  به  دیدگاه 
معنوی بنیادی  ترین جنبه  های حیات اجتماعی و فکری ملت  ها، منشا هویت  ها و تنوع و خالقیت 
گر  که  است مانند )تصویر: 1- 3(. میراث فرهنگی ناملموس و معنوی مجموعه  ی مظاهری است 
چه وجود مادی ندارد، اما جلوه  های مادی آنها قابل درک و بررسی است؛ مانند: زبان، باورها، 
که به خودی خود، مادی نیستند )کبیری هندی و دانه  کار، 1390، ص  اعتقادات و آداب و رسوم 
تاریخ  طول  در  انسان  فرهنگی  ارتباط  کننده  برقرار  و  کننده  بازگو  می  توانند  آثار  این  زیرا   .)149
گرد هم جمع شده،  گروه یا ملت  باشند. بنابراین این نوع میراث باعث می  شود مردم یک روستا، 
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کنند. این فرایند بعضَا مهم  تر از خوِد  کنند یا در یک رویداد فرهنگی برنامه اجرا  اثر فرهنگی را خلق 
که  گسترده  ای دارد؛  شی یا رویداد است. میراث فرهنگی معنوی، تظاهرات و نمادهای متنوع و 
ممکن است به زبان، سنت   شفاهی، دانش سنتی، خلق فرهنگ مادی، نظام ارزشی یا به هنر 

نمایشی و نظایر آن مربوط باشد )معاونت معرفی و آموزش سازمان میراث فرهنگی، 1387(.

)www.fa.wikipedia.org :تصویر 1- 3-  نقالی، نمونه  ای از میراث فرهنگی ناملموس و منقول، )مأخذ

و  افراد و مردم می  داند  برگیرنده  ی  را در  ناملموس  به طور خالصه میراث فرهنگی  لوگان،  ویلیام 
 Logan,( که این میراث را میراث معنوی نیز می  نامند نه اشیای بی  جان، به همین دلیل است 
گفته می  شود و  2007(. در تعریفی دیگر میراث ناملموس به جنبه  های غیر فیزیکی یک فرهنگ 
که  اغلب آداب و رسوم جامعه در یک دوره  ی زمانی را در بر می  گیرد، یا راه و روش رفتار در جامعه 
کارکرد در یک فضای فرهنگی خاص هستند. به عبارت دیگر  معمواًل قوانین رسمی عمومی برای 
که به شکل شفاهی و سینه به سینه به ما به  میراث ناملموس شامل بخشی از فرهنگی ماست 

ارث رسیده است )شاهی و خورشید، 1392(.

که میراث ناملموس در برگیرنده  ی  کنوانسیون یونسکو1 در سال 2003 بیان می  کند  بند نخست 
رفتارها، نمادها، عبارات، دانش و مهارت است و همچنین ابزارها، اشیاء، آثار باستانی و فرهنگی 
گونه  ای با آن  ها در ارتباط هستند را در بر می  گیرد. میراث فرهنگی ناملموس نسل به نسل  که به 
گروه  ها در پاسخ به محیط خود و تعامل با طبیعت  منتقل شده و به طور مداوم توسط جوامع و 

1-  UNESCO
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فرهنگی شناخته شده  از میراث  به عنوان یک بخش  ناملموس  احیا می  شوند. میراث  تاریخ  و 
که به دنبال حس هویت و افزایش احترام به تنوع فرهنگی و خالقیت انسانی است. الزم  می  شود 
توسعه  ی  و اصول  بشر  بین  المللی حقوق  اسناد  با  نباید  ناملموس  فرهنگی  میراث  به ذکر است 

پایدار در تعارض باشند. 

عنوان  به  را  زیر  مقوله  های  خالصه  طور  به   ،)2003( کنوانسیون  این  دوم  بند  در  یونسکو 
گرفته است: مشخصه  های میراث فرهنگی ناملموس در نظر 

