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در سده ي بيست و يکم؛ پيشرفتهاي شگفتي آور جهان در زمينه ي فناوريهاي الکترونيك و گسترش »دنياي مجازي« حركت شتاباهنگي 
در عرصه ي از ميان برداشتن فاصله هاي زماني و مکاني آغاز شده است. امروزه، چنين مي نمايد كه پديده ي »جهاني شدن« سرنوشت 
محتوم همه ي ملتها و اقوام دنياست. پيامد چنين حركتي در زماني نه چندان دور، همسان شدن فرهنگها خواهد بود. اين همرنگ سازي 
چشم اندازي از فراموشي و نابودي فرهنگ كهن ملل را نشان مي دهد كه نگراني هايي را براي اهل فرهنگ و ميراث بجا مانده از آن در 
سراسر جهان پديد آورده است. همين نگرانيها فرهيختگان و فرهنگ دوستان را از سراسر جهان برانگيخته تا ميراث فرهنگهاي مردم 
جهان را شناسايي و تفاوتها و دگرگونيهاي آن را بيان كنند. در اين كار مديران شهري بزرگترين ياوران اين چالش عظيم خواهند بود، 
زيرا پرداختن به مسائل شهر و شهروندي بي ارتباط با مسائل فرهنگي شهريان نيست. شهروندان ميراث دار فرهنگي هستند كه از روستاها 
و آباديهاي كوچك و پراكنده ي ايرانزمين به شهرهاي كنوني منتقل نموده اند. حامالن اين عناصر فرهنگي مهاجراني هستند كه اينك 

شهرنشينان و شهروندان اين آباديهاي كالن شمرده مي شوند. 
فرهنگ محالت، كوي و برزِن شهرها بسان جورچين هزار رنگي است از ميراث متنوع قومي كه رفته رفته هرچه از عمر اين شهرها 
بگذرد، بيشتر رنگ مي بازد، در هم مي آميزد، فراموش مي شود تا به پهنه اي از فرهنگ بدل شود، پديده اي تازه كه ديگر بازشناسي خرده 

فرهنگهاي اقوام، طوايف ها و تيره ها در آن ناممکن خواهد بود.
ماهنامه ي شهرداريها در كمال مسرت و سربلندي در اين شماره كاري را آغاز كرده تا پايايي و لزوم بازنگري ميراث فرهنگي را در ميان 
شهريان و شهروندان نشان دهد، آنهم در اليه هاي معنوي و ناملموس اين عناصر، باشد كه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در 
آينده اي نه چندان دور براي هويت بخشي به شهروندان خود از اقوام و تيره هاي گوناگون برنامه اي گسترده و دراز مدت و ژرف را براي 

بازيابي و بازخواني خرده فرهنگها، بويژه ميراث ناملموس در پهنه هاي شهري گرته ريزي نمايد.
... و در پايان شادباشي به هم ميهنان و شهروندان اصفهاني، به اين كانون هنر و فرهنگ كه در باز زنده سازي ميراث فرهنگي ناملموس 

ايران زمين پيشگام شده اند.

هوشنگ خندان دل
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اشاره:
سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، يونسكو، در سی و دومين نشست خود در سال 2003 ميالدی در پاريس، به 
دليل اهميت ميراث فرهنگی ناملموس به عنوان انگيزه اصلی تنوع فرهنگی و ضامن توسعه پايدار و با هدف پاسداری از 
فرهنگ های سنتی و بومی و نيز حفظ تنوع فرهنگی اقدام به آغاز ثبت ميراث معنوی بشريت نمود. عبارت ميراث فرهنگی 

اساس  بر  معنوی،  ميراث  يا  ناملموس 
معنای  به  ملی  و  بين المللی  تعريف های 
رفتارها، شيوه های ارايه، نمودها، دانش ها، 
مصنوعات  اشيا،  وسايل،  نيز  و  مهارت ها 
دستی و فضاهای فرهنگی مرتبط با آن ها 
است که جوامع، گروه ها و در برخی موارد 
افراد، آن ها را به عنوان بخشی از ميراث 
ميراث  اين  می شناسند.  خود  فرهنگی 
و  می شود  منتقل  ديگر  نسل  به  نسلی  از 
پاسخ  در  گروه ها  و  جوامع  توسط  مدام 
مجددا  آن ها  تاريخ  و  طبيعت  محيط،  به 
بازتوليد می شود و حس هويت و استمرار 
وسيله  به  و  آورده  ارمغان  به  برايشان  را 
خالقيت  و  فرهنگی  تنوع  به  احترام  آن، 

بشری را ترويج می کند. 
ميراث  بين المللی  جشنواره  و  اجالس 
از   )ICCN 2014( ناملموس  فرهنگی 
حضور  با  جاری  سال  مهرماه   20 تا   16
جهان  مختلف  کشورهای  از  نمايندگانی 
در  می شود،  برگزار  اصفهان  شهر  در 
ماهنامه  جشنواره،  اين  برگزاری  آستانه 
دکتر  آقايان  از  دعوت  با  شهرداريها 
هيأت  عضو  جاجرمی،  ايمانی  حسين 
دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشكده  علمی 
عضو  رحمانيان،  داريوش  دکتر  تهران، 
هيأت علمی گروه تاريخ دانشگاه تهران، 
استاد احمد وکيليان، مردم شناس و مدير 
دبيری نژاد،  رضا  مردم،  فرهنگ  فصلنامه 
مدير موزه ي ملک و مشارکت آقاي عباس 
شهرداري ها  سازمان  انتشارات  از  جاللي 
ميزگردی را برگزار کرده تا مسأله ميراث 
فرهنگی ناملموس و ظرفيت های آن برای 
زندگی شهری امروز را به بحث و گفتگو 

بگذارد. 

گزارش اصلي

میراث فرهنگی ناملموس و شهر امروز
 صادق حیدری نیا
    دکتر در تاریخ ایران
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می خواهم،  جازه  خيرمقدم  و  با عرض سالم   :
ابتدا درباره ی  داشته هايمان صحبت کنيم. ميراث معنوی 
که  ملتهايی  ميان  در  ناملموس،  فرهنگی  ميراث  يا 
از  دارد.  درخشان تری  جلوه های  دارند  کهن  تاريخی 
سوی ديگر، جوامع سنتی که کمتر در معرض فرهنگ 
معنوی  ميراث  داشته اند  قرار  )غربی(  جهانی  يكدست 
اين  از  بخشی  کرده اند.  حفظ  زنده  همچنان  را  خود 
ميراث، نسبت روشنی با باورهای دينی دارد، لذا جوامع 
دينی، به ويژه اديانی که وجه مناسكی و آيينی پررنگی 
دارند، هم ميراث بيشتری را در خود جای داده اند و هم 
پديد  آنها  حفظ  و  سنت ها  تداوم  برای  مناسبی  بستر 
آورده اند. از اين منظر، ايران با تاريخی ديرپا و باورهای 
واجد  که  است  سرزمين هايی  زمره  از  آيينی،  و  دينی 
شرايط مذکور است. حال پرسش اينجاست که نسبت 
به اين داشته ها ـ که بخشی از آنها در البه الی زندگی 
روزانه، عادی شده و کمتر به نظر می آيد ـ چه ميزان 
به  معنوی  ميراث  بازشناسی  آيا  دارد؟  وجود  آگاهی 
درستی و در حد مطلوب انجام می شود؟ميراث فرهنگي 
ناملموس در ايران چه وضعيتي را در حال حاضر دارد. 
مواجه  معنوي  ميراث  اين  از  حجمي  چه  با  ما  يعني 
بخش هاي  در  ميراث  اين  به  نسبت  چه قدر  و  هستيم 

مختلف اعم از علمی و اجرايی آگاهي وجود دارد؟
به يك چالش   امروزه، وقتي مي خواهيم  احمد وكيليان: متأسفانه 
فرهنگي بپردازيم، از مقطع حال به  آن نگاه كرده و خيلي كم به 
گذشته رجوع مي كنيم. جامعه ی ايران تا پنجاه ـ  شصت سال پيش 
جامعه اي بود كه تمام مردم به فرهنگ خودشان عشق مي ورزيدند 

و آيين ها، آداب و سنت ها را حفظ و حراست مي كردند. اما متأسفانه 
با ورود موج فرهنگ غربي به كشور ما چيزهايي را گرفتيم كه هيچ 
ارتباطي با فرهنگ اصيل ما نداشت. حتی كارهايي را كه غربي ها 
كشورهاي  امروزه  كرديم.  مجزا  هم  را  مي دهند  انجام  درستی  به 
غربي در بحث ميراث فرهنگی ناملموس خيلي از ما جلوتر هستند. 
به عنوان مثال، در موضوع قصه ـ كه يکی از وجوه ميراث فرهنگی 
ميزبان   1998 سال  در  آلمان  گوتينگن  شهر  ـ  است  ناملموس 

بزرگترين همايش قرن بيستم بود. 
ما مي نشستند و قصه مي گفتند.  مادربزرگهای  پيش  تا چند دهه 
رفتند  مادربزرگها  اگر  دادند؟  تعليم  را  مادران  آيا  شدند  چه  اينها 
آيا جايگزيني نبايد داشته باشيم؟ آيا نبايد قصه در جامعه ی ما به 
صورت ديگري رواج داشته باشد؟ اين اتفاق به خاطر تلويزيون و  
ماهواره است. زيرا تلويزيون وقت خانواده ها را می گيرد اما فرهنگ 
را به درستی به نسل های بعدی و مخاطبان خود منتقل نمی كند. 
ريشه اين موضوع هم در ناآگاهی است. اغلب مديران نسبت به اين 

مسائل آگاهی ندارند. 
: من دو نكته را از مطالب شما برداشت کردم؛ 
يكي اينكه معتقديد اوضاع ميراث فرهنگي ناملموس در 
ايران وخيم است يعني ما خيلي شرايط خوبي نداريم و 
در حال از دست دادن ميراث فرهنگي مان هستيم و دوم 
مسؤوالن  بين  در  حداقل  ـ  هم  خوبي  آگاهي  که  اين 

مربوطه ـ نسبت به اين موضوع وجود ندارد. 
جناب آقاي دبيري نژاد؛ شما باتوجه به مسؤوليتی كه به عنوان مدير 
موزه ي ملك برعهده داريد و نيز سابقه فعاليتی كه در حوزه ميراث 
فرهنگی داشتيد، بفرماييد كه آيا تعريف مختصر و روشنی از ميراث 
فرهنگی ناملموس در ايران وجود دارد و آيا مديران ميراث فرهنگي 

با اين مفاهيم آشنا هستند؟ 
دبيري نژاد: اجازه دهيد تعريف رسمي از اين مفاهيم را به دو شکل 
ارائه كنم: در واقع شايد بهتر باشد بگوييم ما يك ميراث مادي داريم 
استعمال  خطا  به  اوقات  بعضي  واژه ها  اين  معنوي.  ميراث  يك  و 
به  اذهان  فوراً  مي كنيم  معنوي  ميراث  بحث  وقتي  مثال  می شود، 
سمت بار مذهبي و ديني معطوف می شود در حالي كه اصاًل مسأله 
اين  براي  اجالس  اولين  پيشنهاد  اينکه  جالب  است.  ديگري  چيز 

کاشی زرین فام، از جمله آثار 
میراث فرهنگی است اما سنت 
ساخت تولید کاشي زرین فام 
میراث فرهنگی ناملموس است
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و  افتاد  اتفاق  مراكش  مثل  كشورهايي  سمت  از  موضوع 
يعنی  بود.  بومی  زبانهای  ويژه  به  »زبان«،  هم  آن  موضوع 
و  فراموشی  گزند  از  بومی  زبان های  حفظ  اوليه،  دغدغه ی 

نابودی بود. 
رئيس  كه  زماني  بهشتي-  محمد  مهندس  آقاي  جناب 
ميراث  از  جالبي  تعريف  بودند،  فرهنگي  ميراث  سازمان 
فرهنگي كردند، ايشان می گفتند اگر ما فرهنگ را به مثابه ی 
يك درخت بگيريم آن درخت را مي شود دو تعريف درباره اش 
به معني شاخه و  را  اينکه ما درخت  ارائه كرد: يك تعريف 
برگ و سايه سار و ميوه وعريف ديگر اينکه درخت را ريشه 
بدانيم كه در گذر زمان فربه تر و محکم تر و  تنه  و ساقه و 
پايدارتر مي شود. ما معتقديم كه ميراث فرهنگي همان بخش 

ريشه و تنه و ساقه اي است كه دارد رشد مي كند. 
پيوستاري  غيرملموس،  فرهنگی  ميراث  مهم  ويژگی 
فرهنگي  و حركت دائمی آن با حيات و زندگی انسان است. 
اين نکته در تمام بخش هايي كه مربوط به ميراث ناملموس 
و خيلي  زبان، گويش  آيين،  از  اعم  است،  معنوي  ميراث  يا 
چيزهاي ديگر صدق می كند. مثاًل در هنر، سنتهاي هنري 
در  هنري  آثار  زيرا  هنري،  آثار  خود  نه  است،  توجه  محل 
زمره ي ميراث فرهنگی مادي قرار مي گيرند. به عنوان مثال، 
كاشی زرين فام، از جمله آثار ميراث فرهنگی است اما سنت 
ساخت توليد كاشي زرين فام ميراث فرهنگی ناملموس است. 
همين طور نوازنده ای سيستاني كه آخرين دملي نواز سيستان 
است و يك سنت يا يك فن را با خودش حمل مي كند ميراث 
ناملموس تلقي مي شود. توجه كنيد كه همه ی اين موارد در 
اين  نباشد  انسان  است.  انسان  حضور  حوش  و  حول  واقع 
سنت ها معنا ندارد و دقيقًا وجه تمايز ميراث فرهنگی و ميراث 
معنوی يا ناملموس در همينجا است. ميراث معنوي در واقع 
به معناي تداوم ريشه هاي فرهنگي است، ميراث غيرملموس 
به دليل همين تداومش مورد توجه قرار گرفته، مثال آيين را 
اينها امری جاري و  نمی توان در يکجا منقطع كرد و چون 
ساري و سيال هستند و با تحوالت اجتماعي حركت مي كنند 
لذا نبايد آنها را فريز]=يخبسته[ كرد و به شکل يك قطعه 
در  گاهی  متأسفانه  كه  مسأله ای  كرد؛  نگاه  آن  به  موزه ای 
برخورد با ميراث معنوی مشاهده می شود. مي خواهم بگويم 
كه فرهنگ يك امر تحول پذير و سيال است و در همه جا 
رسانه ،  است  ممکن  نيست.  هم  تجويزي  امر  دارد،  حضور 
كه  پذيرفت  بايد  اما  بگذارد  تأثير  زندگي  روي  غيرمستقيم 
تلويزيون به عنوان يك پديده ی اجتماعي مي تواند آثار مثبت 
هم باشد. همين طور ماهواره و اينترنت و خيلي چيزهاي ديگر 
بر فرهنگ عمومی تأثير دارد و ما نمي توانيم به ملت بگوييم 
از اينها استفاده نکنيد تا فرهنگ، دستخوش تغيير نشود. اگر 
بخواهيم براي ميراث ناملموس شاخص تعريف كنيم بايد به 

اين دو نکته اشاره نماييم: 
1- حضور هميشگی انسان )در امر مورد نظر(

2- اتصال و پيوند آن با فرهنگ سنتي يا فرهنگهاي بومي 

در  ناملموس  فرهنگی  ميراث  به  توجه  برای  همچنين 
قوميت  مسأله  با  را  شهر  نسبت  بايد  شهری،  فضای 
مشخص كنيم. چون وقتي صحبت از ميراث ناملموس 
مي كنيم اين موضوع وابسته به اتصال افراد به فرهنگ 
يا مثاًل فرهنگ كردي، آذري، گيلکي  مادري خودشان 
ميراث  موضوع  در  اآلن  ما  اينکه  است.  آن  نظاير  و 
غيرملموس در چه موقعيت و وضعيتي هستيم بايد بگويم 
كه اين ميراث دست خود مردم است و با زندگی روزمره 
آنها پيش مي رود نه مي شود بگوييم اوضاع خوب است 
شناخت  يا  مطالعه  ميزان  چه  اينکه  درباره  اما  بد.  نه  و 
داريم، با توجه به پيوستاري فرهنگي ايران و تنوع قومي 
و فرهنگي آن، در مرحله گردآوري داده ها كارهايي شده 
اما در مرحله ی تحليل كردن و از آن مهمتر،  كاربردي 

كردن، تقريبا هيچ كاري انجام نشده است. 
گفتگو  موضوع  اين  درباره ي  آنکه  از  پيش   :
كنيم كه باتوجه به سيال بودن امر فرهنگ، آيا ميراث 
تصميم  درباره اش  مردم  فقط  را  ناملموس  فرهنگي 
رحمانيان  دكتر  آقاي  از  می خواهم  نه؟  يا  مي گيرند 
ميراث  داشته های  درباره ی  تاريخي  منظر  از  بخواهم 
فرهنگي ناملموس ما توضيح دهند كه آيا اين ميراث به 
تاريخ پيوسته يا همچنان دوام داشته و اين نکته مهم را 
توضيح دهند كه آيا اين سرمايه در روزگار ما همچنان 
واجد ارزش است يا كاركرد خود را از دست داده و نقشی 

در زندگی امروزی ندارد؟
و  است  كالني  خيلي  پرسش  شما  پرسش  رحمانيان: 
به نظر من می توان آن را ُخرد كرد به اين ترتيب كه: 
فرهنگ ناملموس ما در چه وضعيتي است و چه بخشي 
از آن مانده يا چه بخشي از آن فراموش شده يا مغفول 
مانده است؛ آيا فرهنگ امری پويا و سيال است؛ تغييرات 
است؛  برنامه و سياستگذاری  نيازمند  يا  ناپذير  آن گريز 

اين پرسش ها به نظر من خيلي دامنه دار است.
چند  دوستان،  مطالب  ادامه  در  كرد  خواهم  سعی  من 
نکته را در اين باره بيان كنم. فرهنگ مسلمًا يك موجود 
تاريخ مند است؛ سيال و پويا است؛ ما چه بخواهيم چه 
اگر  و  داريم  نگه   ثابت  را  آن  نمي توانيم  اصاًل  نخواهيم 
بشينيم و ناراحت باشيم كه فرهنگ ما تحت تأثير امواج 
غربي سازي  يا  مي رود  بين  از  دارد  مدرنيته]=نوگرايي[ 
مسأله  به  انديشيدن  اين گونه  من  گمان  به  مي شود، 
ما  شايد  داشت.  خواهد  ناخجسته  تبعات  مقداري  يك 
ببرد. صدور  را به سمت واكنشهاي عاطفي و احساسي 
درست  اگر  خويشتن،  به  بازگشت  بر  مبتني  گزاره هايي 
تعريف شود خوب است اما طرح نادرست آنها، به نوعی 
هر  در  نيست.  خوب  ما  برای  كه  می شود  منتهی  ستيز 
پويا  تمدني  حوزه ي  يك  با  كنيد  نگاه  را  تاريخ  جاي 
برخورد خواهيد كرد كه توانايي آفريدن از نظر فرهنگي، 
هنري، فکري، علمي و فلسفي را داشته و در عين حال 

احمد وکیلیان
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به تسخير و گسترش تمايل يافته است. اساسا قدرت ميل به 
تسخير و رفتن دارد. وقتي ايران در عصر هخامنشي، قدرت 
پيدا كرد، مي خواست بقيه جهان را تابع خودش كند. البته به 
روايت »هگل« ُحسن ايران اين بوده كه تنوع دوران باستان 
را  پذيرفته است. به هر حال اين ميلي كه در فرهنگ ها و 
در حوزه هاي گوناگون فرهنگي براي چيرگي وجود دارد يك 

امر طبيعي است. 
فرايند غربي شدن يا  غربي سازي، در سراسر جهان در هر 
حال رخ دادن است. آن چيزي كه مهم است نحوه رويارويي 
ما با اين مسأله  است. اينکه ما بنشينيم و داد و فغان كنيم، 
فرهنگ  نديدم  هم  تاريخ  جاي  هيچ  البته  ندارد.  فايده ای 
باشد.  شده  منتقل  و  حفظ  بوده  گذشته  در  كه  همان گونه 
تاريخ مند است و در شرايط  و  تاريخي  پديده  فرهنگ يك 
تاريخي دگرگون مي شود. نسل ها ذائقه شان فرق  گوناگون 
مي كند، من امروز از قصه ی علي بابا و چهل دزد بغداد خوشم 
نبرد. در سرشت  مي آيد ولي ممکن است نوه ام اصاًل لذت 
آدمي اين يك امر طبيعي است. البته مسلمًا مشکالتي هم 
در اين بين پديد مي آيد. سياست و قدرت هم نقش دارد ولي 
ايران عزيز ما درست است به تعبير پاره اي از شرق شناسان 
و ايران شناسان، استمرار فرهنگي داشته و ماندگاري ايران 
ايران سه هزار سال تاريخ  از اين حيث شگفت انگيز است. 
اين  از  مدون دارد، كدام كشوري در كره ی زمين مي تواند 
اين  دليل  به  دقيقًا  استمرار  اين  كند.  رقابت  ايران  با  بابت 
بوده كه ايران در طول تاريخ اصل پويايي را پذيرفته و اتفاقاً  
در مقابل بيگانه جبهه نگرفته و پذيرا بوده است. در واقع به 
قول گيرشمن، هنر و نبوغ ايراني اين بوده كه همه چيز را از 
جهان پيرامون مي گرفته، در دستگاه نبوغ خودش مي ريخته 
و به آن رنگ و بوي ايراني مي داده و دوباره به جهان باز 

می گردانده است.
فرهنگی  ميراث  شناسايی  و  مطالعه  زمينه ي  در  ما 
عاميانه مان كارهای خوبي داريم اما اين ميراث بايد با ابزارها 
و با روايت جديد براي نسل امروز ساخته شود و برای نسل 
آينده مثل درختي تنومند باقی بماند. درخت هم خواه ناخواه 
يك عمري دارد ولی حسن درخت خوب اين است كه ميوه 
بدهد و از آن درخت جديدي توليد شود. به قول استاد احسان 
يارشاطر، هميشه يك پيوندي روي ساقه به هم مي خورد و 
اين  مي خورد.  پيوند  كهن  درخت  يك  روي  ساقه اي  يك 
ايجاد  جديد  پيوندهاي  همواره   ولي  مانده  ريشه  آن  و  تنه 

از  بسياری  است.  داده  نشان  روي خوش  به جهان  و  شده 
كشورهايی كه يك صدم ما تاريخ و ميراث فرهنگی ندارند، 
قالب های  در  را  آنها  و  كرده اند  تبليغ  داشته هايشان  درباره 
چه  فرهنگي مان  مواريث  با  ما  اما  كرده اند  مختلفی عرضه 
فرهنگی  ميراث  درباره  است  قرار  اگر  من  نظر  به  كرديم؟ 
ناملموس انديشيده شود اوال بايد اين ميراث درست شناسايي 

شود؛ ثانيًا براي حفظ آن نياز به نهاد سازي داريم. 
: من می خواهم اين بحث را كمی امروزی كنم و 
بخواهم  جامعه شناس  يك  عنوان  به  ايمانی  دكتر  آقای  از 
ميراث  با  ما  تکليف  امروز  جامعه ی  در  كه  دهند  توضيح 
فرهنگي ناملموس چيست؟ اين ميراث چه كاركردي دارد و 

چگونه می تواند نقش آفرين باشد؟
ايماني جاجرمي: به لحاظ خانوادگي من از طايفه ی آسيابانها 
اندر نسل آسياب داشته  در جاجرم هستم. خانواده ما نسل 
و ما آسيابان بوديم. هفت آسياب معروف و فعال در جاجرم 
و  جاده اي كه شهرداري كشيد  به خاطر  ولی  داشت  وجود 
مسير آب را عوض كرد آسياب هاي جاجرم از بين رفت. سال 
2006 من به هلند رفته بودم يکي از آسبادهاي  آنجا را به 
من نشان دادند بعد گفتند يك نفر مي آيد اين را براي شما به 
كار مي اندازد. من با خودم گفتم االن يك پيرمردي مي آيد 
و شروع مي كند به راه انداختن اين پره ها؛ اما يك پسر جوان 

بيست و دو سه ساله آمد و اين آسباد را به كار انداخت. 
اين اتفاق خيلي براي من تعجب  برانگيز بود. انتظار من اين 
بود كه پيرمردها و كسانی كه سني از آنها گذشته باشد اين 
فن را بلد باشند لذا از اين پسر جوان پرسيدم »تو چطوري 
اين را ياد گرفتي؟« گفت اينها دوره هاي مخصوص دارد و 
در هلند مراكز آموزش فني و حرفه اي، مهارت هاي قديمي 
را به نسل جوان آموزش مي دهند. شايد ارتباط اين داستان 
با ميراث فرهنگي ناملموس همين باشد كه ما خيلي راحت 
با تغيير مسير آب يك مجموعه ی عظيمي را نابود مي كنيم 
از مهارت و دانش  اين آسياب ها، مجموعه ای  زيرا در پِس 
و ضرب المثل و گويش و اصطالحات قرار داشته كه تقريبًا 
اينها را  از بين رفته است ولي در جاي ديگر مي آيند  همه 

نهادينه  كرده و حفظ مي كنند. 
من فکر مي كنم قبل از اينکه وارد بحث ميراث فرهنگي 
ناملموس شويم الزم است مقداری راجع به ضرورت هايش 
ضرورت  اتفاقها  اين  كه  افتاده  اتفاق  چند  كنيم.  صحبت 
اول  نکته ی  است.  كرده  ايجاب  را  مسأله  به  پرداختن 
را  زندگي  سبکهاي  كه  است  شدن  جهاني  بحث  همان 
مشهد،  می زنم؛  مشهد  از  مثالی  من  است.  كرده  شبيه هم 
از  از نوسازي هاي اخيري كه در آن صورت گرفته، پر  بعد 
بافت جديد حركت  اين  در  پاساژ و هتل شده است. وقتی 
مي كنيد خيلي تفاوتي نمي كند در مشهد باشيد يا در مراكز 
كالنشهري مدرني چون كوآالالمپور يا استانبول، دقيقًا فضا 
همين حس را به شما منتقل مي كند. آن حس معنويتی را 
كه مثاًل سي سال پيش در مشهد احساس می كرديد ديگر 

داریوش رحمانیان

شیوه ي زندگي شهري را پیش مي گیریم 
در  که  فرهنگي  میراث  آن  از  بسیاري 
زندگي گذشته ما بوده ـ چه بخواهیم و 
چه نخواهیم ـ دور ریخته مي شود و هر 
چقدر تداوم ما در زندگي شهري بیشتر 
فرهنگي  میراث  با  ما  فاصله ی  باشد 

گذشته بیشتر خواهد شد.



7سال پانزدهم/ شماره 120

نمی بينيد. جالب است كه اين اتفاق دارد به دست خودمان 
رخ  ـ  نيستيم  همراه  شدن  جهاني  با  خيلي  كه  ـ  ما  براي 
را كه  نوسازي هايي مثل شهر مشهد  برنامه   می دهد، چرا؟ 
يا  از سوی شهرداری و شورا  بلکه  از خارج ديکته نکردند،  
گرفته  تصميماتي  چنين  قدس  آستان  مثل  ديگری  قدرت 

شده است.
همان  يا  ملي سازي  شدن(  جهانی  از  )غير  ديگر  نکته 
ناسيوناليسم است. من نمي گويم ملی سازی اساسًا چيز بدي 
است اما وقتي شما دست به ملي سازي مي زنيد استانداردها و 
قواعد يکساني را بر سراسر كشور تحميل مي كنيد: از جمله 
پوشاک، نوع رفتار و آداب اجتماعی و... اينها چه بخواهيم، چه 
نخواهيم از بين برنده بخشي از ميراث معنوي است. لذا شما 
تنوعي را كه در لباس و گويش و پوشش، حتي در خوراک 
پيش از اين مي ديديد االن ديگر آنها را نمي بينيد. چرا؟ چون 
تقريبًا  تلويزيون،  مثل  كمك افزارهايي  با  ملي سازان  همين 
بخش زيادي از اينها را تحت تأثير قرار داده اند. مثاًل يکي 
وجود  قديمي  بجنوردی هاي  ميان   در  كه  نگراني هايي  از 
بين  از  بجنوردي  تركي  قديمي  گويش  كه  است  اين  دارد 
برود چون خانواده هاي جديد با فرزندانشان فارسي صحبت 
سال  صدها  با  گويش  يك  يا  زبان  يك  بنابراين  می كنند. 