سنت  های شفاهی، اصطالحات و زبان به عنوان ابزاری برای انتقال میراث فرهنگی ناملموس  

هنرهای نمایشی، ارائه محتوای فرهنگی به شکل هنری  

فعالیت  های اجتماعی، تشریفات مذهبی و فستیوال  ها  

علوم و فعالیت  های مرتبط با طبیعت و جهان هستی  

دانش مربوط به دست ساخته  های سنتی و مصنوعات ملموس فرهنگی  

از  که  حیاتی  و  زنده  نیروی  یک  عنوان  به  را  ناملموس  فرهنگی  میراث  کنوانسیون،  این  بعالوه 
گروه  ها در پاسخ به تغییرات  نسلی به نسل دیگر منتقل می  شود و به طور متناوب، توسط جامعه و 
مهم  جنبه  های  از  یکی  ناملموس  میراث  می  کند.  معرفی  می  شود  بازسازی  اجتماعی  و  فیزیکی 
در هویت فرهنگی یک جامعه است و ترویج احترام برای تنوع فرهنگی و خالقیت انسانی را در 
ناملموس  میراث  که  می  دارد  اظهار  ناملموس  فرهنگی  میراث  کنوانسیون  نهایت  در  دارد.  پی 
که شامل  اسناد رسمی وجود دارد  از  بشر است. ده  ها مورد  المللی حقوق  بین  اسناد  با  سازگار 
کدها از سازمان یونسکو و آیکوموس می  باشند  اعالمیه  ها، توصیه نامه  ها، همایش  ها، منشورها و 
و سازمان  های منطقه  ای ملی و بین  المللی بر میراث فرهنگی و به خصوص بر بخش ملموس آن 

.)Ruggles & Silverman, 2009( کید دارند و توجه می  کنند تا

یا  دیدن  به  قادر  انسان  که  است  چیزهایی  گیرنده  ی  بر  در  اساسًا  معنوی  یا  مادی  غیر  میراث 
که می  تواند شامل خاطرات، شیوه  ی به خاطر  کرد  لمس آن ها نیست، اما می  توان آن ها را حس 
که در حال  کردن توسط مردم باشد و همچنین چیزهایی  گذشته فکر  سپردن، به رویدادهای 
حاضر آن  ها را تحت تاثیر قرار می  دهد )موارد معنوی و غیر مادی(. میراث معنوی اغلب در مورد 
کلی  کرد. به طور  که نمی  توان دید، اما می    توان شنید و درک  مسایلی مثل نوع دانش و زبان است 
که دائمی  میراث ناملموس شامل موسیقی، رقص، نمایش، اعتقادات و شیوه  های زندگی است 
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که این تفکر اصاًل  کثر مردم میراث ملموس را متضاد میراث ناملموس می  دانند  و پایدار نیستند. ا
که همواره میراث ناملموس باعث  صحیح نیست و این دو ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند و این 

کردن میراث ملموس می  شود.  معنادار 

کتاب  ها، اسناد، اشیاء  بنابراین میراث فرهنگی فقط شامل آثار ملموس مانند بناها، آثار هنری، 
زبان،  سنت  ها،  و  رسوم  و  آداب  مانند  ناملموس  ظاهر  به  آثار  بلکه  نمی  شود،  امثالهم  و  عتیقه 
فولکلور1 )ادبیات عامیانه(، علوم و فنون قدیمی، نحوه  ی پوشش و مانند آن را هم شامل می  گردد. 
سواحل،  جنگل  ها،  مانند  هم  منطقه  یک  مردم  طبیعی  زیست  محیط  حتی  امروزه  هرچند 
کلیه  ی مناظر طبیعی، جزو میراث فرهنگی آن محل محسوب می  شوند. عالوه بر این،  بیابان  ها و 
که میراث فرهنگی فقط شامل آثار فرهنگی مثبت و قابل افتخار نمی  باشد، بلکه آثار  گفت  باید 
فرهنگی منفی را هم به ویژه درحیطه  ی آثار ناملموس دربرمی  گیرد. این نکته مهم قابل به ذکر 
که هرچند میراث فرهنگی باید حفظ و نگهداری شوند، اما این به معنای ترویج بی  خردانه  است 

کورکورانه از آنها نیست.  و تقلید 

1-3-3- میراث و هویت فرهنگی
گروه اجتماعی دارای تاریخ، اقتصاد، مراسم اعتقادی، زبان، هنر و مناسک مربوط  هر جامعه یا 
کرده و شناسنامه  ی  که یک جامعه را از جوامع دیگر متمایز  به خود است و این خصوصیات است 
گذشته  ی تاریخی، سرزمین اجدادی، آداب و سنن،  فرهنگی آن جامعه می  شود. به عبارت دیگر 
هویت  بر  همواره  جامعه  ای  هر  و  می  دهد  تشکیل  را  جامعه  هر  هویت  مذهب  و  ادبیات  و  هنر 
کرده و سعی دارد با قدرت و غرور فرهنگ و مشخصه  های فرهنگی خود را زنده  کید  فرهنگی خود تا
کند. هویت فرهنگی یک جامعه به سه عامل تاریخی، زبانی و روانشناختی  نگه دارد و از آن دفاع 
باشد هویت فرهنگی  کامل در یک جامعه وجود نداشته  این عوامل به طور  گر  ا و  بستگی دارد 
ایده  آل برای یک جامعه است )مرادی،  ناقص می  شود و تلفیق موزون این سه عامل وضعیتی 