قدمت در آن خطه از بين مي رود. 
در  كه  است  اجتماعي  و  فرهنگي  تغييرات  ديگر،  بحث 
نسل هاي  حال  هر  به  است.  افتاده  اتفاق  ايرانی  جامعه ي 
يك  براي  را  خودشان  تا  هستند  اين  دنبال  به  جديدتر 
حرف  آن  در  انگليسي  زبان  كه  بکنند  آماده  جديد  دنياي 
اول را مي زند، بنابراين به جاي اينکه با فرزندانشان با زبان 
انگليسي  مادري صحبت كنند. آنها را به كالس هاي زبان 
مي فرستند يا مثاًل به جاي اينکه از اسباب بازي هاي سنتي 
استفاده شود تا سنت آنها حفظ شود، وسايل سرگرم كننده ای 
مثل پلي استيشن ،  ايکس باكس  تمام خانواده ها را پر كرده 
است. شما ديگر كمتر مادري را پيدا مي كنيد كه حاضر باشد 
نظر  به  اينها  همه ی  بگويد.  قصه  شب  هر  بچه اش  براي 
را  را به وجود آورده كه مي شود اسمش  من يك پديده اي 
گذاشت كوره ی ذوب، كه همه آدم ها را درون آن مي ريزند 
و تقريبًا همه را يك شکل در همه جاي دنيا با تفاوت هاي 
باشد  قيافه ها  همان  تفاوتها  شايد  مي كنند.  بازتوليد  جزئی 
زيرا خواسته ها تقريبًا مشابه هستند؛ همه  دوست دارند مثاًل 
مك دونالد بخورند يا با اسباب بازي هاي مدرن بازی كنند. آن 
چيزي كه در اين ميان فراموش شده و ضرورت دارد به آن 
پرداخته شود، همان ميراث فرهنگي ناملموسي است كه از 
گذشتگان به ما رسيده است و اگر ما فکري برايش نکنيم با 
دست خودمان آن را از بين خواهيم برد. چون اتفاقًا برخالف 
نکته ی آقاي دكتر رحمانيان، االن نيروي جهاني شدن خيلي 
قوي تر از هر نيروي ديگري است كه پيش از بر سرزمين 

ايران تاخته است.
وكيليان: يك نکته ی بسيار مهم اين است كه مردم دارند 

كارشان را انجام مي دهند اما جامعه ی ما مثل جامعه ی  صد 
سال پيش نيست. امروز مادربزرگي وجود ندارد بنشيند قصه 
بگويد. اين رسانه هاي ما هستند كه بايد اين كار را بکنند. 
ديده ايد.  را  يك«  پنچ  چهار  »فارنهايت  فيلم  شما  احتماال 
مردم  كه  را  كاري  هر  تلويزيون،  در  برنامه  يك  صبح  از 
مي خواستند انجام بدهند  به آنها مي گفت و هر كسي هم 
كتاب مي خواند يا كتابخانه داشت كتاب هايش را آتش مي زدند 
و آن فرد را هم در كتاب هايش مي سوزاندند. می خواهم از 
يعني  نيستيم  خودمان  ما  االن  كه  بگيرم  نتيجه  مثال  اين 
بسياری از امور دست  خودمان نيست. مادربزرگ  امروز ديگر 
نمي تواند بچه ها را جمع كند و قصه بگويد. اين تلويزيون و  
رسانه ها هستند كه بايد اين كار را انجام دهند. من هر چه 
بگويم بچه ها شب يلدا بياييد بنشينيد تا قصه بگويم، فوراً 

همه چشمشان به تلويزيون است. 
جاللی: من ده سال در روستاها كار كردم و كارم هم جمع 
كسي  هر  از  االن  بود.  ناملموس  فرهنگي  ميراث  كردن 
چيست   بيرجند  و  جنوبي  خراسان  در  چراغو  آتشو   بپرسي 
به  نسل  اين  آن(  نظير  ديگر  مثال  ده ها  )و  نمي داند  اصاًل 
سرعت از بزرگترين منبع خودش كه روستا بوده كنده شده 
مي شود.  پايمال  و  مي رود  بين  از  دارد  روستا  ميراث  است. 
فاصله ی اين منبع بزرگ تا شهر به كل منقطع شده است. 
جعفر  فقط  می كنيد؛  جستجو  قديم  تهران  به  راجع  وقتی 
شهري صحبت كرده است. آن چيزهايي كه از تاريخ تهران 
سده ی  سيزدهم بايد حفظ مي كرده را آورده است. اما اين اثر 
تنها درباره ي تهران است. درباره شهرستان هاي ديگر هم 
است.  بسيار ضعيف  ولي  باشد،  كارهايی شده  است  ممکن 
نابود  شهر  به  روستا  از  انتقال  موقع  چيزها  آن  تمام  اصاًل 
تخليه  روستاها  متاسفانه همچنان  از دست  مي رود.  و  شده 

مي شوند و از بين می روند.
ايمانی جاجرمی: وقتي كه ما نوع زندگي مان تغيير مي كند، 
مثاًل از روستايي به شهري تبديل می شويم، خواه  ناخواه در 
مجموعه ی عناصر وابسته به شيوه  زندگي تغيير رخ می دهد. 
بنابراين وقتي كه ما شيوه ي زندگي شهري را پيش مي گيريم 
بسياري از آن ميراث فرهنگي كه در زندگي گذشته ما بودهـ  
چه بخواهيم و چه نخواهيم ـ دور ريخته مي شود و هر چقدر 
تداوم ما در زندگي شهري بيشتر باشد فاصله ی ما با ميراث 

فرهنگي گذشته بيشتر خواهد شد. 
فرهنگي  ميراث  حفظ  مسأله  می توانيم  كه  اينجاست 
كنيم.  مطرح  ملي  در سطح  و  شهر  در سطح  را  ناملموس 

حسین ایمانی 
جاجرمی

فرهنگ یك امر تحول پذیر و سیال 
است و در همه جا حضور دارد، امر 

تجویزي هم نیست
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من فکر مي كنم يکي از مسائل اساسي اينست كه مديريت 
شهري بايد از حالت پروژه - محور به يك وضعيت فرهنگ -

تغيير  را به زندگي شهري  مبنا حركت كند و نوع نگاهش 
درباره ی  كه  كرد  فراهم  را  منابعي  و  فضا  بشود  تا  دهد 
در  داد.  انجام  را  اقداماتي  ناملموس  فرهنگي  ميراث  حفظ 
غير اين صورت نبايد انتظار داشت كه كارهايی نظير آنچه 
جعفر شهري يك تنه انجام داده دوباره تکرار شود. اين كار 
سرمايه گذاري، قوانين و مقررات و  مديريت مي خواهد كه به 

نظر مي رسد اين بخش آن با مديريت شهري است. 
حيدري نيا: ميراث ناملموس فرهنگی، مصاديق بسياری دارد 
مثل بازيها، پوشاک، مناسك، مناسبتها و نظاير آن. مديريت 
شهری چگونه می تواند اين مصاديق را به عرصه ي زندگی 

شهروندان بياورد و آنها را حفظ كند؟
جدا  هم  از  مردم  و  دولت  قاجار،  دوران  اواخر  تا  وكيليان: 
بودند. مردم براي خودشان زندگي مي كردند و دولتي ها هم 
براي خودشان. يعنی رساله، دستورالعمل يا قاعده ای در ميان 
نبوده كه به مردم بگويد اين طوري با هم ارتباط داشته باشيد. 
همه در خانه هايشان مي نشستند و آنچه را كه از پدر و مادر 
و غيره گرفته  بودند دوباره به فرزندانشان با كم و زياد انتقال 
مي دادند. امروزه اين دوران سپري شده است.  وقتي كه ما 
نمي گويند، هر كاری هم  مادربزرگ ها قصه  مي گوييم چرا 
بکنيم اين ماجرا تغيير نخواهد كرد. اما غربي ها اين مشکل 
را تا حدي حل كرده اند. آنها يك هسته را نگه  داشته اند و 
به روز كرده اند مثال يك شبکه تلويزيونی يا راديويی ايجاد 

كرده اند كه تمام وقت قصه مي گويد. 
متأسفانه ما متخصص ماهر برای برنامه ريزي در اين زمينه 
نسل  برای  ماهواره  و  تلويزيون  دليل  همين  به  و  نداريم 
كودک و نوجوان ما بيشتر بدآموزی دارد. به گمانم در شرايط 
رسانه ها  بايد  و  نمی آيد  بر  خانواده ها  دست  از  كاری  فعلی 

اصالح شوند. رسانه بايد عاقالنه و درست كار كند. 
ميراث  در  تغيير  باعث  دوگانه  فرايند  يك  دبيری نژاد: 
اتفاقا همين امر زمينه حفظ اين ميراث  ناملموس شده كه 
نظر  به  است.  آن بحث هويت  و  است  فراهم كرده  را هم 
من يکي از كاربردهاي اصلي ميراث ناملموس هويت سازي 
است. وقتي شما در يك آيين شركت مي كنيد يا به يك زبان 
در  داريد  را  يا گويش مخصوص خودتان  صحبت مي كنيد 
واقع براي خودتان نوعی تمايز قائل مي شويد و يك هويت 
مي سازيد. مثال در محرم دوست داريم به شهر خودمان يا 
در  را  خودمان  رسم  و  آيين  يا  و  برويم  خودمان  روستاي 

كه  است  هويت  ايجاد  همان  دقيقًا  اين  كنيم.  اجرا  تهران 
چالش پيش رو هم همين جاست. همان طور كه آقاي دكتر 
ايماني فرمودند دارد يك هويت سازي و  يك يکسان سازي 
موضوع  اين  كه  می شود  اعمال  شهري  مديريت  سمت  از 
زمينه ی آن تمايز هويت هاي بين شهري در نگاه ملي يا در 

سطح فرهنگي  را از بين مي برد.
مسأله ديگر، بحث كاربرد است يعني يك امری در زمان 
خودش شيوه ی زندگي بوده، اما حفظ فرهنگ فقط با پيوستار 
فرهنگي مي تواند اتفاق بيفتد،  وقتي اين پيوستار از بين برود 
اجتماعي  شرايط  در  و  كند  روز  به  را  خودش  نتواند  يعني 
امروز كاربردي داشته باشد خود به خود حذف مي شود،  مگر 
اينکه بشود زمينه ی كاربرد برايش فراهم آورد. اما مشکل 
آنجاست كه به نظر مي آيد مديريت شهری با دو آسيب روبرو 
است ـ البته صرفا شهرداري مد نظرم نيست ـ يکی اينکه 
با موضوع حفظ ميراث فرهنگي و نمودهاي فرهنگي خيلي 
شکلي برخورد می شود مثاًل انعکاس و ثبت تصوير يك بنا 
يا رسم و سنت روي ديوارهای شهر يا نام گذاری معابر. در 
حالي كه در ميراث فرهنگی ناملموس هدف حفظ شکل شان 
نيست بلکه هدف توجه به ارزش هاي نهفته در آنهاست و 

اين ارزش در ارتباط با جامعه و زندگي معنا پيدا می كنند.
از  خيلي  ماست.  فرهنگي   مديريت  نحوه  دوم،  مسأله 
مي خواهد  اينکه  مثل  است،  نجارانه  مديريتی،  تجويزهاي 
توصيه كند از اين درخت اين شکلي ميز درست بکنيد. همين 
طور در حوزه فرهنگی هم مي خواهد توصيه كند اين طوري 
لباس بپوشيد و اين طوري بخوريد يا حتی اين طوري خانه 

بسازيد و به اين سبك زندگي كنيد. 
به نظرم بايد راهکارهاي كاربردي برای اين مسأله پيدا كرد. 
يکي از آنها، همان  چيزي است كه شما در مقدمه گفتيد، ما 
هنوز ظرفيت هاي ميراث معنوي  و فرهنگي مان را نشناختيم. 
حتي اينکه هر شهر متعلق به كدام حوزه فرهنگي است را 
نمي دانيم. بايد ابتدا تقويم ميراث هاي غيرملموس را تدوين 
كرد و بعد كاربرد هر كدام را مشخص كرد. نمي شود براي 
همه آنها يك كاربرد را تعريف كرد. كاربرد زبان يك شکل 
است و كاربرد آيين و مناسك يك چيز ديگري است. بايد 
اينها را دسته بندي كرد و نسبت هر پديده فرهنگي را با آن 

شهر )زادبوم سنت( بررسی كرد.
نکته ديگر اينکه ما مدام روی مسأله »چالش ما و غرب« 
فرهنگي  درون  چالش هاي  كه  حالي  در  شده ايم  متمركز 
خودمان قابل اعتناست. حتي چالش هاي درون شهري هم 
وجود دارد و باز مي شود اين موضوع را خرد كرد و صورت 
رسانه  مثل  مسئله اي  مثال  كرد.  پيدا  ديگري  مسئله هاي 
مجازي كه حتي حکومتي هم نيست و از راديو و تلويزيون 
مي دهد  فرهنگی  خوراک  آنکه  دليل  به  است  جديدتر  هم 
تبديل  را  معنوي  ميراث  ما  اگر  است.  مديريتش  و  تعريف 
مردم  كه خود  كنيم  ملي  و  مردمي  مسئله  به يك صورت 
دغدغه اش را داشته باشند آنگاه می توان اميد داشت كه اين 

رضا دبیری نژاد

فرایند غربي شدن یا  غربي سازي، 
در سراسر جهان در هر حال رخ 

دادن است. آن چیزي که مهم است 
نحوه رویارویي ما با این مسأله  

است
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ميراث حفظ شود. 
نبايد  كه  ـ  قضيه  اين  بزرگ  آسيبهاي  از  يکي  جاللی: 
مردم  ما  ماست.  فرهنگ  بودن  نانويسا  ـ  فراموش  شود 
هر  است.  شفاهي  بيشتر  ما  سنت  و  هستيم  نانويسايي 
در  تنها  شده  نوشته  ايران  اجتماعي  وضعيت  به  راجع  چه 

سفرنامه های خارجی قابل بازخوانی است. 
درباره مصاديق  درخواست می كنم  شهرداريها: من مجددا 
ميراث فرهنگی و كاربرد آنها در فضای شهری بحث كنيد. 
اگر مصداقی به اين موضوع نگاه كنيم، برای ارتقای وضعيت 

آن چه اقداماتی می توان انجام داد؟
تعريف  غيرملموس  ميراث  كنيد كه  توجه  بايد  دبيری نژاد: 
جهاني دارد، مثاًل ما در حال حاضر ده مورد ميراث ناملموس 
ثبت جهاني  داريم. داخل ايران هم 450 مورد ديگر شناسايی 
شده است. اين طور نيست كه هر پوشاكی ميراث معنوی 

باشد بلکه سنت هاي توليد پوشاک ميراث معنوي اند. 
: به هر حال اين مصاديق وجود دارد حاال چطور 
مي شود در فضاي شهري مدرن آنها را حفظ كرد و مديريت 

شهري چگونه مي تواند به آن بپردازد؟ 
تو  به  پدرانت  از  كه  را  »ميراثي  مي گويد  گوته  رحمانيان: 
از ازل  مي رسد بگير ولي به روزش كن«. اين سنت ها كه 
نبوده اند بلکه در شرايط تاريخي باعث شده تا چيزی به نام 
نوروز پديد بيايد. چه چيزي باعث شده چيزي به نام سيزده 
به در به وجود بيايد؟ چه چيزي باعث شده آيين ها و مناسك 
زيبا و همين پوشاک  رنگارنگي كه ايرانيان دارند، پديد بيايد 
باز هم مي خواهم  افتخار مي كنيم. من  آنها  كه االن ما به 
آن حرف قبلي ام را تکرار كنم و بر اين پايه پاسخ پرسش 
كنوني شما را بدهم. ببينيد ايراني يك اصل قويم و قديم 
در فرهنگش داشته كه تنوع را مي پذيرفته و ارج مي گذاشته 
است. آقاي دكتر ايماني هم به نوعي به همين اشاره كردند. 
آن كسي كه ُكرد بوده،  متناسب با منطقه و طبيعت خودش 
مي آمده  خودش،   عشاير،  ايل  روستا،  شهر،   آن  مقتضيات 
از  تقليد  با  را  پوشاكش  نوع  مي آورده.  پديد  را  سنت هايي 
تهراني  يا غربي انتخاب نمی كرده است. اين رفتار طبيعي در 
واقع باعث شده كه ايران يك تنوع فرهنگي شگفت انگيزي 

پيدا كند و همين هم اتفاقًا عامل ماندگاريش شده است. 
يك  در  و  طبيعي  كاماًل  روند  يك  در  ناملموس  ميراث 
بده بستان بسيار منطقي طبيعي در طول تاريخ ماندگار و پويا 
شده است. من گمانم اين است در اين دوره جديد ما به يك 
ما  قاجار  دوره ي  اواخر  در  برخورديم.  مهمي  خيلي  مشکل 
حدود 10 ميليون جمعيت داشتيم. آمارهايي كه به ما رسيده 
تا   50 حدود  عشايرند.  درصدش   35 تا   30 حدود  مي گويد 
هم  درصدش   15 تا   10 حدود  روستايي اند.  درصدش   55
شهري اند. آن سنتها و آن ميراث ناملموس يادگاري از آن 

شرايط تاريخي و ساختارهاي اجتماعي بوده است. 
ولي بعدها ما با فرهنگ غربي و تجدد غربي برخورد كرديم 
و دوران به مدرانيزاسيون و نوسازي را شروع كرديم. جمعيت 

شهري ما از دوره رضا شاه به بعد به شکل خيلي سرطاني 
اعظم  با بخش  تقريبًا  تهران  االن فقط جمعيت  رشد كرد. 
روستاهاي كشور ما برابري مي كند. در اين وضعيت تکليف 
مديريت شهري چيست؟ به نظر من مديريت شهري ما به 
اين  گردد.  باز  بوده  ما  فرهنگ  در  كه  تنوع  پذيرش  اصل 
مسأله هم فهم و تفکر تاريخي مي خواهد كه متأسفانه در 
ميان مديران سراغ نداريم. من اينجا مي خواهم با قاطعيت 
كه  ايران،  امروز  بحران هاي  مهمترين  از  يکي  كه  بگويم 
در  بحران  دارد  تمام  و  تام  تجلي  ما  مديريت  بحران  در 
خودآگاهي تاريخي است يعني ما مديران مان فرهنگ ملي 
تاريخ  از  اصاًل  نمي شناسند. مديری كه  را درست  خودشان 
منطقه و از تاريخ كشور از آداب و رسوم و پوشاک و مراسم و 
مناسك حوزه تاريخی اش خبر ندارد خيلي راحت همه چيز را 
از بين می برد، چون ارزش آن را متوجه نيست و اهميت آن 
را نمی داند. متأسفانه هيچ گونه آگاهي تاريخي و علمي پشت 

مديريت شهري ما نيست. 
از  نمي توانيم  واقعًا  شهري مان  مبلمان  و  دكوراسيون  در 
سنتهاي قديم خودمان استفاده كنيم؟ به فضای نشستن در 
آب انبارها و يخچال ها و پاياب هاي قنات ايرانی را نگاه كنيد، 
باالي سر در حمام هاي قديم ما نقش رستم و اسفنديار و 
سهراب و ديو سفيد به چشم می خورد در واقع آن سنت ها 
و آداب، از طريق نمادها زندگي روزانه مردم جريان داشته 
است. تا موقعي كه آن آگاهي تاريخي زيربناي اين حركت 
قرار نگيرد به نظر من بحران سر جايش است. يك آمريکايي 
كه دهه ی چهل به تهران آمده در سفرنامه اش نوشته »من 
را  بهشتي  بتواند  ملتي  يك  قدر  آن  ديدم  جايي  كمتر  در 
بزرگ ترين  از  يکي  كند«.  جهنم  به  تبديل  آساني  اين  به 
را  تهران  تاريخ  كه  است  اين  تهران  شهرداري  رسالتهاي 

به خودآگاهي مردم بياورد و سنت های قديم را بازگو كند.
داشت.  توجه  هم  معنوی  ميراث  بخش  به  بايد  وكيليان: 
كوروش مي گويد »خدايا مملکت من را از قحطي و دروغ و 
دشمن خانگي نگه دار«. متأسفانه بخشی از اخالق اجتماعی 
به شدت آسيب ديده است. من واقعًا كسي را   سراغ ندارم 
كه بگويد در عمرش دروغ نگفته است. در ادبيات مان سعدي 
با آن عظمتش مي گويد دروغ مصلحت آميز از راست بهتر. با 
عنايت به اين نابساماني ها، بايد فرهنگمان را دوباره ايزوله 

كنيم و فقط نگوييم قديم بهتر بوده است. 
دبيری نژاد: مصداق جالب حفظ ميراث ناملموس در كشور 
ما، شهرهاي مرزي ما هستند. دقت كنيد حاشيه مرزي مان 
كه بيشتر در تعامل با فرهنگ بيروني بودند بيشترين تکثر 
خود  كه  مي دهد  نشان  اين  دارند.  را  ناملموس  ميراث هاي 
را  ايران  را داشتند. سراسر جنوب  تعامل  اين  ملت در واقع 
ببينيد، از خوزستان تا بلوچستان، خيلي قبل تر از مركز ايران، 
با انگليسي ها تماس پيدا كرده است. هرچند واژگانی به اين 
فرهنگي  توليد  براي  فرصت  اين  از  اما  شده اند  وارد  زبان 
اگر بخواهيد  توليد كردن است.  استفاده شده، كار فرهنگ 

صادق حیدری نیا
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خط بکشيد و تضاد و تقابل ايجاد كنيد  اين موضوع به يك 
انسداد منتهی می شود.

جاللی: قبل از طرح آخرين سوال، آن چيزي كه ديدم را 
مي گويم، تنها راه نيست، ولي مي تواند يکي از راه ها باشد. 
در كشور ما كارناوال يا جشنواره خياباني در فضاي شهري 
ممنوع است. در حالی كه يکي از شيوه های بازنمايی ميراث 
را در سمرقند ديدم كه   فرهنگی همين است. من رژه اي 
و مشاغل  پيشگان  تمام  با  انتها  تا  ابتدا  از  را  ايران  تاريخ 

روي عرابه ها به نمايش گذاشته بودند. 
در  ناملموس  فرهنگي  ميراث  از  پاسداري   :
برنامه ريزي شهري در ايران چه جايگاهي داشته و چگونه 
ـ  شهری  برنامه ريزي های  در  را  خود  جايگاه  مي تواند 

روستايي بازيابد؟
نوع  هر  از  قبل  مي كنم  فکر  من  جاجرمی:  ايمانی 
برنامه ريزي در اين زمينه، بايد اصل پذيرش تنوع فرهنگي 
را بپذيريم. اگر اصل cultural diversity را نپذيريد به 
اين معناست كه اعتقادي به اين بحث ها نداريد و كماكان 
بحث ها  اين  در  را  ]=تکصدايي[  منولوگي  حالت  همان 
از  اعم  ما  محلي  مديريت  اگر  بنابراين  داشت.  خواهيد 
شهري يا روستايي مي خواهد كاري بکند شرط اولش اين 
است كه بايد تنوع فرهنگي را بپذيرد. دوم اينکه مديريت 
]=مثالواره[  پارادايم  دو  ما  است.  نيازمند تحول  ما  شهري 
شهري  مديريت  يکي  داشتيم؛  شهري  مديريت  بر  شايع 
ميليتاريستي ]=نظامي گرانه[، مثل كارهاي بوذرجمهري در 
ابنيه قاجاري را خراب  تهران كه دروازه هاي قديم،  آثار و 
كرد و در بقيه ی شهرها همين اتفاق افتاد. مديريت شهري 
ميليتاريستي متأسفانه هنوز هم هست. هم در شهر و هم در 
روستا از باال تصميم مي گيرند و بلدوزري راه مي اندازند. نوع 
دوم مديريت شهري پروژه-  مبنا است كه ارتباط زيادي با 
همين نوع اول دارد يعني آن چيزي كه اهميت دارد پروژه 
است و ديگر كاري با مردم و آداب و رسومش ندارد. بايد 
اين دو تا را كنار بگذاريم و وارد يك فاز جديد شويم و آن 
است.  مبنا  فرهنگي -  شهرِي  مديريت  يا  محلي  مديريت 

يعني ما فرهنگ را به عنوان اصل هر چيزي قبول كنيم. 
كه  داريم  الزم  ملي  كار  دستور  يك  مي كنم  فکر  من 
ما  چرا  است.  مسئولش  دهياري ها  و  سازمان شهرداري ها 
برويم  ما  بکند.  كاري  يونسکو  باشيم  منتظر  هميشه  بايد 
ميراث ناملموس فرهنگي خودمان را حفظ كنيم. با توجه به 
تاريخ غني  و ميراث فرهنگي عالي اي كه داريم مي توانيم 

براي هر شهر و روستا يك مسابقه بگذاريم كه اينها بيايند 
ميراث خود را شناسايي كنند دستور كار ملي  اين برنامه ها 
دهياري ها  و  شهرداري ها  سازمان  كشور،  وزارت  بايد  را 
بنويسد و ابالغ كند. البته فقط چارچوب كار را بدهد زيرا 
همان  مي شود  وقت  آن  بکند  دخالت  خيلی  بخواهد  اگر 
 city charter روش ميليتاريستي. هر شهري بايد يك
و يك كنوانسيون  داشته باشد. اين را اعضاي شوراي شهر 
بايد تدوين بکنند و به تصويب برسانند كه در آن ميراث 
فرهنگي به عنوان حق مسلم شناسايي شده باشد و در آن 
تصريح شود كه گروه هاي مختلفي كه ساكن شهر هستند 
در يك ميراث هاي فرهنگي اي دارند و اين حق آنهاست كه 
ميراث شان حفظ شود. چون متأسفانه ما شاهد برخي وقايع 
هستيم كه كه آداب و رسوم ديگری را تحمل نمي كند لذا 
بايد اين تنوع فرهنگي و اين ميراث هاي متفاوت فرهنگي 

را به عنوان حقوق مسلم شهروندي بپذيريم. 
حفظ  براي  اجتماع-  محور  برنامه هاي  راهکار،  دومين 
دبيري نژاد  آقاي  جناب  است.  ناملموس  فرهنگي  ميراث 
گفتند كه سازمان ميراث فرهنگي اينها را از مردم مي گيرد 
بعد مي برد در كارتون مي گذارد و در پی يك اتفاق ساده ی 
اداري همه از بين مي رود. ما اينها را از مردم مي گيريم و 
دوباره بايد به مردم برگردانيم يعني بايد كاري كنيم كه 
اينها به صحنه ی اجتماع بازگردند. ما هنوز در بسياري از 
شهرهايمان محله ها را داريم. محله هاي سنتي مي توانند 
بهترين نگهبان هاي همين سنت هاي فرهنگي ناملموس 
باشند. در اين موضوع هم برنده سازمان ميراث فرهنگی 
اجتماعی  پيوست  تهيه ی  مهم  خيلی  بحث  يك  است.  
مديريت  بازه های  و  برنامه ها  سياست ها،  برای  فرهنگی 
ميراث  تقويم  داشتن  هم  چهارم  بحث  ماست.  شهری 
مثاًل  داريم  را  كار  اين  نمونه های  االن  است.  فرهنگی 
مراسم قالی شويان مشهد اردهال يا گالب گيری نياسر و 
كشتی چوخه در بجنورد و اسفراين تقويم ثابت دارد. ولی 
خيلی موضوعات ديگر هم هست، كه می شود شناسايی 
كرد و در اين تقويم فرهنگی ثبت كرد. آن موقع خيلی از 

ميراث های غيرملموس می تواند برند شوند. 
بايد پايه ی  اينکه برنامه های مذكور حتمًا  نکته آخر هم 
اقتصادی مهم داشته باشد. برای اينکه اگر شما يك بازار 
شايد  رفت.  خواهد  بين  از  نبينيد  آنها  برای  كار  و  كسب 
استفاده از ظرفيت گردشگری يکی از ابزارهايی باشد به 

حفظ ميراث فرهنگی ناملموس كمك كند. 
ميراث  بحث  به  پرداختن  كه  است  :طبيعی 
فرهنگی ناملموس و چالش های متعدد آن، نيازمند زمان 
بيشتری است. ضمن سپاس فراوان از همه عزيزانی كه در 
و  اجالس  كه  اميدواريم  كردند،  شركت  نشست  اين 
جشنواره بين المللی ميراث فرهنگی ناملموس در اصفهان 
)ICCN 2014( زمينه ساز فعاليت های مهم تر و عالمانه در 

عرصه مديريت شهری و توجه به ميراث معنوی باشد.

ما در زمینه ي مطالعه و شناسایی 
میراث فرهنگی عامیانه مان کارهای 

خوبي داریم اما این میراث باید 
با ابزارها و با روایت جدید براي 

نسل امروز ساخته شود
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انديشه و پژوهش

توانمندسازی شهر تاریخی نراق
احیای سنت های ارزشمند تاریخی 

 مقدمه
هريك از جوامع بشری از گذشته های دور تا به امروز، زندگی خود را 
براساس اصول و قواعد مخصوصی شکل داده اند؛ قواعدی كه براساس 
نياز جوامع، مقتضيات زمان و برخوردهای فرهنگی، دستخوش تغييرات 
شده، تغيير شکل يافته و متحول گرديده و در نهايت با تأثير بر زندگی 
اجتماعی جوامع، و به عنوان دستاورد معنوی آن در كنار دستاوردهای 
مادی- كه هيچ يك بدون ديگری توليد و ايجاد نمی شده اند- تمدن 

بشری را شکل داده است.
شناخت، حفظ و صيانت از ميراث معنوی گذشتگان كه به تمدن بشری، 
هويت می بخشند، از آن رو كه به عنوان انگيزه ي مهم تنوع فرهنگی 
و  جامعه شناسان  بين  در  می شود،  شناخته  پايدار  توسعه ي  ضامن  و 
است.  آورده  دست  به  را  خاصی  جايگاه  فرهنگ  حوزه ي  انديشمندان 

وابستگی متقابل و ريشه دار ميان ميراث فرهنگی معنوی )ناملموس( و 
ميراث فرهنگی و طبيعی ملموس كه يکی برآمده از ديگری است و آن 
ديگری نماد، نشانه و محصولی اولی؛ اهميت موضوع را بيش از پيش 

روشن می سازد.
توجه به ميراث فرهنگی - شناخت و صيانت از آن- با پايان جنگ 
جهانی دوم )1945 ميالدي( رنگ و بوي جدی به خود گرفت، زمانی كه 
اروپای جنگ زده، بخش مهمی از تاريخ گذشته خويش را در ويرانه های 
تهديد  نيز  جنگ  از  پس  شتابان  نوسازی  و  دست  داده بود  از  جنگی 
ديگری برای شهرهای تاريخی به حساب می آمد. با اين همه برخالف 
ميراث مادی كه در سالها پيش از پايان جنگ و با تأكيد اوليه بر بناها 
و يادمان های تاريخی و گسترش های بعدی با شموليت شهرها، باغ ها 
و مراكز روستايی تاريخی، مورد توجه قرار گرفت؛ حساسيت نسبت به 
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سنتهای روزمره ارزش قائل شده است؛ سنتهايي كه به صورت عملی و 
با انجام دادن و تمرين كردن، آموخته شده و با گذشت زمان و نسل به 
نسل، منتقل و حتی با گروههای مناطق ديگر -يعنی منطقه به منطقه- 

به اشتراک گذاشته شده است.
فرهنگی  ميراث  از  صيانت  )معاهده(  كنوانسيون  تعريف  براساس 
ارتباط  در  يونسکو  بين المللی مصّوب  ناملموس6 - كه نخستين سند 
ميراث  عبارت  )چراغچی، 138، ص258-245(-  است  ميراث  اين  با 
بيان گري ها،  نمايش ها،  اقدام ها،  معنای  به  ناملموس  فرهنگی 
فضاهای7  و  دستی  مصنوعات  اشياء،  وسايل،  نيز  و  مهارت ها  دانش، 
موارد،  برخی  در  و  گروه ها  جوامع،  كه  آن هاست  با  مرتبط  فرهنگی 
می شناسند.  خود  فرهنگی  ميراث  از  بخشی  عنوان  به  را  آنها   افراد، 

)2003,UNESCO Convention(
اين كنوانسيون، ميراث فرهنگی ناملموس را در گروه های مشخصی 
دسته بندی می كند: سنت ها و بيان گري هاي شفاهی؛ هنرهای نمايشی؛ 
به  مربوط  اقدامات  و  دانش  و جشنواره ها؛  آيين ها  اجتماعی،  اقدامات 
طبيعت و كيهان؛ مهارت در هنرهای دستی سنتی. ذيل هر كدام از اين 
گروهها مفاهيم گسترده ای جای می گيرند كه به عنوان مثال دانش و 
اقدامات مربوط به طبيعت، مفاهيم مربوط به محيط زيست طبيعی، نظير 
قالبهای مادی و دنيوی و فضايی، فعاليت ها و دانش كشاورزی، دانش و 
اقدامات بوم شناختي، داروسازی و اقدامات درمانی، كيهان شناسی، دانش 
دريانوردی، شناخت اديان الهی و معابد، باورها و اقدامات معنوی و الهی، 
در ارتباط با طبيعت، اقدامات و حفاظت زيست محيطی، ستاره شناسی 
و هواشناسي، دانش استخراج معادن، دستگاههاي حساب و رياضيات، 
دامداری، آسيب شناسی، نگهداری، تهيه و پردازش مواد غذايی، هنرهای 

پرورش گل و هنرها و دانش بافندگی را شامل می شود. 

 صيانت يا حفاظت؟
اثر تغييرات  تاريخ در  سنت ها و روش های زندگی، همواره در طول 
جغرافيايی، فناوري، ايدئولوژيکی و ... تغيير كرده و به  وسيله نسل های 
ميان  از  به كلی  با ساير سنت ها  رويارويي  در  يا  و  پربارتر گشته  بعد 
رفته اند و يا با آنها درآميخته اند. پس اين موضوع كه سنتی در انتقال به 
نسل های بعد با مشکل مواجه شود، خارج از جريان زندگی مردم قرار 
بگيرد و رفته رفته ناپديد و نابود شود امری طبيعی به نظر می رسد و حتی 
برخی نيز آن  را مربوط به ضعف و خلل آن سنت در تطابق با شرايط 
جديد می دانند اما جهانی شدن و تغيير شکل اجتماعی آنچنان سريع 
تحقق يافته و تقريباً همه گير شد كه همه سنت ها را تحت الشعاع خود 
قرار داده است. به واقع يکسانی شيوه ي زندگی و حذف گوناگونی های 
تمدن  و  فرهنگ  در مسير  رخداد طبيعی  عنوان يك  به  نه  فرهنگی، 
بشری، بلکه به مثابه ساير مداخالت انسانی نسل بشر را با مشکالت 

جدی رو به رو ساخته است. 
عواقب  درباره  بحث  و  بين المللی  آگاهی   1990 دهه  ميانه   در 
جهانی سازی به شدت افزايش يافت. بسياری از مردم در سراسر جهان 
معتقد بودند كه سنت های محلی، منطقه ای و حتی ملی، بی ارزش شده 
و يا در معرض خطر قرار دارند.)Kurin,2004( حذف سنت های محلی 

بيشتری  برای مدت  ارزش های معنوی  و  اجتماعی  محيط ها، عوامل 
مغفول واقع شد. توجه به اين حوزه با درک جدا نبودن ميراث فيزيکی از 
بستر اجتماعی و نگرانی روزافزون در خصوص استمرار عوامل اجتماعی 
شد.  محقق  آمستردام1  بيانيه  در  و   1975 سال  در  تاريخی  شهرهای 
اندكی بعد در سال 1987 »منشور ايکوموس )شورای بين المللی بناها 
به  معروف  تاريخی2   مناطق  و  حفاظت شهرها  برای  محوطه ها(«  و 
تاريخی  از شخصيت   »منشور واشنگتن« تدوين و در آن بر حفاظت 
و عملکردهای گوناگونی كه  و طبيعی  شهرها، شامل محيط مصنوع 
شهرها در طول زمان كسب نموده اند تأكيد و تصريح شد كه »همه 
جوامع شهری، چه به صورت تدريجی و در طول زمان شکل گرفته و 
توسعه يافته اند و چه تعمداً و با طرح قبلی ايجاد شده باشند، بيانی از تنوع 

جوامع در طول تاريخ می باشند.« 3
اين موضوع- توجه به ميراث اجتماعی شهرهای تاريخی- به تدريج 
در سطح داخلی كشورهای ديگر نظير استراليا دنبال شد و در نهايت 
ارزشهای معنوی ناملموس در اجالس سال 2003 در شهر پاريس با 
هدف تعيين حوزه ي ميراث و تعاريف مشترک از سوی سازمان آموزشی، 
علمی و فرهنگی ملل متحد )يونسکو( مورد توجه قرار گرفت و بر توجه 
و صيانت از آن و راهکارهای حفاظتی برای اين ميراِث عموماً در معرض 

خطر، پيشنهاد شد.

 ميراث ناملموس چيست؟
ميراث ناملموس ICH(4( يا همان گونه كه برخی اعتقاد دارند، ميراث 
زنده5 ، دربرگيرنده ي بسياری از سنت ها و آداب و رسوم است. داستانهايی 
می گيريم،  جشن  كه  خانوادگی  رويدادهای  می كنيم،  تعريف  كه 
گردهمايی های اجتماعی، زبانی كه صحبت می كنيم، ترانه هايی كه 
می خوانيم، دانشی كه نسبت به محيط طبيعی پيرامون داريم، سنت های 
فرهنگی  رسوم  و  اعتقادات  تعطيالت،  كه می خوريم،  غذايی  درمانی، 
همگی بخشی از اين ميراث است كه گاهی آن را معنوی -در مقابل 

واژه مادی- نيز می دانند.
به طور كلی می توان آن را فرهنگی دانست كه مردم در زندگی روزانه 
آن را به كار می برند ديدگاهها و باورهايی كه اُبژه قابل لمسی همانند 
يادمان ها، نقاشی ها، كتاب ها و آثار هنری نيستند. همچنين گاهی از 
آن به عنوان »روح احساسی حاكم بر گروه های فرهنگی« نيز ياد شده 

است. 
ناملموس«  فرهنگی  »ميراث  دستی  دم  حدودی  تا  و  فنی  اصطالح 
واژگان،  از  بد  برداشت  و  كج تابي  از  ناشي  فراوان  مشکالت  از  پس 
و  قرار گرفت، تصويب  انديشمندان  و  فرهنگی  پيش روی گروه های 
جايگزين اصطالحاتی چون »فرهنگ عامه«، »زندگی عامه«، »فرهنگ 
قوم نگارانه«، »فرهنگ مبتنی بر جامعه«، »ميراث فرهنگی زنده5« و 

)2004,Kurin( .فرهنگ متداول« گرديد«
»قديمی  سنت های  برگيرنده  در  فقط  ناملموس  فرهنگی  ميراث 
بلکه سنت ها و رسوم  نيست  از گذشتگان  ارث رسيده  به  فرتوِت«  و 
معاصر جوامع شهری و روستايی كه توسط گروه های گوناگون اجرا و 
در فرهنگ معاصر گنجانده شده را نيز در برمی گيرد. جامعه برای اين 

1- Amsterdam Declaration
2- ICOMOS Charter for The Conservation Of Historic Town and   
     Urban Areas

3- ماده 1، بند 1 »منشور واشنگتن«

4- Intangible Cultural Heritage
5- Living heritage
6- Convention for the safeguarding of intangible cultural heritage
 7- expressions
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و قديمی كه به دنبال مدرنيزاسيون]=نوگرايي[ و ظهور شيوه های زندگی 
نو حادث شد، هويت ملی را تضعيف كرد. عدم بردباری اقوام در شناخت 
و احترام به فرهنگ ها و مظاهر فرهنگی متعلق به يکديگر )كنوانسيون 
پاريس(، فراموشی و نابودی هميشگی و يا تبديل شدن صرفاً به يك 
يادمان فرهنگی متعلق به گذشته )UNESCO,2011( تنها بخشی از 
تبعات ناشی از تغيير شکل اجتماعی متأثر از جهانی شدن و يکسان سازي 
نمودهای  و  بيان ها  در حال حاضر  و  راستا  در همين  است.  فرهنگی 
مختلفی از ميراث فرهنگی ناملموس در زمره ي ميراث در خطر تلقی 
شده و يا در معرض مخاطرات آتی قرار دارند. عالوه بر اين ها عواملی 
چون كمبود حمايت، تحسين و فهم درست نيز تهديد قلمداد شده و مانع 
از رشد آن می شود. مراقبت و حفاظت8  از اين ميراث و رهنمون سازی 
آن براي نسل های آتی، ضمن ايجاد فرصت برای تغيير و تطبيق آن را 

تقويت كرده و زنده نگه می دارد.
ميراث  با  عمده ای  تفاوتهای  ناملموس،  ميراث  با  حفاظتی  رويارويي 
فيزيکی و ملموس دارد. چرا كه در مواجهه با ميراث ملموس، توجه به 
روح و جسم اثر توامان مدنظر است، اما به هرحال بايد پذيرفت كه جسم 
پير و گاهی بيمار ميراث فرهنگی ملموس را می توان با مداخله خارجی 
مداوا كرد و شرايط تجديد حيات روحش را نيز فراهم آورد. بر اين اساس 
نتيجه اقدامات حفاظتی در حوزه ي ميراث ملموس يا به حيات دوباره و 

پويای اثر در جامعه خواهد انجاميد يا به حفظ نمادين و جايگاه خاطره ای 
و نوستالژيك آن، اما از آنرو كه ميراث ناملموس را بايد در مقوله فرهنگ 
به حساب آورد، در واقع تماماً روح است و نه تركيبی از جسم و روح. 
بنابراين حيات و مرگ آن وابسته به مردم است. به عبارتی ديگر تا زمانی 
كه مردم هستند و زندگی جريان دارد، ميراث ناملموس هم به حيات 
خود ادامه می دهد و اگر زمانی مردم نخواهند؛ هيچ نهادی نمی تواند به 
تنهايی حفاظت كننده ي اثر باشد. هرچند دستگاههای حفاظتی می توانند 
در كنار مردم، از اقوام كوچك گرفته تا مردمی كه زير چتر جوامع بزرگتر 
زندگی می كنند، ضمن احترام به رسوم و سنت ها، برای حفظ و برگزاری 

بهتر آيين ها تالش كنند.
به همين دليل برای حفاظت از ميراث فرهنگی معنوی به ابزارهايی 
فضاهای  و  محوطه ها  يادمان ها،  از  حفاظت  در  كه  آنچه  از  متفاوت 
حيات  به  ميراث  اين  آنکه  برای  نياز هست.  می شود  استفاده  طبيعی 
خود ادامه داده و زنده بماند، مي بايد با يك فرهنگ مرتبط باقی مانده 
و  تکرار شده  نسلهای مختلف  ميان  در  و  جامعه  در  منظم  به طور  و 
آموخته شود. )UNESCO,2011( هريك از جوامع و گروه هايی كه 
اين سنت ها و آداب را تکرار و تمرين می كنند، در ميان خود نظامی 
برای انتقال اين ميراث به نسل های بعد دارند؛ نظامی كه عمدتاً مبتنی 
بر ادبيات شفاهی است، بيش از آن كه به متون نوشته شده توجه كند. به 

8- preservation
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همين دليل فعاليت های حفاظتی همواره بايد دربرگيرنده جوامع، گروهها 
بار چنين  بتوانند  افرادی باشند كه  اقتضای شرايط  و حتی در صورت 

مسؤوليتی را تحمل كنند. 
اصلی،  چالش های  از  يکی  همواره  حوزه ای  چنين  از  صيانت  در 
از يك فرهنگ است  رفتن بخشهای خاصی  بين  از  يا  و  ناپديدشدن 
درواقع چالش اصلی در اين حوزه اين است كه چگونه می توان ميراثی 
را كه دائماً در تغيير است و بخشی از فرهنگ زنده يك منطقه قلمداد 
می شود، بدون انجماد و ركود و يا مبتذل كردن آن حفاظت كرد. برای 
اجتناب از چنين برداشتی بايد گفت كه حفاظت در اين حوزه، به معنای 
انتقال دانش، مهارت و معناست. به بيان ديگر حفاظت، بيشتر بر فرآيند 
انتقال يا ارتباط بين نسلی تأكيد دارد تا صرفاً نمودهای فرهنگی مانند 
رقص، آواز، ابزار موسيقی و صنايع دستی. در اين بيان، حفاظت به معنی 
اطمينان از باقی ماندن ميراث فرهنگی ناملموس به عنوان بخشی فعال 
از زندگی نسل امروز است، به طوری كه آنها نيز بتوانند آن را به دست 

آيندگان بسپارند.

 صيانت از ميراث
كنوانسيون پاريس با هدف صيانت از ميراث فرهنگی ناملموس، تضمين 
احترام به ميراث فرهنگی ناملموس جوامع، گروه ها و افراد ذی ربط، ارتقا 
آگاهيهای محلی، ملی و بين المللی از اهميت ميراث فرهنگی ناملموس 
و تضمين درک و قدردانی متقابل از آن، طرح و تصويب شد9.  هريك 
بوده و حتی  اهداف  اهداف در صورت تحقق، راهگشای ساير  اين  از 
طريق  از  جز  واقع  در  و  يکديگرند  معلول  و  علت  كه  گفت  می توان 
باالبردن سطح آگاهی عمومی نسبت به اهميت چنين ميراثی و لزوم 
از  و صيانت  به ساير گروهها  احترام  نمی توان  فرهنگی جوامع،  تنوع 

ميراث ناملموس را محقق ساخت.
در ماده ي 3 كنوانسيون راهکارهای صيانتی ذكر شده اند:

ترويج،  شناسايی، مستندسازی، تحقيق، حفظ وضع موجود، حمايت، 
ارتقا، انتقال بخصوص از طريق آموزش رسمی و غيررسمی و نيز احيا 

جنبه  های مختلف اين ميراث.
مرحله  چهار  در  می توان  خالصه  طور  به  را  صيانت  فرآيند 

)UNESCO,2008( بيان كرد:
مرحله اول: شناسايی، ضبط و مستندسازی ميراث زنده: به طور كلی 
ميراِث ناملموس، كاماًل جامعه محور10  است و تنها زمانی به عنوان 
ميراث قلمداد می شود كه توسط آن جامعه، گروه و يا افرادی كه آن را 
ايجاد كرده، نگهداری می كنند و يا انتقال می دهند به عنوان »ميراث« 
نمی تواند  نهادی  يا  هيچ شخص  شناختی  چنين  بدون  شود.  شناخته 
تصميم بگيرد كه يك سنت شفاهی و يا فعاليت عملی ميراث آن جامعه 
باشد. حتی درخصوص اينکه كدام سنت و ميراث بايد مستندسازی شود 
نيز تصميم بر عهده ي خود جامعه است. اين انتخاب به دليل در خطر 
بودن يك سنت، قدمت و يا حامل فرهنگی11  بودن گاهی نيز ممکن 
است آداب مهم زندگی روزمره انتخاب شوند. شناسايی و مستندسازی 
سنت هاست.  نگهداری  از  مهمی  بخش  ناملموس،  فرهنگی  ميراث 
اطالعات اين مرحله می تواند به شکل عکس، مجله، نسخه های خطی 
مصاحبه های صوتی و تصويری، فعاليت های عملی و نمايشی مستند 

شود.
از اساسی ترين راههای  مرحله دوم: بزرگداشت ميراث زنده: يکی 
آن،  اهميت  و  ناملموس  ميراث  خصوص  در  عمومی  آگاهی  ايجاد 
است.  فرهنگی12  فعاليت هاي  بزرگداشت  و  شناختن  رسميت  به 
جشنواره های بومی منطقه ای، اعضای جوامع محلی را كه در خصوص 
زندگی  سنت ها  اين  با  كه  را  كسانی  يا  و  دارند  آگاهی  ميراث شان 
می كنند، تشويق خواهد كرد. شيوه ديگر برجسته  ساختن نقش حامالن 
فرهنگی به عنوان سخنران و نماينده ي فرهنگی در مدارس و برگزاری 
برنامه های فرهنگی است. مسئوالن شهری می توانند در مراسم يادبود 
و ... به ضمن ارزش گذاری به ميراث معنوی جامعه خود، به آن اهميت 
داده و آن را در خالل مراسم به كار گيرند و از اين طريق، ضمن تشويق 
حامالن فرهنگی به ادامه كار، حمايت خود و پذيرش ارزش اين ميراث 

از سوی مسؤوالن را يادآور شوند.
مرحله سوم: زنده نگه داشتن سنت ها: ميراث معنوی ناملموس، تنها 
درصورتيکه به طور منظم تمرين شده و در ميان گروه هايی از نسل های 
مختلف به اشتراک گذاشته شود، زنده و متصل به فرهنگ باقی می ماند.

اين ميراثی است كه ساكن نبوده بلکه مدام و پيوسته درحال تغيير و 
از  آنچه  بر  را  ردپای خود  و  نشان مخصوص  نسل،  هر  است.  تحول 
گذشته برجای مانده، حك كرده است. جوامع بايد با همفکری يکديگر، 
راه های آميزش و اتصال فرهنگی اين ميراث با نسل های بعدی را به 
بحث بگذارند. به عنوان مثال می توان از برنامه های توسعه ای كه به 
مشاركت و تعامل برهم كنش گروه های ميانسال و جوان نياز دارد و يا 
ايجاد امکان برگزاری كارگاه ، نمايشگاه و هر نمود عينی ديگر برای 

هنرمندان سنتی نام برد.
جوامع:  پايدار  توسعه ي  در  سنت ها  نقش آفرينی  چهارم:  مرحله 
يك  عنوان  به  می توانند  حتی  ناملموس،  ميراث  مختلف  جنبه های 
فرهنگی  محصوالت  فروش  و  عرضه  دركنار  شوند.  شناخته  تجارت 
ملموس)صنايع دستی و محصوالت و توليدات محلی( تجارت مبتنی 
و  محلی  نشريات  غذا،  تهيه  نحوه ي  بر  می تواند  ناملموس  ميراث  بر 

سفرهای آموزشی متمركز شود.
و  گويا  رسانه  می توانند  محلی  نشريات  و  نمايش  سنتی،  موسيقی 

فراهم آورنده توسعه پايدار در منطقه باشند.

 نخستين تجربه مديريت شهری:
توجه به ميراث فرهنگی و احترام به آنچه سنت قلمداد می شود در 
حوزه ي شهری در ايران عمری بيش از 30 سال دارد. در اين مدت جز 
دوره ای كوتاه)1358- 1368( بيشتر اقدامات بر بهبود كالبد محيطی 
متمركز  تاريخی-  بافت  در  موجود  ارزشهای  احيای  و  حفظ  نه  و   –
بافتهای تاريخی، »مسئله دار« قلمداد شده  شدند. حتی در دوره هايی 
و سياست پاكسازی و نوسازی كه برای مدت محدودی )1375-73( 
دنبال شد، به خروج ساكنان اصلی بافت انجاميد. توجه به ساكنان بافت 
تاريخی در دوره های بعد بيشتر بر جلب مشاركت و همراهی شهروندان 
در اجرا و حتی طراحی پروژه ها تأكيد داشت و ضرورت توجه، حفظ و 
آن،  در  پنهان  ارزش های  و  بافت ها  اين  در  زندگی  احيای شيوه های 
مورد توجه واقع نشده و حداكثر تالش برای ايجاد محيطی امروزی، 

9-  ماده 1 كنوانسيون صيانت از ميراث فرهنگی ناملموس
10- Community-based

11- Tradition-bearer
12- Cultural Practices
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درخور و شايسته برای حفظ ساكنان قديمی در بافت های بهسازی شده 
به  ساكنان  خاطر  تعلق  از  استفاده  با  و  طريق  اين  از  تا  شد  معطوف 
بنابراين  فراهم شود.  تاريخی  بافت های  توانمندسازی  موجبات  بافت، 
درتجربه كالن و كلی مرمت شهری در ايران، شاهد نوعی انفصال مابين 
ميراث مادی )سايت ها و محوطه ها( و ميراث ناملموس)زندگی اجتماعی 
شهری( بوده ايم. البته شايد بتوان دليل اين رخداد را تمركز پروژه ها در 
شهرهای بزرگ دانست. جايی كه خود تا حد زيادی به دليل گرفتارآمدن 
در تبعات ناشی از جهانی شدن و نوسازي دستخوش تغييرات نسبتاً سريع 
فرهنگی بوده و نسبت به شهرهای كوچکتر، اثر كمتری از هويت محلی 
و منطقه ای می توان در آن يافت. پس به نظر می رسد در روستاها و 
شهرهای كوچکتر- كه ماهيت محلی پررنگ تری دارند- می توان از 
ظرفيت ها و سرمايه های مادی و معنوی به صورت توأمان استفاده كرد. 
به اين معنی كه ضمن تقويت و احترام به ارزش های معنوی، سنت ها 
و روش زندگی ای كه در بافت قديم جاری بوده است، هويت محلی را 
تقويت كرده و زمينه را برای حفظ و توانمندسازی بافت فراهم آورد. 
همچنين در صورتيکه بافت از نظر شأن و جايگاه سکونتی امکان زندگی 
برای  زمينه  باشد،  را در كنار هم داشته  نسل ها و گروههای مختلف 

انتقال تجارب، سنت ها و آيين ها فراهم می شود. 
اين موضوع - نگاه جامع و دوسويه به توانمندسازی مادی و معنوی 
در بافت تاريخی- امری است كه در سالهای گذشته، شهر نراق شاهد 
تحقق آن بوده است طرح های توسعه شهر اگرچه بيشتر مبتنی بر رويکرد 
نوسازی و بهسازی كالبدی بوده اند اما در عمل و با اتخاذ سياست های 
شهر  بهسازی  شهری،  مديريت  مجموعه  سوی  از  اجتماعی-كالبدی 
احيای هويت  و حتی می توان گفت  به خود گرفت  ماهيت همگونی 

محلی بيش از احيای بناها و محوطه های تاريخی محقق گرديد.

 نراق:
نراق شهر كوچکی از توابع شهرستان دليجان در استان مركزی است 
كه با وسعتی در حدود 70 كيلومتر مربع و جمعيتی بالغ بر 3000 نفر را 
در خود جای داده است. اگرچه از سال 1339 با تأسيس شهرداری به 
عنوان نقطه شهری قلمداد می شود اما سابقه ي سکونتگاهی آن به حدود 
1300 سال پيش باز می گردد. اين شهر در مسير ارتباطی غرب كشور با 
كوير مركزی و راه ارتباطی اصفهان- كاشان- ری)تهران( قرار دارد و از 
سمت جنوب و غرب به باغات كشاورزی و از سمت شمال به ارتفاعات 
محدود شده است. شکل گيری اوليه شهر به دليل موقعيت مطلوب آن 
تجاری  كاروانهای  از مسير  متأثر  آتی،  توسعه های  و  برای كشاورزی 
كاشان به اصفهان بوده است. بافت فعلی شهر عالوه بر محيط مصنوع، 
دربرگيرنده ي محيط برهمکنشي پيرامون نظير باغ های سنتی، سفره ي 

آب زيرزمينی، مناظر طبيعی و ... نيز هست.
ويژگی ديگر اين شهر، جايگاه آموزشی-دانشگاهی آن است. راه اندازی 
در  تأثير  بر  عالوه  شهر،  محدوده ي  شرق  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
توسعه ي كالبدی بافت تاريخی، جمعيتی را بالغ بر 1200نفر به ساكنان 
شهر افزود. وجود اين تعداد مهاجر جوان، كه عمدتاً در بافت تاريخی 
ساكن شدند، از سويی ضرورت حفظ هويت محلی را برای بوميان بيش 
از گذشته برجسته ساخت و از سوی ديگر امکانی برای انتقال بين نسلی 

و بين منطقه ای برای اين سنت ها به وجود آمد.
 وضعيت شهر پيش از مداخالت حفاظتی

شهر تا پيش از انجام مداخالت حفاظتی، همچون ساير شهرها در اثر 

تمايل عامه ي مردم به تجربه زندگی نوين و امروزی و رفاه حداكثری، 
به جای توسعه ي درونی، توسعه بی رويه بيرونی را تجربه كرده بود. در 
سالهای آغازين دهه 1380  و در زمان تهيه طرح راهبردی بافت تاريخی 
منازل  از بافت تاريخی، خصوصاً  )1384(، متروک ماندن بخش هايی 
اعيانی و فضاهای چند خانواری، ناهماهنگی نوسازی های انجام شده 
منظرهای  تخريب  باغات،  و  قنوات  شبکه  تخريب  پيرامونی،  بافت  با 
تغيير  بُعد خانوار،  بافت و كاهش  كالبدی، پيرشدن جمعيت ساكن در 
اشتغال غالب شهر از توليد به خدمات )آن هم بيشتر خدمات مبتنی بر 
حضور دانشجويان، نظير اجاره ي ملك(، دگرگون شدن نظام ارزش ها و 
الگوهای اجتماعی، ضربه ديدن نهادهای اجتماعی بومی و سنتی از جمله 
نظام محله ای، عمده ترين مشکالت شهر را تشکيل می داد كه بسياری 
از آنان، خصوصاً مشکالت نظام اجتماعی، صرفاً مربوط به نراق نبوده و 

در ساير شهرها نيز قابل مشاهده است.
در اين زمان، خواست عمومی شهروندان، تخريب و نوسازی بافت های 
»فرسوده و ناپايدار« و ايجاد چهره ای جديد از شهر بود. در اين وضعيت 
راويان سنت و فرهنگ گذشته، عالوه بر اينکه در انتقال مفاهيم خود به 
نسل جديد با مشکالت جدی روبرو شده بودند، خود نيز به انزوا كشيده 

شدند. 
تأكيدات روشن در برنامه های سوم و چهارم توسعه ي كشور درخصوص 
ضرورت توجه به بافت های با ارزش تاريخی در سال های آغازين دهه 
1380، توجه تصميم گيران شهری را به اين حوزه جلب كرد. نراق نيز 
و  ميراث گذشتگان  به  توجه  نبود و ضرورت  اين موضوع مستثنی  از 
حفاظت و صيانت از آن به مرور در مجموعه مديريتی مطرح گرديد. 
اما با توجه به عدم آمادگی عموم جامعه و حتی بازخوردهای منفی آنان 
نسبت به اقدامات حفاظتی، اين برنامه ها در دو حوزه سخت افزاری و 
نرم افزاری يا حفاظت از ميراث مادی و صيانت از ميراث معنوی،تفکيك 

و پيگيری شد.