.)62 ،1390

که  گردشگران بسیار مهم است چرا  درک اهمیت میراث فرهنگی برای مردم محلی و همچنین 
می  شود.  کنین  سا زندگی  کیفیت  بهبود  و  افتخار  و  غرور  ایجاد  شهروندی،  ارزش  تقویت  باعث 
آثاری  چنین  داشتن  در  ما  کشور  بودن  غنی  برخالف  آن  حفظ  لزوم  و  فرهنگی  میراث  اصطالح 

1- Folklore 
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مانند بیشتر محصوالت امروزی، پدیده  ای مدرن و وارداتی است. متاسفانه در طول تاریخ دیرین 
به  چه  پیشینیان  آثار  تخریب  یعنی  فرهنگی  میراث  حفظ  خالف  درجهت  پدیده  ای  کشورمان، 
که  از دوران باستان  که  رایج بوده است، امری  آنها  شکل عمدی و چه به شکل بی توجهی به 
که  از اسالم  تا بعد  کردند، وجود داشته و  نابود  را  از اشکانیان  آثار به جامانده  ساسانیان تعمدَا 
کسری استفاده  کاخ خویش در بغداد از سنگ  های طاق  منصور، خلیفه  ی عباسی، برای ساختن 
کم اصفهان و پسر ناصرالدین  بناهای صفوی اصفهان توسط ظل  السلطان، حا تا تخریب  نمود 
شاه و تا زمان حال یعنی تخریب دروازه  های قاجاری شهر تهران به وسیله  ی رضاشاه و دیگر موارد 

ادامه یافته است )ابطحی، 139۵(.

گذشته  ی  با  فرهنگی،  آثار  حفظ  لزوم  با  ایران  مردم  بیشتر  هرچه  آشنایی  با  که  است  این  امید 
تاریخی خویش آشتی نماییم و داوری درباره  ی پدران خود را به جای نابودی آثار آن  ها، با حفظ 
کتاب  ها، مجالت و مجامع علمی پیگیری  آثارشان و بحث و بررسی بر سر خدمت و خیانت  شان در 

نماییم.

کلی، جنبه  ها  ی ارزشمندی را می  توان برای تصور نقش میراث فرهنگی در جوامع جدید  به طور 
متصور شد:

که در حوزه  ی لذت بردن از زندگی و ارضای حس - 1 وجود زیبایی شناسی در این میراث است 
بردن  لذت  باعث  می  تواند  طبیعی  و  فرهنگی  تاریخی،  اثر  هر  انسان  هاست.  زیبادوستی 
که از قدیم وجود داشته و  انسان  ها از زیبایی و هنر ذاتی نهفته در آن، سود این نگاهی است 

گرفته است. در زمان فعلی شدت بیشتری 

و - 2 پژوهش  نوعی منبع  به  واقع  در  و  دارد  گذشته  ی جوامع حکایت  از  آثار  این  در  اطالعاتی 
که جنبه  ی اسنادی  گذشته  ی مردم یک سرزمین  کنگاش می  تواند باشد. شامل اطالعاتی از 

میراث طبیعی و فرهنگی را به عهده دارد.

گردشگری اقتصادی و یا - 3 که در آن عمدتًا بحث  بحث اقتصادی آثار طبیعی و فرهنگی است 
کوتوریسم1( و بازدید از میراث طبیعی و فرهنگی مدنظر است.  گردشگری )ا اقتصاد 

که بداند نتیجه  ی تعاملش - 4 جایگاه میراث فرهنگی در توسعه  ی جوامع است. هر جامعه  ای 
کنونی  اش نمی  تواند جدا از  که فعالیت  های  چه بوده و آن را خوب بشناسد، متوجه می  شود 

گذشته باشد، بلکه در ادامه  ی آن است.