 اقدامات حفاظتی:
با مرمت و بهسازی در مجموعه های مورد  از ميراث مادی  حفاظت 
و  حسينيه(  و  مذهبی)مسجد  مجموعه های  مانند  مردم،  پذيرش 
مجموعه های وقفی )آب انبار، كاروانسرا، بازار( آغاز شد. كاركرد مذهبی 
هرچه  برهمکنش  و  مردمی  مشاركت  زمينه  فضاها،  اين  اجتماعی  و 
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به  و  بهسازی  پروژه های  اجرای  درخالل  كرد.  فراهم  را  مردم  بيشتر 
دنبال جلب مشاركت مردم، نشست های متعددی با چهره های شهر و 
معتمدين گروه های مختلف برگزار و به مرور اصالت فرهنگی-تاريخی 
برای ساكنان، خصوصاً ساكنان با سابقه ي سکونتی چند نسل در شهر، 
پررنگ گرديد. با استفاده از امکانات رسانه ای نظير ايجاد پايگاه اينترنتی 
فعال و تعاملی، تهيه مستندهای تاريخی و گزارش های تلويزيونی در 
سطح محلی و ملی، شهر نراق به عنوان يکی از جاذبه های گردشگری 
طبيعی- تاريخی در مركز كشور، معرفی شد. از طريق پايگاه اينترنتی 
ارتباطی نيز بين مسؤوالن پايگاه )شهردار( و شهروندان اصيل نراقی 
ساكن در شهرها و خصوصاً كشورهای ديگر برقرار و حتی بازديدهايی 
نيز توسط آنان از شهر صورت گرفت. حضور اين شهروندان كه به دليل 
سالها دوری از ريشه های فرهنگی و نيز زندگی در جوامع توسعه يافته 
اصالت فرهنگی،  به  فعلی شهر  از ساكنان  امريکايی، بيش  و  اروپايی 
ضرورت  و  بافت  در  موجود  اجتماعی  ارزش های  و  تاريخی  خاطره 
حفاظت و صيانت از آن ها واقف بودند، در كنار جامعه بزرگ دانشجويی 
اجتماعی  جنبه  از  چه  را  تاريخی  بافت  نوستالژی  كه  شهر  در  ساكن 
و چه از جنبه كالبدی دلنشين می دانست؛ برای همه گروههای سنی 
آگاهی بخش بود. در كمتر از چندسال از شروع برنامه های توانمندسازی، 
سرمايه های اجتماعی نهفته در شهر فعال گرديده و در مسير حفاظت 
از ميراث ملموس بافت و صيانت از ميراث ناملموس به كار گرفته شد. 

اين سرمايه امکان مرمت و احيای تك بناهای تاريخی را با مشاركت و 
همکاری مالك/ مالکان و سازمان های ذی ربط و بدون نياز به تملك 
ملك از سوی شهرداری و يا سازمان ميراث فرهنگی، فراهم آورده و 
حتی درصورت ساكن نبودن مالك در شهر، از متروک و مطرود شدن 

بناها جلوگيری كرده است.

 صيانت از ارزشهای معنوی زندگی در بافت تاريخی
استفاده از ظرفيت های اجتماعی و حضور گروه های مختلف، خصوصًا 
جوانان - در همه مراحل كار- مهمترين راهبرد صيانت از ميراث معنوی 
است. چرا كه اين ميراث فقط تا زمانی كه به صورت منظم تمرين شده 
و در داخل جوامع و از همه مهمتر بين نسلها آموزش و آموخته شود، 
متصل به فرهنگ و زنده باقی می ماند. درگير نمودن جوانان در همه 
مراحل صيانت، اعم از ايده پردازی، برنامه ريزی و برگزاری مراسم، از 
مهمترين موضوعات است و جوامع بايد از برقراری ارتباطی پايدار بين 
با كودكان و جوانان برای به اشتراک گذاری بين  راهنمايان فرهنگی 

)2008,UNESCO( .نسلی ميراث، اطمينان حاصل نمايند
در كنوانسيون صيانت از ميراث فرهنگی ناملموس راهکارهايی برای 
جلب همکاری های ملی و بين المللی مطرح شده و كشورهاي عضو، 
متعهد به انجام اين راهکارها شده اند. به عنوان مثال مشاركت جوامع، 
افراد و گروه ها به طور وسيع و خالقانه به صراحت در ماده 15 تصريح 
از  شده است. همچنين كشورهاي عضو كنوانسيون متعهد گرديده اند 
طرق مقتضي تالش نمايند تا برنامه هاي مربوط به »آموزش« احترام 
را در جوامع برانگيزند. اين آموزش همچنين بايد حمايت از فضاهاي 
طبيعي را نيز در برگيرد13.  هرچه جوامع كوچك تر و محلي تر باشند بيشتر 
از تبعات جهاني شدن مصون مانده و سنت ها و رسوم بيشتري را همراه 

با تغييرات و تحوالت طبيعي آن دنبال مي كنند. 

مراسم و رسوم مذهبي، گروهی از سنتهای اجتماعی را شکل می دهند 
كه به دليل بنا شدن بر مبنای اعتقادات ديني توانسته اند تا حد زيادي 
با جريان هاي فرهنگي مقابله و مخاطبان خود را حفظ كند و اگرچه در 
طي ساليان گذشته دستخوش تغييراتي شکلي شده اند اما همچنان در 
بطن جامعه جاري هستند. اين نوع مراسم خصوصاً در جوامع كوچك تر 
هم از آن رو كه با حضور همه گروه هاي سني و حتي افرادي با اعتقادات 
متفاوت برگزار مي شود و به عبارتي افراد و نسل هاي مختلف را درگير 
مي نمايد و هم از آن رو كه به صورت منظم انجام شده و در معرض ديد 
قرار گرفته و حتي مستند مي شود، تهديدي به همراه ندارد. لذا در مواجهه 
با اين دسته از ميراث فرهنگي ناملموس، صرفاً به نظارت و پايش مداوم، 

حفظ وضع موجود و تالش براي ارتقاي آن اكتفا مي شود. 
مراسم عزاداري به شکل سنتي و نخل گرداني كه در مناطق مركزي 
باالخص  با حضور همه گروه هاي جمعيتي  نراق  در  است  رايج  ايران 
گروه هاي  تأكيد  مراسم  اين  مثبت  نکته  مي شود.  برگزار  جوانان 
داخل  از  عزادار-  آن جمعيت  دنبال  به  نخل-و  عبور  به  شركت كننده 
بافت تاريخي و توقف در برابر بناهاي باارزش و منازل اشخاص مهم و 
تأثيرگذار است كه ضمن اداي احترام و حفظ خاطرات جمعي، ساختار 
اجتماعي شهر را به طور كلي و بافت تاريخي را به طور خاص استحکام 

مي بخشد.
 اما گروهي ديگر از سنت ها اگرچه در زمره رسوم و شيوه هاي زندگي 
قلمداد مي شوند اما از آن رو كه از گذشته هاي دور تا به امروز به صورت 
تلقي شده و  ابدي  ازلي و  پيوسته در فرهنگ محلي جريان داشته اند 
گاه اين امر به بي توجهي نسبت به آن و فراموشي چهره ي ميراثي اين 
سنت ها مي انجامد. سنت تهيه جوزغند يکي از اين دسته سنتهاست كه 
شهرداري نراق توانسته در كمتر از 5 سال آن را مجدداً در ميان مردم 
و حمايت  ترغيب  اقداماتي،  پيش بيني  با  كه  معني  اين  به  سازد.  احيا 
جامعه محلي را براي احياي اقدامات و نمايش هاي اجتماعي ای كه ديگر 
جريان نداشته و يا در حال منسوخ شدن هستند جلب كرده تا مجدداً 

بازآفريني شود. )چراغچی، 138، ص258-245(

 احيای سنت هاي ميراثي
در  و  مغز گردو«  به  »انباشته  معناي  به  لغت  در  يا جوزاغند  جوزغند 
اصطالح به هلو يا شفتالوي خشك كرده كه مغز گردو در ميان آن آكنده 
باشد، گفته مي شود. )فرهنگ معين( اين محصول از نوعي هلوي محلي 
به نام »الگ« و مخلوطي از آرد، مغز بادام، گردو، شکر، هل و در مواردي 
آرد نخودچي تهيه و پس از خشك و آماده شدن براي شب عيد و ايام 
زمستان ذخيره مي شود. اگرچه اين محصول در حال حاضر به عنوان 
شيريني مورد استفاده قرار گرفته و حتي لقب گران ترين شيريني محلي 
ايران را نيز يدک مي كشد اما با توجه به جغرافيا و سابقه ي مواد غذايي 
منطقه )نظير حلواشکري( و در نظر گرفتن مسير كاروان هاي عبوري به 
نظر مي رسد اين محصول در گذشته، پيش و بيش از آنکه يك شيريني 
محلي باشد جيره و آذوقه غذايي به حساب مي آمده است چرا كه عالوه 
بر حجم كم و عدم نياز به نگهداري در شرايط خاص و پايداري زياد، به 
دليل مواد به كار رفته در درون خود، انرژي بااليي دارد و حتي مي تواند 
به عنوان يك وعده غذايي مطرح باشد. به اين ترتيب جوزغند را مي توان 
ميراثي دانست كه بايد در گروه دانش هاي مربوط به طبيعت- تهيه مواد 

13-  ماده 14 كنوانسيون صيانت از ميراث فرهنگی ناملموس
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غذايي- مورد صيانت و توجه قرار گيرد. در ساليان گذشته به دليل عدم 
توجه به اين محصول، خشك شدن باغ هاي ميوه پيرامون شهر و عدم 
رغبت نسل دختران جوان به ادامه اين فعاليت، ساخت آن رونق گذشته 
خود را از دست داده و تهيه از آن صرفاً ماهيت فردي يافته و به صورت 

اختصاصي به وسيله خانواده ها توليد و مصرف مي شد. 
تعداد  با حضور  و  آبان ماه سال 1388  در  نخستين جشنواره جوزغند 
محدودي از زنان ميانسال و كهنسال برگزار شد. بيشتر زناني كه تمايل 
برگزاري يك جشنواره  نداشتند،  را  به مشاركت در نخستين جشنواره 
براي ساخت محصولي كه قرن ها تهيه مي شده است را اقدامي بي مورد 
و حتي تمسخرآميز مي دانستند. اما بازخوردهاي مثبت اين مراسم؛ در 
دومين سال پياپي بيشتر زنان ميانسال و حتي جوان شهر را در كنار 
هم گرد آورد تا دوشادوش همديگر به تهيه اين محصول پرداخته و 
ضمن ارج نهادن به اين سنت موجب تداوم آن شوند. در سومين سال 
برپايي جشنواره، حضور همه گروه هاي سني خصوصاً دختران جوان و 
حتي خردسال در ميان شركت كنندگان مشهود و ميزان باالی مشاركت 
خصوصاً با توجه به بافت سنتی شهر، حائز اهميت بود. در اين جشنواره 
ضمن معرفي اين محصول ارزشمند به عموم مردم، كارگاههاي آموزشي 
با  انتها  تا  ابتدا  از  جوزغند  مراحل ساخت  و  برگزار  براي عالقه مندان 
مشاركت بانوان شهر مستندسازي گرديد. در پايان جشنواره با توجه به 
توليد محصولي بيش از نياز شهروندان، محصول به عنوان سوغات به 
بازديدكنندگان هديه شد. رونق تهيه جوزغند و توجه مجدد به آن و در 
نتيجه نياز بيش از پيش به ميوه هايي نظير آلو، انجير، گالبي و انگور در 
كنار تشويق باغداران به رسيدگي و توجه به باغ هاي ميوه، نويدبخش 

رشد و توسعه ي آتي اين مکان هاست.

 نتيجه گيري:
ميراث فرهنگي معنوي را نمي توان صرفاً به دليل محسوب شدن به 
عنوان يك كاالي فرهنگي يا ارزش انحصاري آن و يا خاص بودنش 
براساس  كه  است  آن  به  ميراث  اين  ارزش  بلکه  كرد  ارزش گذاري 
ريشه هاي موجود در جامعه رشد  كند و بستگي به كساني دارد كه دانش 
خود را از سنت ها، مهارت ها و آداب و رسوم به باقي جامعه و ساير جوامع 
نسل به نسل منتقل مي كنند. اهميت آن نيز از بيش از هرچيز به دليل 
تمركز بر انتقال دانش و مهارت هايي است كه در حکم ثروت محلي و 
بومي هستند و عاملي تأثيرگذار در حفاظت از گوناگوني و تنوع فرهنگي 
در مواجهه با روند فزاينده جهاني  شدن محسوب مي گردند و نه صرفًا 

يك بيان فرهنگي.
كانون هاي  ايجاد  با  مگر  نمي شود  محقق  معنوي  ميراث  از  صيانت 
ذي ربط.  نهادهاي  به وسيله  آن  برجسته سازي  و  ارزش گذاري  و  توجه 
اين موضوع مي تواند عالوه بر توسعه ي اجتماعي، منبعي براي توسعه ي 
اقتصادي نيز باشد؛ توسعه اي كه الزاماً از طريق فعاليت هاي درآمدزايي 
همچون گردشگري موجب وارد آمدن آسيب به ميراث زنده نشده، بلکه 
در عوض به با ارتقاي عملکرد ميراث فرهنگي معنوي در جامعه و ترويج 

لحاظ نمودن آن در برنامه ريزي هاي اقتصادي متمركز مي شود.       
در شهر نراق اين صيانت توأم با حفاظت از ارزشهاي كالبدي و ميراث 
فرهنگي ملموس بوده و توانسته است ضمن آگاهي بخشي و ايجاد ارزش 
آموزش و مشاركت  با مستندسازي،  براي ميراثهاي معنوي،  احترام  و 
نسلهاي بعدي و به طور كلي جامعه محوري و افزايش سطح سرمايه ي 
اجتماعي همراه شود و بدون دخالت دستگاه هاي اجرايي نظير اداره ميراث 

فرهنگي يا شهرداري و نه با تکيه بر قوانين و شيوه نامه هاي دولتي بلکه 
با استفاده از ظرفيت ها و خواست مردِم آگاه به ارزش ها، سنت ها، رسوم 
و به طور كلي ميراث گذشتگانشان؛ محقق شود و به اين ترتيب تداوم 
و تسري به حوزه هاي ديگر را نويد دهد. البته در اين ميان نقش شورا 
و شهرداري را به عنوان مجموعه مديريت شهري، به واسطه ي آشنايي 
كامل با تاريخچه و سنن شهر، داشتن عالقه و تخصص الزم و توجه به 
تجارب موفق ديگر كشورها، به عنوان هماهنگ كننده و تسهيل گر نبايد 
ناديده گرفت. امروز وضعيت پويايي اين سنت ها در شهر، به گونه اي 
است كه حتي براي ثبت آنها به عنوان ميراث ملي ناملموس مطالبه ي 
مردمي وجود دارد؛ خواسته اي كه در صورت عدم دريافت پاسخ مناسب 
و به موقع از سازمان ميراث فرهنگي و اجابت آن، ممکن است انگيزه ي 

حفظ و تداوم سنت ها در ميان مردم را از بين ببرد. 
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 محمد علی ايزدخواستی 
كارشناسی ارشد تاريخ تمدن/ دبير كميته گردشگری شهرداری اصفهان

1- مقدمه
گردشگری به عنوان يك ضرورت در توسعه ي جوامع امروز، به اثبات 
در عرصه ي  جايگاه عميقی  پيداكردن  اين مهم ضمن  است.  رسيده 
اقتصادی و توسعه ي فيزيکی مناطق، ارزش باالی فرهنگی و اجتماعی 
منحصر به خود نيز دارد. از اين رو داشتن برنامه ای عميق و همه جانبه 
برای گردشگری كالنشهری همچون اصفهان، يکی از ضروريت های 
برنامه ريزی آن محسوب می شود. اين مسأله با موضوعاتی همچون 
خلق جاذبه های جديد گردشگری، توسعه ي بهره مندی از جاذبه های 
اصفهانی،  شهروندان  برای  شهری  گردشگری  توسعه ي  تاريخی، 
توسعه ي  رويکرد  با  ناملموس  فرهنگی  ميراث  مسأله ي  به  پرداختن 

گردشگری، قابل توجه جدی است. 
در اين نوشتار ضمن پرداختن به ارتباط چندگونه ي ميراث ناملموس 
اصفهان و توسعه ي گردشگری، تحليلی اساطيری بر ماهيت شهری 

منطقی تر  و  علمی  را  ارتباط  اين  درک  تا  می شود  گذاشته  اصفهان 
اصفهان  شهری  ماهيت  با  اسطوره  نظريه ي  تطبيق  نماييم.  واكاوی 
در اين نوشتار از يك نگاه جزء به كل نشأت گرفته است كه معنای 
اسطوره از منظر ژيلبر دوران  فرانسوی را معيار خود قرار داده است. 

در نوشتار حاضر ضمن ارائه ي تعريفی از ميراث فرهنگی ناملموس، 
در  كشورها  جای  به  گردشگری  مقصد  عنوان  به  شهرها  اهميت  به 
زير  مهمی  مسأله ي  سپس  است.  شده  اشاره  گردشگری  نوين  نگاه 
يکی  كه  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  فرهنگی  گفت وگوی  عنوان 
ميراث  باالی  توانهاي  از  و  است  گردشگری  توسعه ي  راههای  از 
فرهنگی ناملموس است. اين مهم درصورتی كه مورد توجه ي طراحان 
ميراث  ارتقاي  در  سزايی  به  تأثير  گيرد،  قرار  گردشگری  برنامه های 
فرهنگی ناملموس جامعه هدف خواهد داشت. در ادامه، سطح پذيرش 
گردشگر در جامعه ي مقصد به عنوان يکی از پيش نيازهای فرهنگی 

میراث معنوی اصفهان با رویکرد اساطیری 
در توسعه ي گردشگری

)با بهره مندی از منظر ژیلبر دوران(
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گردشگری مورد توجه قرار گرفته است و اينکه ميراث ناملموس چه 
نقشی در آن برعهده دارد. مقوله ي مهم گردشگری شهری سرفصل 
ديگری است كه مورد نظر قرار گرفته است. توجه شهروندان به اين 
مهم در ضمن توسعه ي گردشگری، عاملی ارزشمند در ثبات فرهنگی 
اجتماعی شهر محسوب می شود. بی شك پرداختن به جايگاه ميراث 

فرهنگی ناملموس در اين مسير اهميت به سزايی دارد.
در پايان به تحليل ارتباط همزمان برخی از اجزای ميراث فرهنگی 
دست  دوران  ژيلبر  اسطوره شناسی  رويکرد  با  ناملموس  و  ملموس 
زده ايم. بر اين مبنا، برخی از موارد ياد شده در اين نوشتار، عامل خلق 
در  گردشگری  عرصه ي  در  بی بديل  فرصتی  كه  می شوند  اساطيری 

اختيار شهر اصفهان قرار می دهند.

2. ميراث فرهنگی ناملموس
ميراث فرهنگی ناملموس به جنبه های غيرفيزيکی يك فرهنگ گفته 
در  را  زمانی  ي  بازه   يك  در  جامعه  رسوم  و  آداب  اغلب  و  می شود 
فرهنگ  از  معنوی شامل بخشی  ميراث  ديگر  عبارت  به  بر می گيرد 
ماست كه به شکل شفاهی و سينه به سينه به ما به ارث رسيده است. 
اين موارد شامل ارزشهای اجتماعی، سنتها، آداب و رسوم و روشها، 
باورهای زيبايی شناسانه و معنوی، بيان هنری، زبان و ديگر جنبه های 
كاركردهای انسانی است. به طور كلی حفظ ميراث معنوی دشوارتر از 

حفظ ميراث فرهنگی مادی است.
ميراث معنوی يا به عبارت ديگر ميراث فرهنگی غيرملموس بخش 
اساسی فرهنگ هر جامعه را تشکيل می دهد. تمامی آثار به جا مانده 
از فرهنگ های مختلف، معرف انديشه و فرهنگ معنوی حاكم بر آن 
و  است  ملت  هر  فرهنگی  حقيقت  فرهنگی،  ميراث  می باشد.  جوامع 
ركن اساسی آن به شمار می رود كه در حقيقت همان جوهر يا اصل 
فرهنگ هر قوم را تشکيل می دهد. توجه به ميراث معنوی از اين نظر 
جهان  در  فرهنگی  يکسان سازی  مقابل  در  كه  است  اهميت  داراي 
می تواند مقاومت نمايد. با حمايت از فرهنگهای گوناگون و توجه به 
آنها می تواند درمقابل جهانی شدن ايستادگی نمود و از هويت فرهنگی 

حفاظت كرد.
متحد،  ملل  فرهنگي  و  علمي  آموزشي،  سازمان  عمومي  كنفرانس 
يونسکو، در سي و دومين نشست خود كه از تاريخ 29 سپتامبرتا 17 
اكتبر 2003 درپاريس برگزار شد، مسأله  ميراث فرهنگی ناملموس را 

در دستور كار خود قرار داد.
با توجه به اهميت ميراث فرهنگي ناملموس به عنوان انگيزه  اصلي 
تنوع فرهنگي و ضامن توسعه  ي پايدار و با عنايت به وابستگي متقابل 
ريشه دار ميان ميراث فرهنگي ناملموس و ميراث فرهنگي و طبيعي 
شکل  تغيير  و  جهاني  شدن  جريان  دو  اينکه  به  اذعان  با  ملموس، 
اجتماعي، همراه با شرايطی كه اين دو پديده براي گفت وگوي دائمي 
افزايش  موجب  بردباري  عدم  پديده ي  همانند  مي كند،  ايجاد  جوامع 
ميراث  تخريب  و  شدن  كمرنگ  زوال،  چون  مهلکي  تهديد هاي 
فقدان  دليل  به  به خصوص  امر  اين  و  مي  شود  ناملموس  فرهنگي 
منابع الزم براي حراست از اين ميراث رخ مي دهد، دقت نظر جدی بر 

اين ميراث بشری دوچندان به نظر رسيد.
 يونسکو با آگاهي از گرايش جهاني و حساسيت مشترک نسبت به 
حراست از ميراث فرهنگي ناملموس بشر و با تاييد اينکه جوامع، به 
در  مهمي  نقش  افراد  موارد(  )دربرخي  و  بومي،گروهها  جوامع   ويژه 
بدين  و  ايفا كرده اند  ناملموس  بازآفريني  و  نگهداري  توليد، حراست، 

نظر  تنوع فرهنگي و خالقيت بشري كمکي كنند و  به غناي  ترتيب 
ميراث  اهميت  از  جوانتر  نسلهاي  خصوص  به  است  الزم  اينکه  به 
ميراث  مسأله  شوند،  آگاه  بيشتر  آن  از  وحراست  ناملموس  فرهنگي 
فرهنگی ناملموس را مورد توجه جدی خود قرار داد و كنوانسيون آن  

را به تصويب رساند.
معناي  به  كنوانسيون،  آن  در  ناملموس  فرهنگي  ميراث  عبارت 
اشيا،  وسايل،  نيز  و  مهارت ها  دانش،  ابرازها،  نمايش ها،  اقدام ها، 
آنهاست كه جوامع،  با  مصنوعات دستي و فضاهاي فرهنگي مرتبط 
ميراث  از  بخشي  عنوان  به  را  آنها  افراد،  موارد  برخي  در  و  گروه ها 
فرهنگي خود مي شناسند. اين ميراث فرهنگي ناملموس كه از نسلي 
به نسل ديگر منتقل مي شود، مدام به  دست جوامع و گروه ها در پاسخ 
به محيط، طبيعت و تاريخ آنها مجددا خلق مي شود و حس هويت و 
استمرار را برايشان به ارمغان می آورد و بدين ترتيب احترام به تنوع 

فرهنگي و خالقيت بشري را ترويج مي كند. 
ميراث فرهنگي ناملموس، عبارتند از:

الف. سنت ها وابرازهاي شفاهي شامل زبان كه محلي براي ميراث 
فرهنگي ناملموس به شمارمي رود؛

ب.هنرهاي نمايشي؛
پ. اقدامات اجتماعي، آيين ها و جشنواره ها؛

ت. دانش و اقدام های مربوط به طبيعت و كيهان؛
ث. مهارت در هنرهاي دستي سنتي.

3. تغيير نگاه از کشور مقصدی به شهر مقصدی
در ايجاد نگرشهای نوين به عرصه ي گردشگری، تغييراتی نسبت به 
ارائه راهکار برای  آنها و  ايجاد می شود كه شناخت  شيوه های سنتی 
گردشگری  توسعه ي  در  سزائی  به  اهميت  مديريت شان،  و  كنترل 
دارد. يکی از نگرش های جديد، تغيير نگاه از كشور مقصدی به شهر 
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به كشورها  توجه  به جای  اين شکل كه گردشگر  به  مقصدی است 
برای انتخاب مقصد، متوجه شهرهای بزرگ و ايالتی می شود و به اين 
نگاه ملی می گردد. شهرهای مقصد  برتری شهری جايگرين  شکل، 
بايد آن قدر شاخصهای جذب گردشگر داشته باشند تا گردشگر آنها را 

به عنوان مقصد انتخاب كند.
و  و  ملی  به كاهش هويتهای  واكنش  كه  است  در دست  شواهدی 
اهميت مراكز كالنشهری مهم يا شهرهای ايالتی افزايش پيدا خواهد 
كرد... احتمال می رود كه شهرهای ايالتی جديد پايه ي اصلی توسعه 
باشند.  ديگر  زمينه های  در  ترقی  برندهای  و  گردشگری  مقصدهای 

)گولندر1392: 450(
نکته ي قابل تأملی كه می تواند در معرفی جاذبه های شهر ـ مقصدها 
ذكر كرد، آنست كه اين جاذبه ها نسبت به نگرش سنتی به جاذبه های 
از جاذبه های  بسياری  معنا كه  اين  به  به شدت كاهش می يابد  ملی 
اصلی برای شهر ـ مقصدها حذف می شود زيرا ديگر درون آن شهر 
قرار ندارد و اين مهم خلق جاذبه های نوين را ضروری می سازد. به 
عنوان مثال وقتی نگرش كشور ـ مقصدی به هند داشته باشيم، تاج 
محل يکی از جاذبه های اصلی است ولی در پرتو نگاه شهرـ مقصدی، 
ديگر تاج محل جاذبه ي دهلی محسوب نمی شود زيرا در دهلی قرار 
ندارد. از اين رو، پيدا كردن جاذبه های جديد برای جلب نظر گردشگر، 

حائز اهميت می شود.
دو  به  مقصدها،  شهرـ  و  كالنشهرها  برای  جديد  جاذبه های  ايجاد 
همچون  جديد  جاذبه های  خلق  نخست  می پذيرد.  انجام  كلی  شکل 
جاذبه های تفريحی و ساختن موزه ها و ابنيه و دوم احيای جاذبه های 
مقرون  اقتصادی،  نظر  از  تنها  نه  دوم  حالت  بی شك  فراموش شده. 
به صرفه تر است، بلکه قدرت جذب باالتری نيز دارد. احيای ميراث 
ناملموس شهرها، در اين دسته قرار می گيرد كه می تواند ضمن كمك 

به حفظ و انتقال آن، در جذب گردشگر تأثير به سزايی داشته باشد. 
رويدادها و جشنواره ها هميشه توريست های بسياری را جذب می كنند 
و بسياری از آنهايی كه برای توريستها آشنا هستند، افراد بسياری را 
برای چند دهه يا حتی قرن مثل مراسم مذهبی و رويدادهای هنری 
جذب كرده اند... جشنواره ها و رويدادها نيز غالبًا مستلزم سرمايه گذاری 
نسبتًا كمی می باشند و بنابراين جايگزين هزينه ای كوچکی برای مثال 
برای ساخت موزه ها به شمار می روند. )اسواربروک1390: 302و 303(
بعضی از انواع ميراث ناملموس شهری، خود دارای كاركرد چندگانه 
از  يکی  نمونه،  براي  می كنند  تشديد  را  جذب  پديده ي  كه  هستند 
كه  كسانی  ديرباز،  از  كه  بوده  اين  اصفهان  شهر  در  رايج  سنتهای 
صدايی خوش داشته اند، در دهنه های پل خواجو می نشستند و اشعار 
ادبيات كالسيك ايران را به لحن آوازی می خواندند. جاذبه ي تاريخی 
زيبايی  تلفيق  رودخانه،  بستر  در  آب  طبيعی  حركت  با  خواجو  پل 
خود  سمت  به  را  زيادی  مردم  كه  داشت  خواننده  خوش  صدای  با 
می كشيد. حال اين مجموعه چقدر می تواند تبديل به يك مجموعه ي 
واحد گردشگری شود يعنی تلفيق ميراث ملموس و ميراث ناملموس 
تشديد  خواجو  پل  جذب  قدرت  شکل  اين  به  پس  اصفهان.  شهر 
می شود و به اين شکل، ديدن اصفهان با اين نگرش، خود می تواند به 

يك انگيزه جذب مخاطب بدل شود.

توسعه  عامل  فرهنگی،  گفت و گوی  و  گردشگری   .4
ميراث ناملموس

يکی از رويکردهای مهم در عرصه ي گردشگری، رويکرد فرهنگی 

و  پذيرنده  محيط  بين  برهمکنش  و  گفت و گو  برقراری  به  مبتنی 
گردشگر است. در اين نکته شك نيست كه پويايی و حيات فرهنگی 
يك جامعه در گروي گفت وگوی صحيح ميان فرهنگی است و اين 
مهم حاصل نمی شود مگر به ايجاد زيرساخت های درست گفت وگوی 
فرهنگی. تی اس اليوت در كتاب درباره ي فرهنگ به اين نکته اشاره 
می كند كه حيات فرهنگ ها و پويايی آنها در داشتن ارتباط با ديگر 
و  می دهد  روی  بسته  جامعه ي  در  فرهنگ ها  مرگ  فرهنگ هاست. 
رشد و انبساط و باروری آنها در جامعه ي باز و درنتيجه داد و ستد و 

گفت وگو هاست. )اليوت1366: 149و 150(
در  فرهنگی  گفت وگوی  برقراری  شکل های  جدی ترين  از  يکی   
به يك منطقه ي  با ورود  خالل مسأله ي گردشگری است. گردشگر 
تازه، ضمن همراه داشتن يك سری مبانی فرهنگی كشورش، فرصت 
برقراری ارتباط با فرهنگ مقصد را پيدا می كند كه اين مسأله، پويايی 
فرهنگی هر دو جامعه را به همراه خواهد داشت. اين گفت وگومندی در 
بهترين شکل خود در رويارويي گردشگر با مردمی صورت می پذيرد 
كه صاحب و نگهبان بخشی از ميراث ناملموس سرزمين خود هستند. 
اصيل ترين مشخصه های قومی در ميراث ناملموس هر سرزمين تبلور 
پيدا می كند و اين كار، راه های بسياری را برای گفت وگومندی در برابر 
طرفين قرار می دهد. البته اينجا بايد به مسأله ي ظريفی اشاره كنم و 
آن توان نهايي گفت وگو در برقراری رابطه است. چه بسا ميان گردشگر 
و صاحبان ميراث ناملموس، هيچ گفتمان ظاهری صورت نگيرد زيرا 
اين گفت وگومندی صرفًا از جنس زبانی نيست. ميراث ناملموس به 
راحتی با مخاطب رابطه برقرار كرده و او را از بطن اسناد و داشته های 
تاريخی قوم خود آگاه می كند. واكنش های حسی مخاطب نيز بهترين 
آيينه  ناملموس  ميراث  است.  رويارويی  اين  به  گفتمانی  پاسخ  شکل 
تغييرات و تحوالت آن است و زنده بودن آن  تاريخ هويت قومی و 

نشانه ي حيات فرهنگی آن سرزمين به حساب می آيد.
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همه ي اقوام درباره ي خود دارای خاطرات، اسناد، مدارک و باالخره 
مطابق  و  مکان  و  زمان  مقتضيات  بنابر  پديده ها  هستند.تمام  تاريخ 
نيازها، اختراعات، تجربيات و مهاجرتها و ... دستخوش تغيير و تحول 
فقط  و  می باشد  تغييرپذيری  فرهنگ،  اساس  كه  زيرا  می گيرند  قرار 
تمدن ها و فرهنگ های مرده هستند كه ثابت اند. )دليری1390: 37(

ميراث  و  گردشگر  ميان  آمده  جديد  فرهنگی  ارتباط  شکل  اين  به 
ناملموس، عامل يك پايداری منطقی  در كوتاه مدت و بلند مدت برای 

فرهنگ مقصد خواهد بود. 

5. بهبود سطح پذيرش گردشگر در جامعه ي مقصد
پذيرش گردشگر در جامعه ي مقصد،  ميزان  نظر داشت كه  بايد در 
از  است.  گردشگری  توسعه ي  در  مقصد  مهم  شاخص های  از  يکی 
اين رو، به هر ميزان اين پذيرش بيشتر و منطقی تر باشد، گردشگری 
پايدارتری برای منطقه رقم می خورد. يك بررسی اجمالی درباره ي اين 
مسأله در شهر گردشگر پذيری مثل اصفهان به خوبی مشخص می كند 
كه ميزان پذيرش شهروندان در طول دوره های مختلف متفاوت بوده 
است. همچنين اين پذيرش در مناطق مختلف شهری متفاوت است 
يعنی مناطق مركزی شهر كه از وجود بناهاي تاريخی بهره برده اند، 
نسبت به مناطق الحاقی و توسعه يافته ي حاشيه شهر، نگاه متفاوتی 
دارند. اين پذيرش بسته به شغل و وضعيت اقامتی شهروند نيز تغيير 
می كند كمااينکه يك فروشنده در هر حال پذيرای گردشگر است، اما 
رنج  گردشگران  از حضور  ناشی  ترافيك  از  كه  محلی  سکنه ي  يك 
اين رو  از  می دهد.  نشان  ديگری  واكنش  موضوع  به  نسبت  می برد، 
پيداكردن راه های توسعه پذيرش شهروندان داراي اهميت است. يکی 
از مهمترين مقوالت در اين امر، توسعه ي مشاركت شهروندان در امر 

گردشگری است.
ترديد  بدون  و  است  نهايي  مزايای  و  معايب  دارای  گردشگری 
بود  خواهد  نواقصی  دارای  مختلف،  سطوح  در  گردشگری  توسعه ي 
كه تبعًا نارضايتی هايی را ايجاد می كند و چه بسا اين نارضايتی ها به 
ايست رشد و توسعه ي گردشگری بينجامد. مشاركت مردم به افزايش 
مزايا و كاهش هرچه بيشتر معايب گردشگری در منطقه منجر خواهد 

شد. )معصومی1388: 150(
می تواند  گردشگری شهری  برنامه ي  در  ناملموس  ميراث  قراردادن 
جدی  مشاركت  زيرا  كند  برطرف  را  مشکل  اين  زيادی  ميزان  به 
شهروندان در ارائه ميراث ناملموس منطقه، درگير شدن آنها با مسأله 
گردشگری را درپی خواهد داشت. مثال جالبی كه می توان برای اين 
گردشگری  برنامه ي  در  كاخ هشت بهشت  به  نگرش  نوع  زد،  مسأله 
بهره مندی  نهايی  مقصد  كاخ،  از  بازديد  كه  است  زمان  يك  است. 
تحت  شهروندان  از  نفر  چند  حداكثر  شکل  اين  به  است،  مکان  از 
عناوينی همچون فروشنده بليت ورودی، نيروهای انتظامات و راهنما 
در اين مجموعه درگير می شوند. حالت ديگر به اين شکل است كه 
ايوان  در  نيز  نمايشی  زنده  اجرای  برنامه ي  كاخ،  از  بازديد  بر  عالوه 
پروژه،  اين  درگير  شهروندان  تعداد  اينکه  عين  در  شود.  برگزار  كاخ 
چند برابر می شود، جمعيت قابل مالحظه ای از شهروندان هم در كنار 
گردشگران برای بهره مندی از نمايش به سوی كاخ سرازير می شوند. 
جنبه های  از  يکی  ورود  از  ناشی  كه  گسترده ای  مشاركت  يعنی  اين 
ميراث ناملموس به بدنه ي معماری تاريخی و تغيير نگرش در جذب 

گردشگر است.

6. خلق فرصتهای ماندگار در گردشگری شهری
محدود شدن انسان معاصر در بستر بسته ي كالنشهرها، روح و روان 
خسته ای بر جسم يکجا مانده ي شهروند، تحميل كرده است. زمانه 
هرچه به جلو می رود، مسأله تنگناهای روانی انسانها جدی تر می شود 
و آسيبهای اجتماعی آن فزونی پيدا می كند. در اين شرايط است كه 

بايد راه خالصی پيدا كرد.
بيشتری  مردم  حضور  موجب  شهرنشينی  پديده ي  گسترش 
با  را  انسان  امر  اين  و  شده  شهری  اقامتی  و  كاری  فضاهای  در 
مواهب  و  امکانات  از  بهره مندی  زمينه ي  در  بسياری  محدوديتهای 
طبيعی از قبيل چشم اندازهای طبيعی روبرو ساخت. از سوی ديگر آمد 
و شد و راهبندان محيط شهری و استرس و فشارهای روانی حاصل 
از آن، بُعد مسافت در محيط های شهری و موارد بسيار ديگر سبب شد 
كه انسان مسأله ي گريز موقت از محيط مسکونی خويش و پناه بردن 
به طبيعت يا تجربه ي كردن محيط های ديگر را به عنوان مورد توجه 

و نظر قرار دهد. )ياوری1389: 43و44(
در اين شرايط است كه رسيدن به الگوی گردشگری شهری، يکی 
از  كه  اصفهان  همچون  شهری  است.  موجود  گزينه های  بهترين  از 

چندين اقليم ساحلی و جنگلی، كوهستانی و خشك و 
بيابانی بهره مند است، امکان گردشگری شهری را برای شهروندان 
جاذبه های  كنار  در  اقليمی  تنوع  اين  مي سازد.  آماده  خوبی  به  خود 
تاريخی شرايط مطلوبی را برای بهره مندی از مزايای يك گردشگری 
توسعه ي  شرايط،  اين  در  می كند.  مهيا  ارزان  و  كوتاه  بسيار  آسان، 
اين مهم در گرو دو امر اساسی است. نخست فرهنگ سازی مقوله ي 
گردشگری شهری در ميان شهروندان و دوم خلق جاذبه های جديد 

و پايدار.
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فرهنگی  ميراث  توسعه ي 
عالوه  شهری،  بستر  در  ناملموس 
جاذبه ای  آن،  حفظ  به  كمك  بر 
گردشگری  در  ماندگار  و  ارزشمند 
محسوب  شهروندان  شهری 
عين خلق  در  ميراث  اين  می شود. 
و  تفريحی  جديد  فرصت های 
از  بهره مندی  شرايط  گردشگری، 
ارزش های  مبنای  بر  زندگی سالم 
مهيا  شهروندان  برای  را  بومی 
از  مورد  چند  به  اينجا  در  می كند. 
بر  شهری  گردشگری  مصاديق 
اصفهان  ناملموس  ميراث  مبنای 
اشاره می شود تا اثباتی بر اين ادعا 

باشد.
شهر،  تاريخی  بناهاي  از  بسياری 
هيچگاه شهروندان اصفهانی را در 
طبيعی  امری  اين  نديده اند.  خود 
است و به همه ي جهان تعلق دارد 
كه خيلی از شهروندان از جاذبه های 
نظر  در  حال  غافلند.  خود،  شهری 
بگيريد برخی از هنرهای دراماتيك 
مانند اقسام تئاترهای بومی و تعزيه 
به  موسيقی  زنده ي  اجراهای  يا  و 

اين مکان ها به اجرا  جای اجرا در سالن های بسته ي آمفی تئاتر، در 
درآيد. بی شك سيل جمعيت است كه به سوی اين مکان ها سرازير 

می شود.
مناطق طبيعی شهر همچون كوه صفه  در  مسأله ديگرايجاد جاذبه  
تنوع  است.  سنتی  غذاهای  ارائه ي  و  پخت  بوسيله  ناژوان  ساحل  و 
گسترده ي خوراكی های اصفهان در اين محيط ها، ضمن غنی سازی 
خوردنيهای  برابر  در  سنتی  غذاهای  از  بهره مندی  ترويج  به  محيط، 
از  بسياری  در  كه  مسأله اي  داشت.  درپی خواهد  را  مدرن  و  صنعتی 

محيط های طبيعی جهان از آن بهره برده می شود.
احيای حمام های تاريخی مسأله ي ديگری است كه در عين پرداختن 
خواهد  ويژه ای  نقش  نيز  سنتی  طب  احيای  در  تفريحی،  امری  به 
از  يکی  اصفهان  شهر  در  تاريخی  حمام  دوره  چندين  وجود  داشت. 
امتيازات گردشگری اين شهر است كه متاسفانه هيچ كدام از اينها با 
كاركرد اصلی خود فعال نيست. حال احيای آنها با تلفيق كاركردهای 
ديگری همچون طب سنتی، نقش به سزايی در بهره مندی شهروندان 

از گردشگری شهری خواهد داشت.

7. رويكرد اساطيری در تحليل مسأله
با  عناصر  و  رخدادها  از همه ي  تركيبی  را  می توان شهر  منظری  از 
معماری و شهرسازی به حساب آورد كه به طور زنده با هم واكنش 
نشان می دهند و به پيش می روند. نزديك دو دهه پيش بود كه اجرای 
به  را  زيادی  شهروندان  نظر  چهلستون،  كاخ  در  ايران  ملی  اركستر 
است  محيط  خالل  در  مشخصه ای  چه  اين  كرد.  جلب  خود  سوی 
شايد  می كند.  جذابتر  تاريخی،  كاخ  درون يك  را  اركستر  اجرای  كه 
در ابتدای امر جاذبه های بصری محيط به نظر به رسد الكن مسأله 

عميق تر از اين تحليل ساده است. 
اين موقعيتی است كه در تركيب 
باشکوه  بنای  و  بزرگ  اركستر 
كاخ، بوجود آمده است به عبارتی 
اختيار  در  است كه  فرصتی  ديگر 
هر كدام از اين دو به بركت حضور 
است. شکوه  آمده  بوجود  ديگری 
نگاه هنرمندانه  با  ايرانی  معماری 
پيوند خورده  باغ های كويری،  به 
با  اينها  سه ي  هر  و  موسيقی  با 
شعر و ادبيات غنی اين مرز و بوم. 
اين مسأله در جاهای ديگری نيز 
كه  آن زمان  است.  رديابی  قابل 
بازی چوگان در ميدان نقش جهان 
به اجرا درمی آمد، معماری باشکوه 
نام  به  ماندگار  ميراثی  با  صفوی 
اينجا  می خورد.  پيوند  چوگان 
دارالعباده،  و  دارالحکومه  كه  بود 
تركيبی با ورزش و هنر و اقتصاد 
عمارت  سنگينی  می كرد.  پيدا 
ورزش،  همجواری  در  حکومتی 
اقتصاد  و  بازار  و  می شد  تلطيف 
مدرسه،  و  مسجد  همسويی  در 
می رسيد.  نظر  به  فرامادی 
حركت  كنيد.  تصور  ميدان  اين  جدای  جائی  در  را  چوگان  اين  حال 
را منهای تکرار دهنه های ميدان و قوس و كمانهای  اسب و چوبها 
آن  بين می رود،  از  تنها شکوهش  نه  بگيريد.  نظر  در  رواقها  و  گنبد 
به  اشاره ای  سخن  كوتاه  اين  در  می شود.  حذف  نيز  نمادپردازی ها 
خواهيم  اسطوره  زمينه ي  در  فرانسوی  متفکر  دوران،  ژيلبر  نظرات 
كه  را  اصفهان  ناملموس  و  ملموس  ميراث  همنشينی  اين  و  داشت 
به آن اشاره شد، مورد واكاوی قرار می دهيم. ژيلبر دوران اسطوره را 
تركيبی از نماد، كهن الگو و محركه می داند. اين تركيب در نظامی پويا 

و فعال، شکل می گيرد و توسعه پيدا می كند.
و  كهن الگوها  نمادها،  پويااز  نظامی  دوران،  ]ژيلير[  نگاه  از  اسطوره 
محركه هاست... محركه همچون موتور اتومبيل است در واقع، محركه 
همان چيزی است كه گاشتون باشالر آن را نماد ـ موتور ناميد. محركه 
دارند،  پيوند  هم  به  را  آنها  كه  حركتهايی  و  انسانی  واكنشهاي  بين 

ارتباط برقرار می كند. )عباسی1390: 67و 68(
به اعتقادژيلبر دوران، در دنيای تخيالت، محركه ها را بايد همچون 
فعل و كهن الگوها را مانند اسم جمله در نظر گرفت. كهن الگو واسطه ای 
است بين محركه های درونی و تصاوير بدست آمده از محيطی كه آن را 
ادراک می كنيم. به نظر ژيلبر دوران، كهن الگوها كاماًل ثابت هستند، 
با محركه ي  قله ي كوههميشه  و  رأس  نور،  مثال، كهن الگوی  برای 
عروج در پيوند است، درحاليکه كهن الگوی شمشير بران با محركه ي 
عروج  محركه ي  با  را  نمی توان شمشير  و  است  ارتباط  در  جداكننده 

پيوند داد. )عباسی1390: 69(
را  ايرانی  دستگاهی  موسيقی  و  صفوی  باشکوه  معماری  اينجا  در 
عين  در  يعنی  كرد  تحليل  می توان  و صالبت  شکوه  محركه های  با 
تفاوتهايی كه در ساختار و ظاهر اين دو به نظر می رسد، محركه ای كه 
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هر دو را به جلو می برد، يکی دانست. البته از يك نظر ديگر نيز اين دو 
را می توان تحليل همسويی كرد و آن از منظر نمادشناسی است. نماد 
با توجه به فرهنگی بودنش و وابستگی عميقش به فرهنگ  مشخص 
و منطقه ای، وجهی بومی پيدا می كند كه اين پيوند دهنده ي ديگری 

بين دو هنر ياد شده است. 
وجه تمايز كهن الگو از نماد، جهانی بودن آن است.از طرفی كهن  الگو 
معنای دوگانه ندارد ولی نماد، برخالف كهن  الگو دارای معنای دو يا 
چندگانه و معمواًل در پيوند با يك فرهنگ مشخص است.بال پرنده 
يك كهن الگوست زيرا هميشه با پرواز در پيوند است اما مار يك نماد 
است زيرا گاه به معنای چرخه، گاه آلت تناسلی مرد و گاه به مفهوم 

بدی و ... است. )عباسی1390: 70(
اگر بپذيريم كه معماری ما مثل معماری چهلستون و موسيقی و شعر 
ايرانی، دارای نمادها و نشانه های متعددی هستند كه در اجزای شان 
تبلور پيدا كرده است، اين نمادپردازی از همنشينی با نمادی ديگر از 
يك تبادل فرهنگی بهره مند می شود و تعريفی فراتر از تعريف گذشته 
خود پيدا می كند و نماد نويی مي آفريند. اينجاست كه چهلستون در 
در  بزرگ  اركستر  و  نيست  آن چهلستون سابق  بزرگ،  اركستر  كنار 
كنار چهلستون، آن اركستر بزرگ قديم و به اين شکل است كه خلق 
جديدی صورت می گيرد و قابليت جذب جهانی دارد. كهن الگوها كه 
جهانی هستند، در شکل نمادها كه بومی و فرهنگی اند يعنی وابسته 
را  تازه اي  فرصت  و  فرهنگهای مشخص هستند، ظاهر می شوند  به 
پيش پای گردشگری مي نهند. در اين صورت ما به آفرينش اسطوره 
دست زده ايم و در لحظه ي خلق، گردشگر را با چنين خلق عظيمی 

روبرو كرده ايم.
تنزل  نماد  به  كهن الگو  جغرافيايی،  و  تاريخی  حوادث  دليل  به 
زيرا  دارد،  احتياج  نمادها  به  خود  حيات  برای  كهن الگو  می يابد.... 

كهن الگو را فقط زمانی می توان ديد كه 
شده  داخل  نماد  يك  درون  در  حداقل 

باشد. )عباسی1390: 70(
بر  تاريخ  طول  در  فرهنگی  تغيير  اين 
انديشه ها و سنتهای قومی تأثير گذاشته، 
بدل  نمادها  به  را  ديرينه  كهن الگوهای 
باز  جا  مردم  زندگی  در  نماد  و  كرده 
كرده و بدل به سنت شده است. ميراث 
فرهنگی ناملموس نيز به اين شکل در 
گونه ي  به  گونه  پيدايش های  خالل 
ذوق  به  بنا  مختلف،  اشکال  در  نمادها 
و توانايی اقشار مختلف مردم، تبلور پيدا 
كرده است. يك جا به غذا و خوردنی ها  
در  جايی  و  شده  بدل  نوشيدنی ها 
كرده.  پيدا  تبلور  ورزش  و  بازی  شکل 
نمايشی  و  روائی  شکل  ديگر  جايی  در 
بدست آورده و در ميان عده ای به رسوم 

اجتماعی بدل شده است.
اصفهان  شيوه،  اين  با  بخواهيم  حال 
و  معماری  از  تركيبی  كه  را  بزرگ 
شهرسازی با مردمان و آداب وسنت های 
قرار  اساطيری  تحليل  مورد  آنهاست، 
روح  و  كالبد  با  شهر  می بينيم،  دهيم ، 

زنده ي ميراث فرهنگی ناملموسش در يك شکل تکرارشونده، الگوساز 
اين محيط  به جزء خود متبلور می شود و  بافت جزء  و روايت مند در 
گردشگر  خارق العاده  جذب  و  شدن  جهانی  برای  عظيمی  پتانسيل 

بدست می آورد.
8. نتيجه گيری

ميراث فرهنگی ناملموس اصفهان، توان بااليی در تغيير نگرش به 
مسأله گردشگری دارند. درصورتی كه اين ميراث به درستی شناسائی 
از آن در خلق جاذبه های گردشگری  بهره مندی  امکان  احيا شود،  و 
جاذبه های  شکل گيری  به  تنها  نه  مهم  اين  می آيد.  وجود  به  جديد 
ميراث  حفظ  و  توسعه  و  دارد  اجتماعی  ساحتی  بلکه  مي انجامد،  نو 

ناملموس اصفهان را درپی خواهد داشت. 
نگرش دقيق و علمی در اين حوزه بويژه دقت نظر در طراحی، اين 
امکان را به ما می دهد كه دست به خلق اساطيری در حوزه ي شهری 
با يك عامل جذب قوی، به سوی شهر  را  بزنيم و گردشگر جهانی 
حوزه ي  در  می توان  كه  است  عميقی  نظری  مبانی  اينها  بکشانيم. 
مديريت گردشگری مورد توجه قرار داد و به الگوهای عملياتی بدل 

كرد.
9. منابع

مترجم  پايدار،  گردشگری  مديريت   .)1390( جان  اسواربروک،   -
محمود سبزی با همکاری غالمحسين خورشيدی، چاپ اول، تهران: 

سازمان مديريت صنعتی.
- اليوت ، تی. اس )1366(.درباره ي فرهنگ ، ترجمه ي حميد شاهرخ، 

تهران: نشر مركز .
تهران:  اول،  توريسم، چاپ  )1390(. هنر و صنعت  فريبا  دليری،   -

افراز.
- عباسی، علی )1390(. ساختارهای نظام تخيل از منظر ژيلبر دوران؛ 
چاپ  تخيل،  روش شناسی  و  كاركرد 
علمی  انتشارات  شركت  تهران:  اول، 

فرهنگی.
 .)1388( مسعود  معصومی،   -
برنامه ريزی  در  رويکردها  بر  درآمدی 
توسعه ي گردشگری؛ محلی، شهری و 

منطقه ای، چاپ اول، تهران: سميرا.
مهدوی نيا، سميه )1389(. ميراث   -

معنوی، چاپ اول، تهران: شورآفرين.
كوشش(  )به  بهمن   ، نامورمطلق   -
)1390(. گفتگومندی در ادبيات و هنر، 

تهران : سخن.
)گردآورنده(  بهمن   ، نامورمطلق   -
سمينار  مقاالت  مجموعه   .)1392(
و  هنر  در  شهری  فضاهای  بازنمايی 

ادبيات، چاپ اول، تهران: نشر شهر.
شناخت   .)1389( حسين  ياوری،   -
گردشگری،  و  جهانگردی  صنعت 
حسين زاده  سپيده  همکار:  نويسندگان 
تهران:  اول،  چاپ  رضائی،  مريم  و 

سيمای دانش.
يونسکو،  ملی  كمسيون  تارنمای  ـ 

ايران.
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 مهشید مداحی
كارشناس ارشد معماری اسالمی از دانشگاه هنر اسالمی تبريز
 علیرضا قاضی مقدم
كارشناس ارشد مرمت و احيای بناها و بافت های تاريخی از دانشگاه تهران

بررسی تاریخی فضاهای آموزشی بانوان 
در ایران

1- مقدمه
تعليم و تربيت نه تنها می تواند در رشد اخالقی، عقالنی، رفتاری و 
نيازهای  حتی جسمانی فرد مؤثر باشد بلکه وسيله ای در جهت رفع 
تحول  و  رشد  عامل  و  می آيد  شمار  به  اجتماعی،  مصالح  و  حقيقی 

اساسی جامعه می گردد.
تعليم و تربيت صحيح می تواند فرد را به اوج ارزش ها برساند و يا 
اينکه وی را به سقوط بکشاند. تعليم و تربيت از آغاز زندگی بشر بر 
فراز كره خاكی و تصرف او در طبيعت و تأثير وی در جامعه وجود 
داشته است و همواره شناسايی نيازهای مادی و معنوی انسان و روش 
ارضای آن ها از طريق تعليم و تربيت به دست می آمده و به نسل بعد 
منتقل شده است، تا رفته رفته دامنه ی اين شناخت به رشد و فّناوری 
امروز رسيده است. تعليم و تربيت )اعم از رسمی و غيررسمی، عمدی 
و غيرعمدی( نه تنها می تواند در رشد اخالقی، عقالنی، رفتاری حتی 
جسمانی فرد مؤثر باشد بلکه وسيله ای است در جهت رفع نيازهای 
حقيقی و مصالح اجتماعی به شمار می آيد، يعنی نقش تعليم نه تنها 
در عينيت بخشيدن به زندگی مادی و معنوی فرد متوقف و محدود 
نمی شود، بلکه تمام شئون اجتماعی او را در برمی گيرد و عامل رشد و 

تحول اساسی جامعه می گردد.

لذا مشخصه يك جامعه ی سالم و رشد يافته، تنها داشتن موقعيت 
جغرافيايی خوب و معادن متنوع و منابع مالی نيست بلکه نظام تعليم 
و تربيت زنده و مترقی است كه انسان هايی آزاده و مستقل، خالق، 
صنايع،  علوم،  زمينه های  در  را  جامعه  تا  می سازد  تالشگر  و  مبتکر 
همه ی  زيرا  دهند،  نجات  عقب ماندگی  از  غيره  و  سياست  اقتصاد، 
اصالحات و فعاليت ها، به وسيله انديشه و تالش انسان انجام می گيرد.