1-  Ecotourism
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مهم  تر از همه، هویت  بخشی آن است. در جهان امروز، تعامل بین جوامع بشری به مراتب - ۵
کنش متقابل  افزایش یافته و ارتباطات در سطح وسیع  تری شکل می  گیرند. این جوامع در 
طبیعی،  میراث  از  اعم  فرهنگی،  متفاوت  جنبه  های  لذا  می  پذیرند.  تأثیر  یکدیگر  از  بیشتر 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جوامع با یکدیگر در تعامل قرار می  گیرند و از تحوالت جهان 

تأثیر می  پذیرند )کالهمال همدانی، 1388، ص 24(.

1- 4-  میراث اسنادی1
کشورهای متمدن جهان به عنوان مهم ترین  میراث فرهنگی، ملموس یا ناملموس توسط همه 
حامل حافظه تاریخی برای بشر شناخته شده است. با این وجود، به طور شایسته مورد احترام 
به  است  ممکن  زیرا  است  خطر  معرض  در  فرهنگی  میراث  رو،  این  از  نمی شود.  واقع  وحفاظت 
از:  فراموش شود. منابع اصلی خطر عبارت  یا  و  تغییر داده شده  گم شده،  رفته،  بین  از  دالیلی 
خطرات طبیعی، اقدامات خشونت آمیز )مانند جنگ، تروریسم2 و غیره(، غارت، قاچاق غیرقانونی، 
رشد  تفاوتی،  بی  و  مدرن  زندگی  شیوه  سازی،  جهانی  مدرن،  ساز  و  ساخت  نوشتن،  یادگاری 
جمعیت شهری و بسیاری موارد دیگر هستند. راه ایده آل برای حفاظت از میراث فرهنگی این 
که به طور مداوم از طریق اقدامات محافظتی3 خاصی از آن مراقبت شود. چنین اقداماتی،  است 
کنوانسیون های بین المللی متعدد تصویب شده و توسط یونسکو4، آیکوموس )شورای بین  طبق 

ح زیر می  باشد: که به شر المللی آثار تاریخی و محوطه  ها(۵ و سایر نهاد ها اعمال می شود، 

برای    بعدی  سه  یا  و  بعدی  دو  شامل  غیره(:  و  تاریخی  معماری،  مستندات 6)هندسی، 
ذخیره  سازی، مطالعات، یرنامه ریزی مداخالت حفاظتی7 و غیره.

اندازه گیری دقیق8: مناسب برای اقدامات بازگرداندن به حالت اولیه )احیا(9، بازسازی مطابق   
نمونه اولیه10، مطالعات ساختاری، حفاظت و غیره.

1-  Heritage Documentation
2-  Terrorism
3-  Protective Actions
4-  UNESCO
5-  ICOMOS )International Council of Monuments and Sites(
6-  Documentation 
7-  Protective Interventions
8-  Accurate Measurements
9-  Restoration Actions 
10-  Reconstructions
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ارزیابی آسیب شناسی    شامل ثبت و ضبط تغییرات2، وضعیت مصالح،  نظارت بر وضعیت1: 
و غیره.

مدیریت مناسب داده های بناها3: برای پایداری، مدیریت ریسک و غیره.  

کتابخانه  ای و غیره(   امکانات حفاظتی4: به ویژه برای اشیاء حساس )مانند مستندات میراث 

گاهی عمومی8 و بسیاری دیگر از    اطالع رسانی عمومی5: که شامل تجسم6، انتشار7، افزایش آ
گونه ضرورت  ها است. این 

)Georgopoulos, A. 2017 :تصویر 1- 4-  نمودار سازمانی یونسکو برای حفاظت میراث طبیعی و فرهنگی، )اقتباس

1-  State Monitoring
2-  Deformations Recording 
3-  Proper Management of Data 
4-  Preservation Possibilities
5-  Public Outreach
6-  Visualization
7-  Dissemination
8-  Raising Awareness of the Public



1۵ فصل 1؛ میراث طبیعی، فرهنگی و اسنادی

سهم  معماری  و  شناسانی  باستان  کارشناسان  و  است  تغییر  حال  در  تدریج  به  ذهنیت  امروزه 
کار میراث فرهنگی پذیرفته  اند. از این رو حفاظت از میراث معماری به  رشته های دیگر را در دستور 
سرعت در حال تبدیل شدن به یک مسئله میان رشته ای و بین فرهنگی است. لذا سازمان  های 
در  )Georgopoulos, 2017( که  شده  اند  تشکیل  بشر  فرهنگی  میراث  از  مراقبت  برای  تخصصی، 
)تصویر: 1- 4( نمودار سازمانی یونسکو برای حفاظت میراث طبیعی و فرهنگی و همچنین سال 

تأسیس هر سازمان مشخص شده است. 