يکی از عوامل ديگری كه ضرورت تعليم و تربيت را شدت می بخشد، 
و از آن ويژگی تأثيرپذيری انسان و سرايت عقايد و عادات و به طوركلی 
فرهنگ يك جامعه به معاصران و نسل های آينده است. بر اين اساس 
تأثير تعليم و تربيت، مثبت يا منفی در انسان جنبه ی تصاعدی می يابد 
و عالوه بر خانواده و فاميل می تواند جامعه ای را در عصری تحت تأثير 
قرار دهد و در طول قرن ها از نسلی به نسل ديگر منتقل شود يا تمدنی 

را ايجاد كند و يا از بين ببرد.
آموزش و پرورش هر جامعه از عناصر و عوامل متعددی متأثر است 
كه فرهنگ جامعه جايگاه نخست را به خود اختصاص می دهد. درواقع 
هيچ برنامه ريزی آموزشی بدون توجه به فرهنگ جامعه موفق نخواهد 

بود.
در زندگی معاصر داليل فراوانی موجب شده است كه تعليم و تربيت 
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اهميت بيشتری پيدا كند ازجمله: 
1- دگرگونی های علم و صنعت و گسترش و رشد تمدن و نياز به 

تخصص و مهارت ها و توانايی های جديد
به  سنتی  از  زندگی  شيوه ی  تغيير  و  بشر  زندگی  2- صنعتی شدن 

مدرن
تبليغات  روحی،  بحران های  به وسيله ی  بشر  سرنوشت  تهديد   -3

گمراه كننده و نابسامانی جنبه هايی از تمدن.
و  بحران ها  حل  در  موجود  تربيتی  مکتب های  نارسايی های   -4

نابسامانی های اسفبار انسان ها.
با توجه به اهميت و ضرورت مسئله آموزش در دنيای امروزی، اين 
سئوال به ذهن متبادر می شود كه در ايران مسئله آموزش برای بانوان 
كه نقش مهمی در تربيت فرزندان و شکل گيری خانواده و جامعه ايفا 
می كنند، به چه شکل بوده و در طی زمان چه تغييراتی را شامل شده 

است.
زن پايه گذار وجود و حيات آدمی است، در پی ريزی اساس و ساختار 
شخصيت انسان، زن معماری نقش آفرين و هنرمندی چيره دست است. 
در آموزشگاه بزرگ حيات نقش اول در تعيين ساختار شخصيت كودک 
بر عهده مادر است. او محور عاطفی خانواده را دريد قدرت خويش دارد 
و محبتش سبب رشد عاطفی می گردد؛ بنابراين در اين مجال نحوه 
آموزش بانوان مطرح شده و سير شکل گيری مدارس بانوان در ادامه 

بررسی خواهد شد.
پيدايی اين تفکر كه تربيت مادران آگاه و باسواد ضرورت اوليه برای 
پرورش فرزندان متعهد و دانا و پرتالش است، به خودی خود يك گام 
بلند در تاريخ معاصر ايران به شمار می رود كه باعث ظهور مدارس 
دخترانه ملی و دولتی در ايران پس از مشروطه شد. در يك مقايسه 
آماری، روند تأسيس و تجهيز مدارس دخترانه دولتی كه از مشروطه 

آغازشده بود، در دوران رضاشاه تداوم يافت.

2- تاريخ تعليم و تربيت بانوان
2-1-تعليم و تربيت بانوان در ايران باستان

يکی از زنان مشهور دوره هخامنشی، ماندانا - مادر كوروش كبير- 
بنا  است.  كرده  ايفا  مهمی  نقش  او  نشستن  تخت  به  در  كه  است 
بنيان  پارس  در  را  مدرسه  نخستين  وی  موجود،  تاريخی  مدارک  بر 
كوروش،  سن  هم  پارسی  پسران  از  زيادی  عده  آن  در  كه  گذاشت 
نبرد را می آموختند. ماندانا  درس زندگی، تيراندازی، سواری و فنون 
حتی به فرزند خود آيين دادگستری آموخت و او را در آنچه در اين 

زمينه فرامی گرفت، می آزمود )رجالی،1350،8(
دختر  آتوسا-  برد،  نام  می توان  آن  از  دوره  اين  در  كه  زنی  دومين 
كوروش، همسر داريوش و مادر خشايار شاه- است. بنا بر اطالعاتی 
از  و  ايران  اديب  و  او نخستين زن شاعر  ارائه كرده اند،  كه مورخان 
مشوقان بزرگ آموزش و پرورش در عهد خود به شمار می رفته است. 

)همان، 10(
بنا بر نوشته پيتريوليوس يونگه- نويسنده كتاب داريوش يکم، پادشاه 
آتوسا در همه كارها، تالش ها و مشقات زندگی داريوش  پارس ها- 
اول سهيم بوده است. او حتی خط جديد را آموخته بود و در تربيت 
نجيب زادگان دربار بسيار می كوشيد. رجالی با تکيه بر اوستا و فرامين 
آن معتقد است كه كسب دانش و هنر برای زنان و مردان اين دوره 
به طور اعم تأكيد شده، چنان كه در ونديداد آمده است كه زن و مرد 
را بايد به كسب دانش و هنر فراخواند و فرزندان خردسال را اعم از 

پسر يا دختر به دبستان فرستاد. رجالی همچنين با استناد به پندنامه 
آذرباد معتقد است كه در اين دوره بر فرستادن دختر و پسر به دبستان 
و تحصيل و جلوگيری نکردن از تعليم و تربيت زن و فرزند تأكيد شده 

است. )همان، 10(
عيسی صديق، به نقل از دينکرت می نويسد: در اوستا آمده است كه 
دختران را بايد خانه داری آموخت. )صديق، 1342، 82( اما همچنان 
كه درد دينکرت آمده است، سواركاری و چوگان بازی نيز به دختران 

نجبا و اشراف آموخته می شد. )همان، 83(
بنا به يادداشت های نويسنده كتاب ماتيکان هزار داتستان، سن ورود 
محتوای  است.  بوده  سالگی  پنج  پسران  و  دختران  برای  مدرسه  به 
درواقع  بوده كه  با خانه داری  ارتباط  در  و دختران  زنان  برای  درسی 
به  توجه  با  اما  است.  به شمار می رفته  اجتماع  در  زنان  اصلی  تقش 
كتاب فوق، دختران نجبا و اشراف عصر ساسانی، عالوه بر آموزش 
خانه داری، مواردی از حقوق و غيره را كه به علوم نظری مربوط بوده 

است، می آموختند. )رجالی،1350،11(
و  معنوی  بعد  در  زنان  باستان،  ايران  در  به مدارک موجود  توجه  با 
روحانی، مقام بااليی داشتند، به نحوی كه خدايان متعددی در قالب 
است  آناهيتا  آن ها  مهم ترين  كه  شده اند  مجسم  زن  شخصيت  و 
دوره هخامنشی،  در  است.  داشته  خدايان  ديگر  از  واالتر  مقامی  كه 
پادشاهان ايران از آناهيتا و ساير خدايان زن، طلب ياری می كردند. 

)برزين،1350،133(
در دوره ساسانی با استناد به دينکرت، زنان تالش زيادی جهت كسب 
و احراز مقام قضاوت كرده اند و در اين كتاب صريحًا گفته شده است 
كه زنانی را كه تحصيل علم كرده اند بايد برای احراز مقام قضاوت، بر 

مردانی كه از آن بی بهره اند، ترجيح داد. )رجالی، 1350،12(
زن  كرده اند،  كاوش  سيلك  تپه  در  كه  شناسانی  باستان  اعتقاد  به 
مخترع و سازنده ظروف سفالی بوده است. همچنين با توجه به شواهد 
فوق، نقش زنان در جامعه در ايران پيش از اسالم، بيشتر خانه داری 
بوده و آموزش زنان نيز در همين راستا بوده است. آنان در كارهای 
توليدی مشاركت داشته اند كه البته اين كارها مربوط به زنان طبقات 
كارهای  به  مردان  رديف  هم  كه  است  بوده  روستاييان  و  متوسط 
مختلف زراعت، دامداری و صناعت مشغول بوده اند. )ملك زاده بيانی، 

)12 ،1350

تا  اسالم  ورود  دوران  در  بانوان  تربيت  و  تعليم   -2-2
ظهور حكومت صفويه

با اينکه در زمان ظهور اسالم دگرگونی های عميقی در حقوق زنان 
به وجود آمد، حقوقی كه در صدر اسالم داشتند بعدها به مرور از آنان 
سلب شد و مرد قدرت مطلقه شد و حق تصرف در احوال و اموال زن 

را يافت. )ستاری،1373،97(
با ورود مغول به ايران، شکاف بين احکام نظری اسالم و اجرای آن 
احکام بيشتر شد. زنان در اين دوره، قربانی ظلم مضاعفی در جامعه 
اجتماعی وارد  به زنان در محيط  به دليل بی حرمتی هايی كه  شدند. 
می شد، زنان مجبور شدند به تدريج به كنج خانه ها بخزند و همين 
از تحوالت بعدی كه در جامعه رخ می داد، دور نگه  امر موجب شد 
برای  مختلفی  موانع  زمآنجامعه  اين  در  اينکه  وجود  با  شوند.  داشته 
حضور زنان در اجتماع به وجود آورده بود، آنان به روش های مختلف 
در مجامع عمومی  يکديگر  كنار  در  و  خارج شوند  خانه  از  كوشيدند 
تجمع كنند. يکی از راه های مورد استفاده كه جامعه نيز عماًل در مقابل 
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آن جبهه گيری چندانی نکرده، حضور در مساجد، تکيه ها و غيره است. 
)رجالی، 1350، 14(

است  پيامبر  قول  از  اسالم  در صدر  به خصوص  و  اسالم  تعاليم  در 
كه: آموختن بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. گرچه در تعاليم 
اسالم آموختن و آموزش بر زن و مرد واجب بود، در زمان خالفت 
اموی و عباسی و نيز پس از آن، فرصت يادگيری تنها برای مردان به 
وجود آمد و زنان عماًل از آموختن علوم زمانه محروم ماندند. بر همين 
اساس مدارس نظاميه -كه به همت خواجه نظام الملك تأسيس شد 
و گسترش يافت- و يا ساير مراكز آموزشی در اين دوران، همگی در 
جهت تعليم و تربيت مردان بنا شدند. در دوره مغول و تيموريان، با 
ايران  توجه به شرايط روزگار كه درگيری ها و جنگ های زيادی در 
و  ثبات  حالت  به  اجتماعی  و  سياسی  وضعيت  و  می گرفت  صورت 
آرامش نرسيده بود، زنان عماًل از ورود به اجتماع منع می شدند. اين 
در  حال  عين  در  نامساعد می ساخت.  آموختن  برای  را  وضع شرايط 
خانواده هايی كه توانسته بودند بستر مناسبی برای آموختن فرزندانشان 
مهيا سازند، زنان و دختران از فرصت استفاده كرده و در علوم زمانه 
تحصيل كرده اند. در اين دوره معدودی از بزرگان برای دختران خود 
در خانه معلم می گماشتند و در اين دوره زنان معدودی همچون رابعه 

و مهستی را مشاهده می كنيم. )رجالی، 1350، 14(
و  وعظ  مجالس  عمده  به طور  زنان  آموزش  مکان  و  وسيله 
سخنرانی های وعاظ بود كه در مساجد و تکيه ها تشکيل می شد. در 
اين مکان ها عمومًا درس اخالق و نصايح مطرح می شد و در برخی 
كه  افرادی  معمواًل  كه  داشت  وجود  نيز  مکتب خانه هايی  مناطق  از 
راه  آن ها  به  برآيند،  مخارج  عهده  از  می توانستند  و  بودند  مستطيع 
اداره  زنان  عمدتًا  را  دختران  مکتب خانه های  دوره،  اين  در  داشتند. 
می كردند و در آن ها، دختران از سن پنج الی شش سالگی تا حدود نه 

سالگی درس می خواندند. )رجالی، 1350، 14(
نيز شركت داشته و  بناهای عام المنفعه  از زنان در تأسيس  شماری 
است.  شده  ماندگار  تاريخ  در  كه  گذاشته اند  به جای  بناهايی  خود  از 
به لحاظ آماری، بناهای به جامانده از زنان در شهرهای شيراز، يزد و 
كرمان، بيشتر از شهرهای ديگر ايران و اوج آن در قران هشتم بوده و 
بعدازآن به ترتيب قرن های هفتم و نهم بوده است. عمده فعاليت های 
انجام شده در زمينه ساخت مدرسه و بعدازآن ساخت مسجد، جماعت 

خانه و قنات بوده است. )حجازی، 1376، 232(
از آثار به جامانده از زنان می توان برای مثال از آثار مملکت آغا بنت 
حضر اوغالن و همسر او امير تيمورگورگان در بلخ و هرات نام برد كه 
مدرسه ای وسيع و باشکوه ساخته اند. همچنين از گوهرشادبيگم )آغا(- 
همسر شاهرخ ميرزا- می توان نام برد كه در شهر هرات مسجد جامع 
و مدرسه و خانقاه ساخته است و در مشهد نيز مسجد گوهرشاد را بنا 
نهاد. در بخارا، مدرسه خاتيه بخارا به كمك مالی شاهزاده خانم سيور 

قوقتينی مادر منگوقاآن ساخته شده است. )حجازی، 1376، 236(

2-3- تعليم و تربيت بانوان در دوره صفويه
موجود  اساس چهارچوب های  بر  دوره صفوی می توانستند  در  زنان 
و  فرصت ها  امکانات،  يابند.  حضور  اجتماع  در  شده  پذيرفته  و 
محدوديت های زنان با توجه به اينکه از چه طبقه ای از اجتماع بودند، 
مراسم  شاهنامه،  مجالس  در  معمواًل  دربار  زنان  است.  بوده  متفاوت 
امکان حضور  از سفيران، در شکارگاه سلطنتی و مانند آن،  استقبال 
داشتند؛ اما با توجه به شرايط و موقعيت اجتماعی خود كمتر فرصت 

می كردند درمألعام ظاهر شوند. در مقابل زنان طبقات متوسط و پايين 
اجتماع آزادی بيشتری داشتند و در تکايا، مساجد، خيابان ها و بازارها 

بيشتر ظاهر می شدند.
پايين جذب طالبان  آموزشی و ظرفيت های  دليل كمبود فضای  به 
علم در اين دوره، بی سوادی و ناآگاهی بر كل مردم عوام حاكم بود، به 
نحوی كه در سفرنامه دن گارسيا كه در اين زمان نگاشته شده، آمده 
است كه نه تنها مردم از اوضاع تاريخ و جغرافيای زمان حال و گذشته 
به خصوص  كرده،  تحصيل  شخصيت های  كه  بودند  بی اطالع  خود 
تحصيل كردگانی در شيراز كه مدعی آگاهی از تاريخ قديم يا معاصر 
گارسيا  )دن  نداشتند.  زمينه ها  اين  در  چندانی  اطالع  نيز  بودند  خود 

دسيلوا فيگوئروا،1363،299(
در چنين شرايطی وضعيت تحصيلی بانوان به مراتب بدتر از مردان 
بيشتر  كرده اند،  برمی خوريم كه تحصيل  زنانی  به  اگر  و  است؛  بوده 
آن ها با كمك يکی از بستگان خود كسب دانش كرده و در صورت 
لزوم از معلمان ديگر به خصوص زن سود جسته اند. از سوی ديگر، بر 
اساس جهت گيری كلی در جامعه، محتوای درسی آن ها عمدتًا دينی 
بوده و آنان برای كسب علوم دينی ترغيب و عده ای نيز در اين ميان 

به پيشرفت های چشمگيری نايل می شدند. )حجازی،1381،47(

2-4- تعليم و تربيت بانوان در دوره قاجار
به طور كلی زنان در طول دوره قاجار، به ميزان كمی در فعاليت های 
اجتماعی مشاركت داشته اند؛ اما تجربيات سياسی ای كه زنان در طول 
دوره مشاركت سياسی خود در جنبش های تنباكو و انقالب مشروطه 
به دست آوردند، سبب شد كه در مقايسه با گذشته، در ديگر حوزه های 
اجتماعی نيز مشاركت كنند. تشکيل انجمن های مختلف توسط زنان، 
تأسيس مدارس به خصوص دخترانه و برگزاری كالس های درس برای 
زنان  اين دوره، عمدتًا توسط  انواع ديگر مؤسسات در  و  بزرگساالن 
در  كه  زنانی  )آفاری،1377،9(  پذيرفت.  انجام  اجتماع  باالی  طبقات 
دوره مشروطه و به خصوص بعدازآن در فعاليت های اجتماعی مشاركت 
مشروطه خواه  دولت های  حمايت های  از  عمده  به طور  می كردند، 
برخوردار نبودند. نه تنها دولت، بلکه مجلس نيز در خصوص تقاضاهای 
زنان برای ايجاد تشکيالت برای خود نگران و مخالف بود. در دوره 
اول، عده زيادی از نمايندگان مجلس در مقابل تقاضای زنان برای 
دليل  به  اما  )اتحاديه، 1361، 138(  انجمن مخالفت كردند.  تشکيل 
اشتغاالت مجلسی ها به امورات ديگر و اينکه زنان بسياری از مسائل 
را همزمان پيش كشيدند، برخی از مشروطه خواهان را نگران كرد كه 
مبادا شيرازه كار از دست برود و انگشت اتهام به روی آن ها بلند شود 
كه از اصول اسالمی نيز عدول كرده اند؛ به اين سبب، آنان حتی در 
برابر تقاضاهای كم خطرتر و بنيادينی چون تحصيالت دختران و زنان 

واكنش منفی نشان دادند. )اتحاديه،1373،45(
از  بزرگساالن،  برای  كالس  و  دخترانه  مدارس  تأسيس  بر  عالوه 
داير  داشتند،  اشتغال  آن  به  زنان  كه  دوره  اين  اجتماعی  امور  ديگر 
بود.  آن  امثال  و  اروپايی  كاالی  خريد  با  مبارزه  يتيم خانه ها،  كردن 

)كسروی،1359،24(
از ديگر مسائل اجتماعی مهم در اين دوره، مسئله حجاب است كه از 
دوره ناصرالدين شاه و به خصوص از زمانی كه وی به فرنگ رفت، به 

تدريج در ايران مطرح و با آن مخالفت شد.
اين  اينکه  دليل  به  دختران،  مدارس  گسترش  و  مشروطه  از  پس 
مدارس را مسيونرهای مذهبی و يا تحصيل كردگان مدارس مسيونری 
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و يا خارج از كشور اداره می كردند، فکر رفع حجاب به تدريج در بين 
زنان تحصيل كرده رشد كرد. راوندی – از طرفداران رفع حجاب- در 
اين باره می نويسد كه سرآغاز فکر رفع حجاب، از بعد از مشروطه و از 

دوران مدارس تازه تأسيس بود. )راوندی،1357، ج 3، 734(
زنان  داشتند،  مؤثری  نقش  زنان  آن  در  كه  مشروطه  پيروزی  با 
كوشيدند از موقعيت پيش آمده برای كسب حمايت ملی و بودجه های 
دولتی برای برپا كردن مدارس دخترانه استفاده مؤثر كنند. در 1907 
ميالدی، پس از انقالب مشروطه، گردهمايی زنان در تهران برگزار 
شد كه يکی از خواسته های آنان در اين گردهمايی، تأسيس مدارس 

دخترانه بود.
مدارس اوليه، اولين نسل زنان تحصيل كرده را تربيت كرد، توران 
بابی،  خلوتی  بهبهانی(،  سيمين  )مادر  آرگون  عظما  فخری  آزموده، 
شناخته شده ترين  از  سميعی،  مرانگيز  خانم،  فرخنده  خانم،  گيالن 

فارغ التحصيالن اين مدارس بودند.
زنان برای رفع موانع موجود در اجتماع، از نمايندگان مجلس كمك 
تحصيل  اساسی،  قانون  متمم   19 ماده  مشروطه،  از  بعد  خواستند. 
كرد؛  باز  زنان  برای  را  راه  اقدام  اين  و  كرد  اجباری  همه  برای  را 
برنداشت.  ماده  اين  اجرای  در  قدمی  ه.ق  تا سال 1336  دولت  ولی 

)اتحاديه،1373،44؛ دلريش،1375،131(

2- 5- تعليم و تربيت بانوان در دوره پهلوی
از  هم  حجاب،  تدريجی  حذف  جهت  در  قاجار،  دوره  در  ايران  در 
مروجان  طريق  از  هم  و  ناصرالدين شاه  به خصوص  حاكميت  طريق 
اما در زمان رضاشاه،  انجام شد كه به نتيجه نرسيد.  فرق گوناگون، 
اين پروژه با روش های سخت گيرانه و نيروی نظامی به اجرا درآمد. در 
هفده دی ماه 1314 شمسی، پوشيدن چادر را به عنوان يکی از مظاهر 
از  آنجا كه بسياری  از  اين زمان،  زنان غدغن كرد. در  عقب ماندگی 

آنان،  از  نبودند، خيلی  موافق  اين عمل  با  آن ها  و خانواده های  زنان 
شدن  بی حجاب  ترس  از  مذهبی،  خانواده های  زنان  به خصوص 
درمألعام، هرگز خانه هايشان را ترک نکردند. )وطن دوست، وضعيت 

زنان ايران در طول رژيم پهلوی، 1985(
وزارت  نظارت  و  همکاری  با  بانوان،  كانون  سازمان  دوره،  اين  در 
معارف و به رياست هاجر تربيت، شروع به كار كرد و اهداف زير را 

برای فعاليت های خود مطرح ساخت:
1- تربيت فکری و اخالقی بانوان و تعليم خانه داری و پرورش اطفال 
مطابق قواعد علمی، به وسيله خطابه ها، نشريات، كالس های اكابر و 

غيره
2- تشويق به ورزش های متناسب برای تربيت جسمانی با رعايت 

اصول صحيح
3- ايجاد مؤسسات خيريه برای امداد به مادران بی بضاعت و اطفال 

بی سرپرست
وطنی.  امتعه  استعمال  و  زندگی  در  به سادگی  ترغيب   -4

)حافظيان،1380، 61(
ايران  آموزشی  سيستم  در  عمده ای  تغييرات  ايجاد  مسبب  رضاشاه 
می باشد. به عنوان بخشی از برنامه غربی سازی، مدرن سازی و تمركز 
اداره امور، او مکتب خانه ها را برچيد. رضاشاه دستور داد كه تمامی افراد 
جامعه، دختر و پسر، به صورت اجباری به مدارس دولتی بروند و اينکه 
محتوای كتاب های درسی به روز و مدرن شوند. او محلی برای تربيت 
بنا نهاد. چند سال  معلمين ايجاد كرد و همچنين دانشگاه تهران را 
بعد ررضاشاه دستور در اختيار گرفتن و دولتی كردن تمامی مدارس 
عالی  مدرسه های  بيشتر  داد.  را  )ميسونری(  تبليغی مسيحی  خارجی 
آن زمان، مانند دارالمعلمين عالی)دانشسرای عالی(، مدرسه حقوق و 
علوم سياسی)دانشکده حقوق( و مدرسه عالی طب)دانشکده پزشکی( 
در شمار دانشکده های اين دانشگاه درآمدند. با تأسيس دانشگاه تهران 
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در  دبيرستان،  دوره  رساندن  پايان  به  از  پس  توانستند،  دانش آموزان 
رشته های ادبيات و فلسفه وعلوم تربيتی، پزشکی، حقوق، علوم طبيعی 
و رياضی، علوم معقول و منقول و مهندسی به تحصيل بپردازند. بعدها 
دانشگاه تهران گسترش يافت و دارای دانشکده ها و رشته های درسی 

ديگری شد. 
راه ورود  قانون اساسی مشروطه  اينکه متمم  به دليل  اين دوره  در 
منعی  قانونی  لحاظ  به  بود،  كرده  باز  مدارس  به  را  دختران  و  زنان 
از  پيش  كه  آنجا  از  همچنين  نداشت.  وجود  دختران  تحصيل  برای 
اين تالش های فراوانی برای برپا كردن مدارس دخترانه انجام داده 
بودند، زمينه ذهنی برای تأسيس مدارس دخترانه و تحصيل دختران 
تا حدودی بازتر شده بود. در سال تحصيلی 1315-1316، برای اولين 
بار دانشگاه تهران آماری را در خصوص دانشجويان دختر ارائه داد؛ 
به عبارت ديگر، برای اولين بار در سال تحصيلی فوق، از دانشجويان 
دختر ثبت نام به عمل آمد. در سال 1291 شمسی تعداد دخترانی كه 
به مدرسه می رفتند 7500 نفر و در 1310 بالغ بر 88000 نفر شد و 
نام نويسی  تهران  دانشگاه  در  يافتند  اجازه  مدرسه  هر  اول  شاگردان 
كنند. در سال 1330، يك سوم از 30000 دانشجوی دانشگاه تهران 

را دختران تشکيل می دادند. )ديگار، 1378، 107(
شدت  با  اجباری  همگانی  آموزش  توسعه  محمدرضاشاه،  دوره  در 
بر  ابتدايی،  آموزش  سطح  در  دوره،  اين  در  شد.  پيگيری  بيشتری 
اساس آمارهای رسمی ارائه شده وزارت آموزش و پرورش وقت، تعداد 
دختران دبستانی در سال تحصيلی 36-1335 بالغ بر 2780707 نفر 

بود كه در سال تحصيلی 49-1348 به 1069331 نفر رسيد.
دانشسراها  يعنی  باالتر-  سطوح  در  كرده  تحصيل  زنان  رشد  روند 
اين سال ها نشان دهنده  نيز در طی  تربيت معلم-  و ساير مؤسسات 

حضور فعال زنان در عرصه كسب علم است. )همان(
با تشکيل سپاه دانش در سال 1341 و به كارگيری دختران به عنوان 
مناطق  و  روستاها  به  آن ها  اعزام  و  دانش  سپاهيان  وظيفه  سربازان 
محروم، امر سوادآموزی كودكان و بزرگساالن بی سواد سرعت گرفت.
آمارها نشان می دهد كه در طی دو دهه 1335 تا 1355، تعداد زنان 
باسواد سه برابر شد. گرچه وضعيت تحصيلی زنان در مقايسه با مردان 
در اين دو دهه نابرابر بوده، وضعيت تحصيلی زنان رو به بهبود نهاده 

است.
نوازنده،  نويسنده،  و  شاعر  زنان  تعداد  افزايش  شاهد  پهلوی،  دوره 
نقاش، خطاط و امثال آن بود؛ و اين تا حدودی به بركت آموزشگاه ها 

و تغيير در نگاه مردم به اين امور بود.

3- تاريخ روند شكل گيری فضاهای آموزشی
3-1- مكتب خانه ها

به طور كلی تحوالت صورت گرفته در عرصه فرهنگ در دوره قاجار، 
نوعی انفعال در مقابل نفوذ و هجوم عوامل فرهنگی غرب بوده است. 
در اين دوره اولين سنگ بنای آموزش و پرورش به سبك جديد در 
ايران گذاشته شد. تا پيش از قاجار و در طول حاكميت اين سلسله، 
مراكز آموزشی در چهارچوب مکتب خانه ها محدود می شد و محتوای 
آموزشی آن ها در طول چند قرن دگرگون نشده بود. تا پيش از انقالب 
اشراف  بخوانند؛  درس  می توانستند  زنان  از  معدودی  فقط  مشروطه 
گاه دختران  پسران خود می آوردند،  برای  معلم سرخانه  اعيان كه  و 
بخوانند و عده كمی  معلم درس  نزد  اجازه می دادند كه  را هم  خود 
در طبقه متوسط جامعه، دختران خود را به مکتب خانه می فرستادند. 

دليل  به  اجتماع  پايين  طبقات  دختران  ولی  )معارفی،1350،274( 
سرخانه،  معلمان  حق الزحمه  پرداخت  در  طبقات،  اين  مالی  ناتوانی 
عمدتًا بی سواد بودند و تنها زنان و دختران خاندان های دربار و اشراف 
)دلريش،1375،  می كردند.  استفاده  سرخانه  معلمان  از  ثروتمندان  و 

)121
تکايا هم محصلين  و  مساجد  علميه،  و حوزه های  مکتب خانه ها  در 
مالباجی ها...كوره  و  مکال  و  معمم  سادات  و  »شيوخ  زيردست 
سوادی آموخته، نوشتن و خواندن را به زحمت فرامی گرفتند؛ و استاد 
به تنهايی، هم مدير بود، هم ناظم،هم مربی و هم معلم...«.) مجموعه 

قوانين،1360،8(
لذا می توان مکتب ها، مساجد، تکايا و حوزه های  علميه را سازمان های 
تربيتی  مراكز  رايج ترين  دانست. مکتب خانه ها،  قرون گذشته  تربيتی 
ايران بودند، كه  پيش از تأسيس مدارس جديد وجود داشتند و تا چند 
دهه پيش نيز به حيات خود ادامه می دادند. حتی در حال  حاضر نيز 
برای  كه  كسانی  باشند.  برقرار  مکاتيبی  چنين  نقاط  برخی  در  شايد 
تعليم به مکتب مراجعه می كردند، محدوديت سنی نداشتند. چنان كه 
روی حصير  كنار هم  در  دو  ساله هر  با محصل 14  ساله  شاگرد 4 

نشسته  درس می خواندند. )فخرايی،1353،48(
بدين لحاظ در سن شروع تحصيل اختياری وجود داشت كه در نوع 
خود مزيتی به شمار می رفت. يعنی  محصل با رضای كامل، زمانی كه 
ميل به باسواد شدن  داشت، به مکتب مراجعه می كرد. )شريعتی،1368( 
اما برای دختران  محدوديت سنی رعايت می شد. به اين معنی كه تنها 
حاضر  مکتب  مالی  درس  كالس  در  می توانستند  سالگی  هفت  تا 
ادامه  خود  تحصيل  به   زنان  نزد  و  منزل  در  بايد  آن  از  پس  شوند. 

می دادند. )واتسن،1348،11(
حوزه های  حيات   كنونی  روند  مشاهدهء  و  موجود  مطالب  استناد  به 
داير  تعلم  و  تعليم  به منظور  و  به طور خصوصی  يا  مراكز  اين  علميه، 
به عنوان  يا حتی  يا جنب مساجد و مکان های مقدس و  می شدند و 
بخشی از اين اماكن  محسوب می شدند. طالب اين مدرسه ها با گرفتن 
مقرری  معين و زير نظر علما و مجتهدين به تحصيل اشتغال  داشتند. 
)طبری،40( با بررسی عملکرد و مسايل موجود، تعليمات و موضوعات 

اين نوع مراكز آموزشی را می توان در نکته های زير خالصه كرد:
از  می توانستند  معدودی   گروه  تنها  كه  داشت  اعتقاد  می توان  الف( 
همين سطح از تحصيالت برخوردار شوند و شايد تا قبل از آموزش 
بهره مند  سواد  از  جمعيت،  درصد  دو  تنها  ايران،  در  نوين  پرورش  و 
بودند؛ )فخرايی،1353،314( و هر چه مراحل  تحصيل به مقاطع باالتر 
می رسيد، همين عده هم رو به  تنزل می نهاد. لذا به تعبيری می توان 
گفت تعليمات  مکتبی و حوزوی همگانی و عمومی نبود، هرچند كه از 

لحاظ ظاهری، همه توان بهره مندی از آن را داشتند.
با  كاماًل  مراكز  اين گونه   نداشت.  دخالتی  در مکتب خانه ها  ب(دولت 
بودجه ی  و  می شد،  اداره  مکتبی   كودكان  اولياء  يعنی  مردم،  هزينه 
مدرسه های علميه هم از طريق  درآمد موقوفات و كمك های علمای 
درجه اول تأمين  می گرديد. لذا دولت در هيچ كاری از كارهای اين 
مراكز نه می توانست و نه می خواست دخالتی بکند، تا از درگيری های 

احتمالی هم خود را خالص كرده باشد.
مدارس  به  مراجعه   ميل  جامعه،  بر  حاكم  تربيتی  ناقص  نظام  ج( 
بود  شده  موجب  برخی   بين  را  مذهبی(  )مسيونرهای  خارجی 
بيشتری   استقبال  مدارس  اين  تعاليم  از  و  )جکسون،1369،314( 

می كردند.
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د( نکته ی جالب ديگر در مورد مدارس سنتی آن است  كه پس از 
تأسيس مدارس نوين، صاحبان اين مراكز سنتی، هم كانون مخالفت 
اصلی  دهندگان  پرورش  خود  هم  و  می رفتند  شمار  به  نوآوری ها  با 
و  اصالح گرايانه  حركت های  موجبات  كه  بودند  كردگانی  تحصيل 
مبارزه با مظاهر استعمار مانند امتيازات مختلفی چون رژی و نهضت  
مشروطه خواهی و...را فراهم آوردند. بدين جهت، تضادی  درخور توجه 

در عملکرد اين نهاد به چشم می خورد كه  جای بررسی و تأمل دارد.
تحصيل  مکاتب  اين   در  كه  كمی  عده  جز  دختران  ازآنجاكه  هـ( 
و  می ديدند  مکتبی  نه  والدينشان  خاص   ديدگاه  دليل  به  می كردند، 
نه جايی در نظام طلبگی  برای تحصيل آن ها پيش بينی شده بود، در 
نتيجه عماًل در حدود نيمی از جمعيت كشور، بی سواد بودند. هرچند 
كه نيم ديگر نيز از سوادشان بهره ای نمی بردند. لذا نقص  بی سوادی 
زنان را كه ناشی از سيستم تعليمات سنتی  آن روزگار بود، نه تنها بايد 
بلکه  درواقع زيان و ضرری برای تمام كشور  به ضرر زنان دانست، 

محسوب می شد. )كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره 39(

3-2- اولين مدارس اروپايی در ايران
دينی  مبلغ  چند  ه.ش   1214 در  قاجار  محمدشاه  سلطنت  دوره  در 
مسيحيت  دين  ترويج  برای  آمريکايی  مرد  و  زن  مذهبی(  )ميسيونر 
استعماری  اهداف  جهت  در  و  ارمنی  مسيحيان  آموزش  همچنين  و 
خود وارد اروميه شدند. اين گروه كه تحت سرپرستی كشيش پركينز 
و  پسرانه  دبستان چهار كالسه  بودند، يك  آمده  ايران  به  آمريکايی 
هجری   1254 در  كردند.  تأسيس  اروميه  مسيحيان  برای  دخترانه 
شمسی، مدرسه ای چهار كالسه نيز در تهران تأسيس شد. )سالمی، 
شرط   .)208 عضدالدوله،1376،  1375،124؛  دلريش  1350،111؛ 
ايجاد يك مدرسه از طرف دولت اين بود كه هيچ دختر مسلمانی به 

آن مدرسه راه نداشته باشد.
پس از اين دوره ميسيونرهای مسيحی، مدارس مذهبی را عمدتًا در 
نواحی اقليت نشين ايران گسترش دادند. اين امر سبب شد كه دختران 
دختران  از  پيش  مسيحيان،  به خصوص  ايران،  مذهبی  اقليت های 
به  از  بعد  كنند.  پيدا  آشنايی  جديد  علوم عصر  و  معارف  با  مسلمان 
حکومت رسيدن ناصرالدين شاه، با توجه به نفوذ دولت های استعماری 
در ايران، فعاليت های مبلغان مذهبی برای داير كردن مدارس به سبك 
اروپايی افزايش يافت. در اين ميان، روحانيون و خانواده ها به مخالفت 
مختار  وزير  نخستين  بنجامين-  مستر  ميانی  پادر  با  كه  برخاستند 
امريکا در ايران- ناصرالدين شاه اجازه داد تا دختران مسلمان هم به 

آن دبستان بروند. )سالمی، 1350، 111(
پس از اين مرحله، مبلغان مذهبی آمريکايی به تدريج در شهرهای 
مشهد،  باالخره  و  همدان  رشت،  تبريز،  به خصوص  ايران،  ديگر 
برای   )1379،51 )رستمی،  كردند.  تأسيس  دخترانه  دبستان های 
در  مبلغان  و دخترانه كه هيئت  پسرانه  دو مدرسه  از  نمونه می توان 
همدان )1298- 1297 ه.ق( ساخت، نام برد. )دلريش، 1375، 126( 
اعتراضات  و  مردمی  مخالفت های  موج  با  را  خود  كه  ناصرالدين شاه 
روشنفکران و روحانيون روبه رو می ديد، كوشيد تا در جبهه مخالفان 
خود تفرقه ايجاد كند و لذا برای سازش با روحانيون، پيشنهاد داد كه 
مدارس مختص دختران كه به سبك اروپايی اداره می شد، بسته شود. 
)رستمی، 1379، 51( اما با قتل ناصرالدين شاه، راه ورود دختران به 

مدارس هموار شد.
در سال های قبل از انقالب مشروطه، در زمان مظفرالدين شاه، انجمن 

خيريه اسرائيلی پاريس با اجازه انجمن معارف، مدرسه پسرانه اليانس 
را تأسيس كرد. مدير مدرسه، يك تبعه عثمانی به نام لوی بود. اليانس 
در كنار خود يك مدرسه دخترانه هم داشت كه در آن هفتاد و پنج 
دختر يهودی و شماری مسلمان تحصيل می كردند. در اين مدرسه، 
دختران  به  خياطی  و  قاليبافی  عربی،  و  فرانسه  و  فارسی  بر  عالوه 
آموخته می شد و به جز معلم قالی بافی و عربی، معلمان ديگر زن بودند؛ 
و اين نخستين مدرسه دخترانه بود كه در ايران تأسيس شد. )نهضت 
مشروطه ايران بر پايه ...،1370، 180( موسسه اسرائيلی جهانی عالوه 
بر تهران در مراكز والياتی چون همدان، اصفهان، سنندج، شيراز و 
كرمانشاه مدارسی تأسيس كرد كه به گزارش اوژن اوبن، در يکی از 
سال های تحصيلی دارای 2225 دانش آموز بود. )دلريش،1375،126(

نکته ی قابل توجه در پايان دوره قاجار همانا افزايش  روزافزون تعداد 
دخترانی است كه به عنوان محصل در مدارس به تحصيل می پرداختند. 
آن چنان كه رسيدن  تعداد مدارس به دخترانه به 55 باب، در مقايسه 
امر  به  روزافزون  عنايت  نشانگر  پسرانه،  مدرسه ی  باب   59 تعداد  با 
تحصيل دختران بوده است. شايد از لحاظ كمی يعنی  تعداد محصل، 
اما  )غالمعلی،105،1372(  بوده اند،  دختران  تعداد  برابر   2/7 پسران 
تصور بر آن می رود كه كيفيت تعاليم مدارس دخترانه  از نوع تعاليم 
مدارس پسرانه چيزی كم نداشته، چه بسا در سطح باالتری هم بوده 
با  به هرحال  ترتيب مدارس  دختران، هرچند ديرتر، ولی  بدين  است. 
اين  داشت-حتی  وجود  راه  بر سر  كه  گذاشتن  مشکالتی  پشت سر 
مشکالت  كه ناشی از جا افتادن مدارس نوين در برابر شيوه های  سنتی 
تدريس بود، مدارس پسرانه را هم شامل می شد- با تالش های مداوم 
فرهنگ دوستان، در تهران و برخی  از شهرستان ها، مدارس دختران 
بنياد نهاده شد. از آن پس  دختران و زنان كه تا آن زمان يا تحت تعليم 
معلم های  سرخانه بودند، يا در مکتب خانه ها آموزش می ديدند، يا در 
مدارس خارجی  و  )اردكانی،368،1361(  اقليت های مذهبی،  مدارس 

درس  می خواندند، در مدارس جديد به آموزش پرداختند.
شايان توضيح است كه نخستين بار در حدود سال  1320 ق.از سوی 
باكو- ساكن  ايرانی  مشهور  تاجران   از  اف-  تقی  زين العابدين  حاج 
مشهدی ميرزا آقا باال نامی  نزد علمای شيعه مقيم نجف رفت و از 
مدارس  در  آيا دختران مسلمان هم می توانند  نمود كه  استفتاء  آنان 
عدم   حکم  بحث،  روز  چند  نتيجه  در  بپردازند؟  تحصيل  به   جديد 
اشکال و منع شرعی برای حضور دختران در مدارس جديد صادر شد. 
)ملك زاده،599،1328( بدين ترتيب اولين قدم برداشته شد. نخستين  
خانواده  از  شدند،  پيش قدم  دختران  مدارس  تأسيس  در  كه  افرادی 
پسرانه،  چه  و  دخترانه  چه   نوين،  مدارس  امر  در  كه  بودند،  رشديه 
پيش رو بودند. طوبی رشديه به سال 1321 ق.در بخش مجزای خانه 
تأسيس كرد، كه  مسکونی خود، مدرسه ای تحت عنوان »پرورش« 
در چهارمين روز افتتاح آن، به دست فراشان دولتی تابلوی  آن پايين 
از 3  تعطيل گرديد. )رشديه،149،1362( پس  كشيده شد، و مدرسه 
سال، همسر ميرزا حسن خان رشديه، خود دست به ايجاد مدرسه ای 
زد كه »عفاف« نام گرفت  و به واسطه حسن  اداره آن، از سوی وزارت 
علوم، اداره سه مدرسه ی دخترانه  ديگر يعنی »تربيت« و »حسنات« 
انجام  دورانی  در  اين همه،  شد.  نهاده  او  اختيار  در  هم  »ناموس«  و 
می گرفت كه  مخالفان آن، ضمن ضديت با مشروطه خواهان، مدارس  
دختران را محل فساد و بانيان آن را بابی و مفسد معرفی  می كردند، 
و بر راه دختران می ايستادند و نسبت به آن ها بی احترامی می كردند. 

)ملك زاده،599،1328(
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3-3- نمونه هايی از اولين مدارس ملّی
زمانی  ق(   1324( قاجاريه  دوره  اواخر  دوشيزگان-در  مدرسه ی   
خانم  بی بی  داشت،  تکيه  معارف  وزارت  مسند  بر  الدوله  صنع  كه 
دوشيزگان  دخترانه  دبستان  زمان،  روشن فکر  زنان   از  يکی  وزيراف، 
را بنيان گذاشت؛ اّما اقدام او با مخالفت شديد عده ای روبه رو گشت؛ 
به طوری كه  می خواستند مدرسه را ويران كنند. بی بی خانم به وزارت 
معارف  شکايت نمود؛ اّما در جواب به او گفته شد كه صالح در اين 
است  كه مدرسه تعطيل شود؛ و به اين ترتيب مدرسه ی دوشيزگان 
ملّی،  شورای  مجلس  بستن  توپ  به  از  پس  بعد  مدتی  شد.  تعطيل 
بی بی خانم  مجدداً نيز صنع الدوله وزير معارف رفت. اين بار تقاضای 
وی پذيرفته  شد، مشروط بر اين كه فقط دختران بين 4 تا 6 سال در 
مدرسه حذف  تابلوی  از  نيز  دوشيزه  كلمه  و  نمايند  مدرسه  تحصيل 
شود. )قويمی،132( )واژه دوشيزه را به علت اين كه مشخص كننده 

نوع جنسيت بود مناسب برای  عنوان مدرسه نمی دانستند(.
مدرسه ی ناموس-در سال 1286 ش علی رغم شرايط بسيار سخت 
خيابان  آزموده-در  خانم  طوبی  توسط  ناموس  دبستان  اجتماعی، 
فرمانفرما- تأسيس شد. وی با اخذ تدابير الزم و با پيش بينی برنامه های  
متناسب با افکار مردم، كار خود را شروع كرد؛ چنان كه هرسال  مجالس 
به  دعوت  شاگردان   اولياء  از  می داد.  ترتيب  مدرسه  در  روضه خوانی 
عمل می آورد و آيه هايی از قرآن را كه خداوند در آن ها آموختن به 
از اهم وظايف مسلمانان دانسته، گوشزد می نمود و  علم و دانش را 
به اين تدابير از آشوب و جنجال و مزاحمت مردم جلوگيری  می كرد. 
)قويمی،132( مدرسه ی ناموس بعدها به صورت يکی از مهم ترين و 

مجهزترين مدارس متوسطه ی تهران درآمد. )بامداد،41(
و  معارف  وزارت  ق   1335 سال  نوباوگان-در  فرحيهء  مدرسه ی 
التزام نامه از خانم فرح الملوک، با  اوقاف، پس از اخذ ضمانت نامه و 
تقاضای نام برده  -مبنی بر اجازه تأسيس يك باب مدرسه ی ابتدائی، 
به نام فرحيهء نوباوگان، در چهارراه حاج شيخ هادی-موافقت نمود و 
امتيازنامه مدرسه ی مزبور را به نام وی صادر كرد. خانم فرح الملوک 
خود در تهران  تحصيل نموده و دارای تصديق نامه وزارت معارف بود. 
او قبل از تأسيس مدرسه، دوازده سال در مدارس ديگر تدريس نموده 

بود و با كار تعليم و تربيت آشنايی كامل داشت.
به مديريت خانم  مدرسه ی حسنات-اين مدرسه در سال 1336 ق 
سکينه شهرت، و به تشويق حاج ميرزا حسن رشديه-پايه گذار مدارس 
ايران-در خيابان پهلوی )وليعصر( چهارراه معز السلطان تأسيس گرديد 
و پس از مدتی تغيير نام داده، به مدرسه ژاله موسوم شد. مدرسه ی 
مزبور دارای  دوازده كالس و سال ها در منطقه فوق از مدارس معتبر 

تهران  به حساب می آمد. )قويمی،144(
از ديگر مدارسی بود كه در سال  مدرسه ی عفتّيه-مدرسه ی عفتّيه 
1289 ش، در خيابان سيروس تهران، توسط خانم صفيهء يزدی به 
تشويق شيخ محمدحسين يزدی شوهر نام برده-كه يکی از روحانيون 
طراز اّول تهران  به شمار می رفت و به عنوان حاكم شرع برای نظارت 
از  اقدام  اين  انتخاب شده بود-تأسيس گرديد.  بر تصميمات  مجلس 
سوی بانويی كه  همسر يك مجتهد بزرگ و مشهور بود كمك بزرگی 
به پيشرفت  نهضت بيداری زنان در ايران می كرد و به خودی خود، 
نيز از تبليغات سوء مخالفان نهضت آزادی زنان می كاست. همچنين  
»مدرسه ی دخترانه ی درّه المدارس« را كه در پشت مسجد سپهساالر 

بود، بانوی دانشمند خانم درّه المعانی اداره می كرد. )قويمی،141(
كه   شد  داير  زمان  همان  در  كه  مدارسی  نيز  شهرستان ها  در 

معروف ترين آن ها مدرسه ی فروغ بود كه در يك شرايط بسيار آشفته 
بود-توسط  مذهبی  شهر  يك  مشهد-كه  شهر  در  هرج ومرج،  پر  و 
خانم  فروغ آذرخشی داير شد )قويمی،145(. در اصفهان مکتب خانه 
شرعيات را در سال 1296 ش می توان نام برد كه مؤسس آن خانم 
صديقه دولت آبادی بود. )بامداد،61( در فارس نيز مدرسه ی عصمتّيه 
شايان ذكر است كه توسط آقای خوشنويس زاده، و به سرپرستی خانم 
»حيا«، در سال 1300 ش تأسيس شد و شروع به كار كرد. مدرسه ی 
عصميتّيه يك  مدرسه ی شش كالسه بود كه تا سال 1314 ش هنوز 

فاقد امتيازنامه رسمی از وزارت معارف بود.

3-4- تأسيس مدارس دولتی
در سال 1297 ش نصير الدوله، وزير معارف كابينه وثوق الدوله  پس 
از تأسيس اداره تعليمات نسوان، اقدام به تأسيس ده مدرسه ی دولتی 
و يك مدرسه ی تربيت معلّم به نام دار المعلمات كرد. مدارس  دولتی 
از شماره 31 تا شماره 40 نام گذاری شده و در نواحی ده گانهء تهران 

به ترتيب ذيل شروع به كار كردند:
رياست   و  گرديد  پرسان  فرانکو  مدرسه  ضميمه  ابتدا  المعلّمات  دار 
اولين جشن   شد.  واگذار  الملك(  )مؤدب  ريشارد  خان  يوسف  به  آن 
رسمی مدارس دختران نيز-پس از پايان كالس های قسمت اّول  دار 
المعلمات-در فرانکو پرسان برگزار شد و از طرف وزير معارف، نصير 
)خانم  دّوم   و  اّول  از شاگردان  تن  دو  به  مجيد  الّل  دو كالم  الدوله، 
حرمت سپانلو و خانم بدر الملوک( اهدا گرديد )بامداد،62(. اين مدرسه  
در سال 1300 ش از فرانکو پرسان جدا و بانو فصيح الملوک مهام  
مديريت آن را به عهده گرفت؛ ولی در سال 1304 ش دكتر عيسی  
»هلن   كه  را  فرانسوی  بانوی  نسوان-يك  تعليمات  صديق-رئيس 
هس« نام داشت برای اداره امور دار المعلمات تعيين نمود و دروس  
تدبير منزل، تعليم و تربيت و روان شناسی كودک را به مواد درسی  آن 
اضافه نمود )قويمی،149(. ميرزا علی اصغر خان حکمت در صفحه 
المعلّمات  دار  در  تحصيل  مدت  معارف سال 1307 ش  تقويم   129
را پنج  سال ذكركرده و می نويسد: »شاگردان اين مدرسه از پرداخت  
شهريه معاف می باشند؛ مشروط بر اين كه در موقع ورود مستلزم شوند 
كه بعد از اختتام دوره تحصيالت، به عّده نسوانی كه در مدرسه  بوده اند 
موظفا در مدارس دولتی-مطابق مقررات و دستورات وزارت  معارف-
تدريس نمايند؛ و ااّل مکلفند كه مطابق نظام نامه شهريه را بپردازند«.

3-5- نقش مدارس دخترانه در توسعه ی فرهنگی
دار  بود،  ناگهانی  به صورت  تقريبًا  مدارس  تأسيس  نهضت   چون 
بودند و  معلم در مضيقه  لحاظ  از  و ساير مدارس دخترانه  المعلمات 
ناچار با احتياط تمام از مردان در مدارس دخترانه استفاده می كردند، 

زيرا معلم زن با معلومات، كمتر يافت می شد )انصاف پور،8431:502(
فعاليت های اصلی زنان در اين دوره، يعنی تأسيس مدارس  دختران، 
تشکيل انجمن های زنان و نوشتن نامه و مقاله در جرايد مشروطه، 
آفرينش  و  شکل گيری   در  هريك  و  بود  تافته  هم  به  مجموعه ای 
سوادآموزی  مکان   فقط  اناثيه«  می گذاشت.»مدارس  تأثير  ديگری 
تمدن  كاروان  به   پيوستن  برای  معارف  كسب  و  نسوان«  »طايفه ی 
يادگيری،  فضای   مهم ترين  به  سرعت  به  مدارس  اين  بلکه  نبود؛ 
آموزش و تمرين شهروندی و فضای سازندگی زن  شهروند تعديل شد.

در اين فضا، زنان از راه های نو، نظير اجرای نمايش و نشان  دادن 
اين  در  را  زنان  آنچه  می آموختند.  مدنی  همکاری  »سينماتوگراف«، 
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اين فضا،  معنای  بود.  فضای مشترک گرد هم می آورد عاليق ملی 
حتی اگر مدرسه در قسمتی از خانه ی خانم مدير تشکيل  می شد، به 
كل دگرگونه بود. اينجا فضای عمومی بود، نه بخشی  از اندرونی. با 
كارهايی همچون جمع آوری اعانه برای مدارس، رفع نيازهای ملی نظير 
تشکيل بانك ملی، كمك به بازماندگان  جنگ اردبيل، ترتيب برنامه 
به مناسبت جشن افتتاح مجلس شورا، استقبال از ورود سردار و ساالر 
درگير همکاری هايی  و...زنان  تهران  به   باقر خان(  و  )ستارخان  ملی 

می شدند كه آنان را جزئی از ملت می انگاشت. )نجم آبادی،1358(
يکی از مهم ترين مشکالت مدارس ايران، خصوصًا مدارس متوسطه  
كه دار المعلمات را نيز می توان يکی از آن ها به شمار آورد؛ مشکل 
كسر بودجه يا تأمين بودجه بود. اين خصيصه در شهرستان ها بازرتر به 
نظر می رسيد، چرا كه آن ها از مركز، حمايت كافی دريافت نمی كردند. 
درسی  برنامه های  تنوع  و  گستردگی  علت  به  هم  متوسطه  مدارس  
و  درسی  مواد  افزايش  داشتند.  بيشتری  هزينه  دبستان ها  به  نسبت 

تدريسی آن ها استخدام معلمان  مجرب را ايجاب می كرد.
نيز  مدارس  ساختمان  يا  محل  اجاره  بودجه،  مشکل  بر  عالوه 
و  اخالل  دختران  تحصيل  كار  در  كه  بود  مشکالتی  از  ديگر  يکی  
بی نظمی ايجاد می كرد. اكثر ساختمان های مدارس متوسطه به صورت 
اجاره  به عنوان  بودجه  از  بخشی  صرف  از  گذشته  و  بود  استيجاری 
محل، تغيير و تخليه آن در صورت لزوم باعث ايجاد مشکالتی برای 
مسئوالن مدارس و خصوصًا شاگردان می شد. در اسناد وزارت معارف، 
سندی در مورد تغيير محل دانش سرای دختران موجود است، حاكی از 
ضرورت تغيير محل  دانش سرا در آغاز زمستان. طی اين نامه از اداره 
بازرسی معارف خواسته شده محل جديدی را برای دانش سرای دختران 

در نظر بگيرد. )يزدانی،1378(
يکی ديگر از مهم ترين داليل كندی رشد مدارس دخترانه، مسايل  
اخالقی و باورهای اجتماعی خانواده ها و عدم پذيرش سبك و سياق 
زنانه  آموزشی  كادر  دارای  می بايست  دخترانه  مدارس  بود.  جديد 
می بودند و همين امر مشکالت فراوانی را پديد می آورد. اغلب مدارس 
برپا می شد و خانواده ها حتی به رفت وآمد  دخترانه در خانه مديره ها 
افراد ذكور در محيط مدرسه حساسيت داشتند. اين مشکل بعدها تا 
رفت.  ميان  از  دخترانه  مدارس  برای  معلمه  تأمين  با  بسياری  اندازه 
در  نوين  پرورش  و  آموزش  توسعه  و  رشد  كلی   اصل  يك  به عنوان 
ايران و ميزان توفيق در همگانی  شدن آن را می بايست در تعامل با 
تأمين نيروی انسانی دانست. اين مسئله نه  يك ضرورت بلکه يکی از 

پايه های بنيادين پيشرفت تحصيالت زنان بود.
مقايسه وضعيت مدارس دختران و مراكز تربيت معلم در كشور به  
لحاظ كّمی در دهه نخست حکومت پهلوی اول با دهه های پيشين، 
نشان  را  دختران  آموزش  مقبوليت  و  تحصيل  از  برخورداری  سطح  
می دهد. مجله  »عالم نسوان« كه در اين زمان تنها به ترغيب زنان 
مدارس  »تزئيد  را  زنان  سعادت  راه  می پرداخت  تحصيل   به  كشور 
نسوان« می دانست، و در هر شماره به درج اسامی زنان فارغ التحصيل 
اسامی  می پرداخت.  می كردند،  خدمت  معارف   زمينه  در  كه  مدارس 
تعداد زيادی از معلمات مدرسه و همدمه خانم نبوی به عنوان »مفتش 
مدارس نسوان« ازجمله اين  موارد بود. عالوه بر آن در اين ماهنامه 
برنامه دروس عالی به روش  نامه نگاری به منظور تشويق زنان در امر 
تحصيالت عالی آغاز شد؛ و به  تدريج عده داوطلبان تحصيالت عالی و 
تدريس افتخاری در مدارس  دختران در شهرهای مختلف رو به ازدياد 

گذارد. )عالم نسوان،1307(

بازتاب رويکرد به تحصيالت در ميان زنان كشور چنان شد كه از سال  
1309 ش.خانم ها برای ادامه تحصيالت در دار المعلمين عالی پذيرفته  
شدند. در آن تاريخ، دار المعلمين و دار المعلمات مركزی، آموزگار برای  
دبستان و دبير برای دوره اول متوسطه پرورش می داد. و دار المعلمين 

عالی  دبير برای دوره دوم متوسطه تربيت می كرد.
به طور كلی در تجديد سازمان فرهنگی كشور در دوره رضاشاه مسئله  
نظارت مستقيم دولت در امور فرهنگی و تمركزگرايی موردنظر بود. اين 
سياست به همراه استقبال زياد دختران در امر تحصيل، مجدداً وزارت  
معارف را با كمبود معلم، به ويژه در مدارس دخترانه روبه رو ساخت. لذا 
برای تأمين معلمان مدارس دخترانه، تأسيس دانش سراهای مقدماتی  
ترتيب  اين  به  می نمود.  اجتناب ناپذير  دختران،  قبلی(  المعلمات  )دار 
قانون  اجازه تأسيس دانش سراهای مقدماتی و عالی در 19 اسفندماه 

1312 در هفده ماده به تصويب رسيد.
الول ساتن مهم ترين انگيزه رواج  تعليمات عاليه را آماده سازی دبيران 
دانشمند و متخصص در روانشناسی و فن تدريس می داند. او همچنين 
متذكر می شود كه عالوه بر دانش سرای  مقدماتی دختران، آموزشگاهی 
به  نبودند  مايل  بود. دخترانی كه  دو سال  آن  دوره  داير شد كه  نيز 
برنامه  می شدند.  تحصيل  مشغول   آموزشگاه  اين  در  بروند  دانشگاه 
و  بچه داری  خانه داری،  آموزشگاه عمدتًا شامل هنرهای دستی،  اين 

بهداشت بود.
در سال 1313 كه قانون تأسيس دانشگاه به تصويب مجلس شورای  
ملی رسيد. دانش سراها و مدارس عالی از مؤسسات دانشگاه محسوب  
شدند. آموزش دختران در دانشگاه نيز در راستای سياست های فرهنگی  
دولت، و انجام اصالحات اجتماعی-فرهنگی با هدف پيشرفت كشور، 
معلم،  تربيت  ضرورت  ايران  در  كه  آنچه  گرفت.  قرار  توجه  مورد 
تحصيالت و فراگيری دانش روز خوانده می شد، به ويژه بعد از تأسيس  
دانشگاه تهران، هم به لحاظ ساخت و ساز مراكز فرهنگی و مدارس، 
و هم  به لحاظ سياست های فرهنگی، شکل و شتاب ديگری يافت. 
اصرار و تأكيد بر برخی از آموزه ها و ايجاد فضاهای آموزشی متأثر از 
همراه  به  متعددی  پيامدهای  كه  بود  اجتماعی  و  سياسی  مقتضياتی 
داشت. يکی از اين پيامدها جايگير كردن فرهنگ دانش پروری جامعه، 
به ويژه در ميان زنان كشور بود. در برش زمانی خاص آن دوره اين 
صورت  سنتی  ارزش های  ضد  و  ارزش ها  تمام  نفی  با  خصوصيت 
گرفت. طرح »آزادی زنان« نيز در همين قالب  ريخته شد و يکباره 
بدون توجه به پيشينه فرهنگی زنان؛ همه راه حل ها را در برداشت از 
ابتدا به  فرهنگ غرب جستجو می كرد. اين خأل فرهنگی اگرچه در 
روند تحصيالت زنان در مقطع متوسطه و دانشگاه، و فرهنگ گريز از 
انحطاط فکری بانوان و طرز تفکر صحيح، كمك می نمود، ليکن در 

درازمدت با مشکالت بسياری روبه رو گرديد. )يزدانی،1378(
4- نتيجه گيری

به  پاسخ  در  می شناسيم؛  امروز  كه  مفهومی  به  پرورش  و  آموزش 
نيازهای جوامع جديد پديد آمد. در جوامع گذشته آموزش و پرورش 
امری جدا از زندگی نبود اغلب مردم نه در مدرسه بلکه طی مراحل 
می كردند.  پيدا  پرورش  و  می ديدند  آموزش  خود،  اجتماعی  زندگی 
تاريخی  پديده  به ويژه  اخير،  قرون  در  علمی  و  اجتماعی  تحوالت 
انقالب صنعتی، دگرگونی های همه جانبه ای در شرايط زندگی جوامع 
بشری به وجود آوردند، ازجمله فکر ايجاد و گسترش نهاده ويژه ای 
برای آموزش همگانی، پرورش های حرفه ای و اجتماعی كردن افراد.