در عمل، مستندنگاری میراث فرهنگی بر اساس روش جمع  آوری اطالعات و نوع داده  ها به سه 
کلی تقسیم می  شود: گروه 

1- 4- 1-  مستندات تفسیری1
آنها  از  حفاظت  و  مکان  فرهنگی  میراث  ارزشی  جنبه های  تمام  از  عمومی  درک  عمیق،  طور  به 
را بهبود می بخشد. آداب و رسوم های فرهنگی در این درک اساسی هستند و باید شناسایی و 
از یک  ناملموس  و  ارزش های ملموس  باید درک  همانند )تصویر: 1- ۵( مشاهده شوند. تفسیر 
که شامل: روند ساخت و ساز و  کند  که ممکن است به آسانی قابل درک نباشد را تسهیل  مکان 
تغییرات انجام شده، معانی و ارتباطات فضایی، زندگی نامه افراد واقع در آن مکان می شود. هر 
کند. روش های تفسیر باید متناسب با مکان  تفسیر باید ارزش میراث فرهنگی یک مکان را احیا 
گرفته شود )آیکوموس نیوزلند، 2010(. هرچه یک میراث فرهنگی بهتر شناخته و تفسیر  در نظر 

گرفت.  خواهد  صورت  بهتر  آن  از  صیانت  شود، 
لذا شناخته شدن میراث تاریخی، باعث احیای 
جامعه  و  می  شود  اجتماعی  هویت  و  ارزش  ها 
نسبت به حفاظت میراث تاریخی خود احساس 

کرد. مسئولیت خواهند 

)مأخذ:  تفسیری،  مستندات  انواع  نمودار    -۵  -1 تصویر 
نگارندگان(

1-  Interpretative documentations
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1- 4- 2-  مستندات هندسی1
شامل دو بعدی و یا سه بعدی برای آرشیو، مطالعات، یرنامه ریزی مداخالت حفاظتی2 و غیره. 
که اقدامات حفاظتی ما بر مبنای آن  مستندات متریک شکل دهنده نقشه پایه ای خواهد بود 
یرنامه ریزی، اجرا و ثبت می شود؛ تهیه نقشه از محوطه های تاریخی، به درک صحیح از محوطه، 
کافی از  کمک می  کند )حناچی پیروز، 1393(. شناخت  نحوه مدیریت و استفاده لذت بخش از آن 
و  بنا  موجود  وضع  از  صحیح  و  دقیق  ارزیابی  تسهیل  موجب  می تواند  بنا،  کالبدی  تحول  ح  طر
ح ریزی برنامه های تعمیر  تشخیص تمامی معایب سازه ای شود. از این مستندات می توان در طر
که احتمااًل در  و نگهداری، پایش تعمیرات اثر در دراز مدت، اقدامات درمانی، تشخیص معایبی 
گیری براساس )تصویر: 1- 6( در خصوص اینکه آیا جنبه های  طول زمان پدید آمده اند و تصمیم 
کارانه ویژه هستند، بهره برد. برای مثال، ممکن است بر  تاریخی بنا نیازمند درمان های محافظه 
توان  تاریخی،  ساختارهای  یا  تزئینی  عناصر  برخی  که  دریابیم  اطالعات  این  داده های  اساس 
برگزاری جدید را نداشته باشند. همچنین از این اسناد می توان برای امکان سنجی بهره برداری 
 2009( کرد  عمومی( استفاده  بازدید  جهت  اثر  سازی  آماده  مثال  )برای  اثر  بخش های  همه  از 
,Cooper(. این امر همچنین به عنوان نوعی ضمانت حقوقی در مقابل از دست رفتن اطالعات و 

 .)Letellier, Schmid and LeBlanc, 2007( ثبت اطالعات برای نسل های آتی محسوب می  شود

)Blake, et al. 2009 :تصویر 1- 6-  سیستم های مستندنگاری هندسه مختصاتی بر اساس ابعاد موضوع، )اقتباس

1-  Geometric Documentations
2-  Protective Interventions