ارزش های  و  آرمان ها  القاكننده ی  به عنوان  اهميت مدارس عمومی 
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مشترک فرهنگی و ملی ملت ها، روزبه روز باال رفت. شواهد فراوانی 
عاليق  از  يکی  كه  می سازد  موجه  را  تصميم  اين  حال  و  درگذشته 
عمومی  پرورش  و  آموزش  استقالل،  كسب  از  پس  ملت ها  اوليه ی 

است.
به طور كلی روند شکل گيری نظام آموزش و پرورش را در مراحل زير 

می توان بيان كرد.
الف( در قديمی ترين مرحله، جامعه فاقد هرگونه نظام آموزش رسمی 
بود. پرورش كودكان عمدتًا در خانواده به وسيله ی والدين يا مستقيمًا 
در جامعه از طريق شاگردی پيش استادكاران مشاغل فنی و حرفه ای 

صورت می گرفت.
ب( در مرحله ی دوم، نظام آموزشی ساده و كوچك، به صورت مدرسه 
جامعه،  افراد  از  محدودی  تعداد  فقط  مرحله  اين  در  آمد.  وجود  به 
برخوردار  مدرسه ای  آموزش  از  می توانستند  مرفه  طبقات  از  معمواًل 
شوند و اكثريت افراد بدون آموزش رسمی از خانواده وارد جامعه شده 

و مشاغلی را بر عهده می گرفتند.
ج( در مرحله سوم، تفکيك آموزش به سطوح مقدماتی و عالی، نظام 
آموزشی را از حالت ساده به حالت پيچيده سوق داد. در اين شرايط 
آموزش و پرورش عمومی اجباری است و تقريبًا كليه ی كودكان الزم 
به  آن ها  از  بسياری  سپس  می يابند،  راه  ابتدايی  مدارس  به  التعليم 
مدارس متوسطه و باالخره به دورهای عالی تر تحصيلی راه می يابند. 
پرورش  و  آموزش  اندازه  همان  به  باشد،  پيشرفته تر  جامعه  چه  هر 

رسمی در آن نقش مهم تر، پيچيده تر و دشوارتر بر عهده دارد.
پس از جنبش مشروطيت رويکرد به تعليم و تربيت نوين، در چارچوب 
رفع عقب ماندگی فرهنگی كشور، مورد توجه بيشتری در مجلس و در 
ويژه،  توجه   اين  با  گرفت.  قرار  اصالح طلبان  و  روشن انديشان،  بين 
مسئله »معارف« از انحصار طبقات خاص اجتماع خارج شده و گونه ای 
همگانی يافت. كم نبودند كسانی كه بهترين راه برای برون رفت از 
بن  بسته ای فرهنگی و اجتماعی را در ايجاد و گسترش مدارس نوين  

می دانستند.

در  اصالح طلبانه  حركت های  ناهمگون  رشد  كه  كرد  اشاره  بايد 
كشورهايی نظير ايران همواره روند اصالحات و توسعه را دچار مشکل  
بسياری  شکاف  اصالحات  اجرای  و  طرح  بين  همواره  و  می ساخته 
از  يکی  آموزشی  و  فرهنگی  مسايل  بحث  در  است.  داشته  وجود 
اساسی ترين  مسايل كمبود نيروی انسانی آموزش ديده بود. دولت ها 
هميشه برای اجرای  يك طرح پس از مشکل تأمين بودجه با مشکل 
پذيرش اجتماعی و فرهنگی يك جريان اصالح طلبی از سوی مردم و 

از ديگر سو با مشکل  تأمين نيروی انسانی روبه رو بودند.
همان گونه كه در فصل های پيش آمد، می توان به اين نتيجه مهم 
دست يافت كه آنجا كه زنان خود وارد عمل شده و حقوق انسانی و 
مدنی خود را خواستار شدند، با تالش های مکرر توانستند به مقصود 
خويش نايل آيند و به عنوان عضوی از جامعه حضور يابند و اهميت 
براي  فرهنگي  تالش  مهم ترين  بنمايند.  ديگران  به  را  خود  حضور 
آمادگي اذهان عمومي در جهت تحصيل و تعليم زنان، توسط خود 

زنان، در روزنامه هاي مخصوص آنان بود.
مواجه  مشکالتی  با  جامعه  در  نوينی  جنبش  هر  و  نو  حركت  هر 
است، آموزش بانوان نيز از اين قاعده مستثنی نبوده و در راه خود با 
مسائل گوناگونی دست و پنجه نرم نموده ولی با خواست و اراده دست 
اندركاران به مقصود نهايی كه همان پرورش و اشاعه هر چه بيشتر 

فرهنگ در بانوان بود، نايل گرديد.
بی سوادی و جهل بانوان، از عوامل عقب ماندگی و ضعف فرهنگی 
جامعه به شمار می رود. توجه به اهميت و ضرورت آموزش بانوان در 
يك جامعه، ما را به سوی تفکری نوين در طراحی فضاهای آموزشی 
سوق می دهد. توجه به اهميت نقش فرهنگ در اعتالی يك جامعه 
را  بانوان  آموزش  اهميت  فرهنگ،  و  آموزش  متقابل  رابطه  درک  و 
با  است  اميد  می نمايد.  پررنگ تر  جامعه،  جمعيت  از  نيمی  به عنوان 
اين مجال  ايران، در  بانوان در  تاريخ آموزش  از  شناخت جامعی كه 
حاصل گرديد، پيش زمينه ای جهت اعتالی فضاهای آموزشی بانوان 

در جهت تقويت فرهنگ ايران زمين، به وجود آمده باشد.
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در ادامه روند شکل گيری فضاهای آموزشی، نگاه به بانوان و تعليم و 
تربيت آنان در طول تاريخ ايران زمين تا انقالب اسالمی را در قالب 

جدولی به اختصار ارائه می نماييم.
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رجالی، سيمين.1350.»نقش زن در آموزش و پرورش ايران«، نقش 
زن در فرهنگ و تمدن ايران رجبی، محمدحسن.1374.مشاهير زنان 
معاونت  و  تا مشروطه.تهران:سروش  آغاز  از  پارسی گوی  و  ايرانی 

فرهنگی وزارت ارشاد اسالمی.
تاريخ  اول،نشر  عمر،چاپ  رشديه،شمس الدين:سوانح 

ايران،تهران،1362.
ايران.تهران:نشر  فرهنگ  در  زن  سيمای  جالل.1373.  ستاری، 

مركز.
سرمد، غالمعلی: اعزام محصل به خارج از كشور)در دوره قاجاريه، 

چاپ اول،چاپ و نشر بنياد تهران،1372 
سالمی، پوراندخت.1350.»حقوق زن ايرانی در سير تاريخ«، تهران: 

مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی
شريعتی،علی:مکتب،انتشارات امام،تهران،بی تا

شيخ االسالمی،پری،زن در ايران و جهان
صدر هاشمی،محمد:تاريخ جرايد و مجالت ايران، ج 3،چاپ دوم، 

كتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران، چاپ اول،1377،تهران.
صديق، عيسی.1342.تاريخ فرهنگ ايران.تهران:انتشارات سازمان 

تربيت معلم و تحقيقات تربيتی.
در  سرمايه داری  زايش   و  سنتی  نظام  طبری،احسان:فروپاشی 

ايران،بی نا،بی تا
فاروس،جدی   تهران:مطبعه  سوم،  سّيم،شماره  نسوان:سال  عالم 

1301/جمادی االول 1341/ژانويه 1923.
انتشارات  تهران  آموزشی  مديريت  اصول   1372 علی  بند  عالقه 
بعثت عالقه بند علی 1372 جامعه شناسی آموزش و پرورش تهران 

انتشارات بعثت
دوم،شركت  مشروطيت،چاپ   جنبش  در  فخرايی،ابراهيم:گيالن 

سهامی جيبی،تهران،1353
قويمی،فخری،)خشايار وزيری(،كارنامهء زنان مشهور ايران از قبل 

از اسالم تا عصر
انتشارات  ايران.تهران  زنان  سياسی  مهرانگيز.1376.حقوق  كار، 

روشنگران و مطالعات زنان.
1.تهران:انتشارات  ايران.ج  مشروطه  احمد.1359.تاريخ  كسروی، 

اميركبير.
آموزش  آيين نامه ها  و  قوانين،مقررات،تصويب نامه ها  مجموعه 

عالی،انتشار وزارت فرهنگ و آموزش  عالی،1360
در  جديد  تمدنی  مؤسسات   اردكانی،حسين،تاريخ  محبوبی 

ايران،)تهران:دانشگاه تهران،1370(،جلد 1
ملك زاده، الهام، تأسيس و گسترش مدارس دخترانه در ايران،مجله 

كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، دی ماه 1379،شماره 39.
و   2 ايران.ج  مشروطّيت  انقالب  مهدی.1358.تاريخ  ملك زاده، 

3.تهران:انتشارات علمی.
ملك زاده بيانی.1350.»زن در ايران باستان«، نقش زن در فرهنگ 
زنان  سازمان  نمايندگان  سخنرانی های  مجموعه  ايران،  تمدن  و 

ايران.
معارفی، كوكب.1350.»زن ايرانی در دوران بعد از اسالم«، نقش 
نمايندگان  مجموعه سخنرانی های  ايران،  تمدن  و  فرهنگ  در  زن 

سازمان زنان ايران.
خارجه.1370.به  امور  وزارت  اسناد  پايه  بر  ايران  نهضت مشروطه 

اهتمام ابراهيم صفايی.تهران: دفتر مطالعات سياسی و بين المللی.
ناطق، هما، كارنامه فرهنگی فرنگی در ايران،پاريس، نشر خاوران، 

.1375
نجم آبادی،ا،1358،نقش زن بر مشروطيت،نشريه اجتماعی زنان،ش 

.134
ع.وحيد  قاجاريه،ترجمه:  دوره  در  ايران  تاريخ  واتسن،گرانت، 

مازندرانی،چاپ دوم،انتشارات اميركبير،تهران،1348
و  دختران(  )دانش سرای  دارالمعلمات  تأسيس  مرضيه،  يزدانی، 
تحصيالت بانوان،مجله گنجينه اسناد، پاييز و زمستان 1378، شماره 
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نگاهي به بازي هاي سنتي و بومي ایرانیان

مقدمه
ايرانيان به علت پيشينه ي تاريخي، فرهنگ سرشار، گوناگوني اقليمي، 
ايلها،  از  شده   تشکيل  حال  عين  در  اما  يکپارچه،  و  همبسته  ملتي 
عشيره ها و اقوام مختلف از ميراث فرهنگي با ارزش، كم مانند )در 
مورد بسياري بي مانند( برخوردارند. بر اين اساس مي توان نمونه هاي 
زد.  مثال  ناملموس  ميراث  يا  و  ملموس  ميراث  در حوزه ي  بسياري 
از مقاله ها، مجله ها،  استفاده  با  به روش مروري  اين نوشته، كه  در 
كتابها، مراجعه به پايگاه هاي اينترنتي مرتبط تهيه شده، كوشش شده 
است بازي هاي سنتي و بومي ايرانيان به عنوان يك نمونه از ميراث 
ناملموس با ارزش اين ملت كه ريشه كهن دارد، مروري كوتاه داشته 

باشيم.
در  بسزايي  نقش  خويش  اصيل  و  كهن  تاريخ  واسطه  به  ايرانزمين 
بازيها  اين  دارد.  در جهان  بومي  ريشه دار  بازيهاي  پيدايش  و  ظهور 
كه از آبشخور فرهنگي اين مرز و بوم سيراب شده اند ارتباطي درهم 
تنيده با اليه هاي بومي و قومي سرزمين مينو نشان ايران دارد. تنوع 
اقليمي و زيستي بي نظير ايران در بستر تاريخ فضاي مناسبي را براي 
ظهور انواع بازيهاي مختلف فراهم آورده است. نکته حائز اهميت در 
اين ميان پيوند ميان جسم خاكي با روح افالكي در تکوين بازي هاي 
ايراني است كه خود موقعيتي ممتاز را در مقايسه با بازيها و تفريحات 
كل  دبير  مقدمه   1389 )رضوانفر  است.  آورده  بوجود  كشورها  ساير 

كميسيون ملي يونسکو(
در ابتداي مقاله بعضي تعريف هاي پايه آورده شده، سپس ويژگيهاي 
ايران بطور كوتاه توضيح داده خواهد شد.  بازي هاي سنتي و بومي 
در  مي گردد.  ارائه  كشور  بازي هاي  برخی  نام  از  سياهه اي  ادامه  در 
نتيجه گيري ضمن جمع بندي مطالب بعضي پيشنهادها براي حفظ و 

اشاعه بازيهاي سنتي و بومي ارائه مي گردد.
سنتي،  بازي هاي  سرگرمي،  و  بازي  ناملموس،  ميراث  واژه:  کليد 

بازي هاي محلي
متن هاي  در  و  بوده  واژيك  بازي،  كلمه  پهلوي،  زبان  در  تعريف: 
است.  مي رفته  بکار  مجاز  و  همگاني  سرگرمي هاي  برابر  پهلوي 
)اشرفي ص 143(. در ايران روزگار ساساني، هر تفريح و شادماني كه 

شايان توجه بوده است، بازي مي خواندند )پيشين(.
از نظر واژه شناسي

كه  كار  هر  معني شده؛  چنين   كردن”،  “بازي  دهخدا،  لغت نامه  در 
مايه سرگرمي باشد، رفتار كودكانه و غير جدي براي سرگرمي، كار 
تفريحي و ... . در فرهنگ فارسي معين؛ -1 سرگرم شدن به بازي، 
مشغول شدن به چيزي براي گذراندن وقت و ... . در فرهنگ فارسي 
شده  معني   ... و  تفريح  ورزش،  چيزي،  به  سرگرمي  “بازي”  عميد؛ 

است.
فعاليت  بازي چنين معرفي شده: “هر گونه  تعريف جامع تر،  در يك 
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در  و  اشتغال  يا  فراغت  اوقات  در  كه  داري  ذهني هدف  يا  جسمي 
به جسم  بخشيدن  آرامش  اعصاب،  ]تمدد[  تعدد  لذت  جهت كسب 
اقناع نيازهاي آني يا دراز مدت فرد  بازيگر و يا تماشاگر و  يا ذهن 
يا گروه چه بصورت انفرادي و چه به صورت گروهي انجام گيرد...” 

)چهارتايي مفرد و ديگران ص 3(
نوع  هر  از  است  عبارت  “بازي  مي نويسد،  بازي  تعريف  در  هارلوک 
فعاليتي كه براي تفريح و خوشي و بدون توجه به نتيجه ي نهايي، 
و  مي شود  فعاليت  اين  وارد  داوطلبانه  بطور  انسان  مي گيرد.  صورت 
هيچ نيروي خارجي و يا اجباري در آن دخيل نيست” )7(. بازي را 
به  اجتماعي- فرهنگي جوامع مختلف  از نمودهاي  مي توان نمودي 
شمار آورد. “بازي در واقع درس درست زيستن، درس احترام و ادب 

به همنوعان و درس شناخت محيط است ...” )اشرفي ص 144(.
اما از نظر موضوع اين مقاله “بازيهاي بومي و محلي” بخش مهمي از 
فرهنگ ملت ها بوده و به عنوان ميراث ناملموس ارزشمند ارزشگذاري 
شده است. بازي ها و ورزش هاي سنتي از جمله رفتارهاي بشري است 
كه قابليت  بسياري براي ايجاد ارتباط و گفتگو داشته و بسياري اوقات 
به عنوان وسيله اي براي رفع كدورت ها و يا ايجاد تعامل ميان افراد و 

جوامع به كار رفته است” )رضوانفر، ديباچه(
از تمدن هاي  پيدايش بازي: در دست نوشته هاي به جاي مانده 
باستان به بازي هاي ساده اشاره شده كه بطور طبيعي با مرور زمان 
افزايش  بازي ها  دشواري  و  پيچيدگي  بشري  تمدن هاي  پيشرفت  و 
يافته است. “اما چگونگي نحوه پيدايش بازي ها را بايد از طريق آداب 
و  آيين هاي سنتي  به  بازي ها  تبديل  و سنن پي جويي كرد. چرا كه 
 .)144 )اشرفي ص  دارد”.  مردم  بازندگي  ناگسستي  پيوند  بالعکس، 
كارنامه ي اردشير بابکان، كتابي است به زبان پارسي ميانه )پهلوي(، 
كه در دوران ساساني نوشته شده است در اين كتاب چنين نقل شده 
“روزي كه اردشير به ستورگاه نشسته بود، تنبور زده و سرود و بازي 
و خرمي كرد” )پيشين(. چنانکه ديده مي شود، در آن روزگار “سرود 

خواندن و ساز نواختن را نيز جز بازي ذكر كرده اند” )همان(.
به سينه منتقل شدند. در  ايرانيان سينه  بازيهاي سنتي  به هر روي 
اقوام مختلف بازي هاي گوناگون بوجود آمد. نکته جالب آنکه بسياري 
از اين بازيها را مي توان به نامهاي گوناگون ولي بطور كامل مشابه 
هم در نواحي مختلف ايران مشاهد كرد. اين به نوبه ي خود نشانه ي 

از  بسياري  است.  ديار  اين  جاي جاي  در  ايرانيان  مشترک  فرهنگ 
مورد  اين  در  شد.  همراه  سرگرمي  و  بازي  انواع  با  آيينها  و  جشنها 
مي توان به انواع بازيهاي رواج يافته در سيزدهم فروردين ماه )سيزده 
و  كننده  سرگرم  شکل  )به  خواني  حافظ  و  قصه گويي  يا  و  بدر(، 

هيجان انگيز( فال حافظ در آيين شب يلدا اشاره نمود.
ويژگيها و هدفها: بازي هاي سنتي و بومي ايرانيان از ويژگيهاي 
تفريح  و  بر سرگرمي  موارد، عالوه  بيشتر  در  بوده،  برخوردار  مهمي 

هدفهاي بيشتري را دنبال مي كند. 
“در اغلب بازي هاي سنتي، تمام گروههاي سني، از كودک، نوجوان 
و جوان گرفته تا بزرگسال مي توانند شركت كنند. در اينگونه بازي ها 
باعث  بازي ها  اين  نتيجه  بازنده هر دو شاد و خندان اند، در  برنده و 
تقويت روحيه تعاون و همکاري مي شود و چون بازي  محلي و بومي 
در محيطي آرام و سالم برگزار مي شود، براي شادابي جسم و روح هم 

مناسبترين وسيله است” )8(
از جمله مهمترين هدفهاي بازيهاي بومي و سنتي ايرانيان مي توان 

به موارد زير اشاره نمود.
 ايجا د شادابي، شور، نشاط و سرگرمي
 رفع خستگي، بي حوصله گي و كسالت

بساوايي  بينايي،  شنوايي،  چشايي،  )بويايي،  حسي  قواي  تقويت   
)لمس كردن( و ...(

 تقويت فکر، هوش، حافظه
 ايجاد و تقويت روحيه همکاري، همبستگي، تعاون و همدلي
 ايجاد و تقويت روحيه احترام به قانون، رعايت نظم و ترتيب

 آزمايش و تقويت توانايي هاي جسمي و فکري و استعداد افراد
 ايجاد روحيه رقابت سالم

 تقويت قدرت ابتکار و برانگيختن ذوق هاي هنري
 تقويت قواي جسماني و عضالني و تناسب اندام

 آموزش و تعليم، تمرين مهارت ها
 آشنايي با پيروزي و شکست، دوري از غرور و يا يأس و دلشکستگي

بي تکلّفي و ارزاني )هزينه اندک(، از جمله ويژگي بيشتر بازيهاي بومي 
توانگر فرصت  و  براي درويش  ترتيب  بدين  است.  ايرانيان  و سنتي 
باارزش در كنار هم بودن، كسب درک متقابل از يکديگر، دوستي و 
يکرنگي ايجاد مي گردد. البته از دير باز “برخي از اين بازيها همانند 
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بازي چوگان، تنها در ميان قشر باالي جامعه، شاهزادگان و بزرگان 
اجرا مي شده است” )اشرفي ص 143(.

و  محلي  بازيهاي  گستردگي  به  توجه  با  بازيها:  تقسيم بندي 
بومي، مي توان آنها را از ديدگاههاي مختلفي تقسيم نمود، به عنوان 
مثال: بازيهاي بي نياز از ابزار، بازي هاي با ابزار، بازي هاي يك نفر، 
بازي هاي دو نفر، بازيهاي جمعي و گروهي، بازي همراه با سازهاي 
موسيقي)بيشتر با ساز و دهل(، بازي هاي فصلي، بازي همراه گويش 
آبي  بازي هاي  بازي هاي شبانه،  روزانه،  بازي هاي  اشعار،  يا  و سرود 
)در دريا و رودخانه(، بازي به همراه حيوانات )سواركاري، چوگان و 
...(، بازي هاي رقابتي، بازي هاي مهارتي و قدرتي، بازي هاي آموزشي 
بازي هاي  هوشي،  و  فکري  هاي  بازي  رزمي،  بازي هاي  تربيتي،  و 
...)پيشين  و  و سخت  سنگين  بازي هاي  آرام،  بازي هاي  زنان،  ويژه 

ص 145(.
تعداد بازي هاي سنتي و بومي: بازي هاي سنتي، بومي و محلي 
بدون  نظر  اين  از  دارند،  بسياري  تفاوت هاي  و  شباهت ها  ايرانيان 
طبقه بندي كامل نمي توان تعداد دقيق آن ها را بر شمرد. از چند سال 
پيش به همت جمعي از كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي اطالعات 
مربوطه به 5000 بازي گردآوري شده است )9(. ولي انتشار اطلس آن 

به بازي گرفته نشد )10(.
را  بازي   2500 ايران  بازي هاي  راهنماي  كتاب  در  قزل اياق  ثريا 
و  بومي  بازي هاي  كتاب  در  رمضانفر  مرتضي   .)11( است  برشمرده 

محلي ايران 31 بازي را شرح داده است.
بازي، گهواره بازي، سپر  بازي، مار  نام بازي ها: رسن بازي، زنجير 
بازي،  بازي، دشنه  بازي، شمشير  بازي، سل  زين بازي، گوي  بازي، 
ُگرز بازي و ... نام بازي هايي است كه در گذشته هاي دور در حضور 
ديگري  تعداد  ادامه  در   .)143 ص  )اشرفي  بوده  معمول  پادشاهان 
همگي،  )ماخذ  مي شود  برده  نام  ايرانيان  سنتي  و  بومي  بازيهاي  از 

رضوانفر 1389(
بلندي4،  باال  جنگي(3،  )خروس  الُختر  دولك2،  الك  چرخ1،  آسياب 
بازي  بازي(7، تركه  بازي )كمربند  ترنا  انزلي6،  تازادان  بيل گرداني5، 
زو  پالن12،  دال  جوزان11،  جورابين10،  گرمه9،  تنور  بازي(8،  )چوب 
سواري16،  شتر  وزير15،  شاه  اسب14،  تاختن  و  سواركاري  )كبدي(13، 
آويل مانج )پنجره بازي(17، عمو زنجير باف18، قيقاج19، كش بازي20، 
كشتي چوخه21، كشتي لوچو22، كاله پران23، كوشك مالق24، گرگم 
و گله مي برم25، الفند بازي26، خر سوز )خر پليس(27، نجات بازي28، 

وسطي29، هفت سنگ30، يه قل دو قل31.
بومي  و  سنتي  بازي هاي  انجام  شيوه ي  بازي:  انجام  چگونگي 

مکتوب نبوده است، اما به رغم آن اين بازيها سينه به سينه از نسلي 
به نسل ديگر منتقل شده است. در سالهاي اخير به همت تني چند 
از پژوهشگران نوع و نحوه اجراي بعضي از اين بازيها بصورت كتاب 
منتشر شده است. در ادامه، چگونگي انجام هفت بازي، عينًا از كتاب 

بازي هاي بومي و محلي ايران، نقل مي گردد.
الختر

اين بازی با نامهای يك لنگه پا، الخترک، الختور، رمازا و يا خروس 
جنگی نيز معروف است و در اغلب نقاط ايران رواج دارد. بازی الختر 
ابتدا شركت كنندگان به دو گروه  يك بازی هيجانی و ساده است. 
تقسيم می شوند و هرگروه يك نفر را بعنوان ساالر انتخاب می كند.

ساالر، افراد را يك به يك به ميدان می فرستد، افراد بايد يك پای 
با حالت لی لی وارد ميدان شوند و سعی  خود را با دست بگيرند و 
كنند به وسيله ضربه زدن با سينه يا دست و يا جا خالي دادن، حريف 
را از تعادل خارج كنند و يا پای او را از دستش خارج كنند، برنده بايد 
از ميانه ميدان گذشته و خود را به محل استقرار تيم حريف برساند، 
اگر در حين مبارزه تعادل فرد بهم خورده به زمين بخورد و يا پايش 
را زمين بگذارد و يا پايش از دستش خارج شود بازنده است و از بازی 
به  را  افراد  بيشترين  تيمی است كه  نهايی  برنده ي  حذف می شود. 
محل استقرار تيم حريف رسانده باشد. در نوع ديگری از اين بازی، از 
هر تيم فردی بعنوان داماد انتخاب می شود و همه ي افراد با هم وارد 
ميدان شده مبارزه مي كنند، در اين شکل، تنها دامادها هستند كه بايد 
خود را به تيم مقابل يا اصطالحًا دروازه برسانند. در برخي نقاط، افراد 
به صورت دست به سينه وارد ميدان شده و به مبارزه مشغول مي 

شوند كه اين حالت را خروس جنگي مي نامند.
بيل گرداني

بيل گردانی در منطقه نيم ور )استان مركزی( دارای قدمت بسياری 
ميراث  فهرست  در  آيينی،  های  جنبه  و  ارزشها  به  توجه  با  و  بوده 

معنوی كشور به ثبت رسيده است.
بيل گردانی جشنی است مربوط به كرامت آب و آبياری و همچنين 
ياد آور سنتهای پهلوانی و سلحشوری است. اين بازی آيينی امروزه 
بصورت مسابقه ميان داوطلبان انجام مي شود، ابتدا هفت بيل را به 
نيت هفت آسمان در دو دسته چهارتايی و سه تايی محکم به يکديگر 
ميبندند. بيل گردان بايد 4 بيل را با دست راست و 3 تای ديگر را با 
دست چپ بگيرد، پای راست خود را جلو بگذارد و بيل ها را همزمان و 
در جهت مخالف يکديگر، دور سر بچرخاند. شركت كننده در مسابقه 
می بايست هر دسته از بيلها را با يك دست برداشته سپس اين وزنه 
حدوداً سی كيلويی را به موازات شانه باالآورده و تا جايی كه توان 

دارد دور سر بچرخاند،

بيلگردانی

چوب پا
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چنانچه بيل ها با يکديگر و يا زمين، برخورد كند، فرد بازنده خواهد 
بود و توسط تماشاچيان مذمت و سرزنش می شود.

جورابين
اين بازی بيشتر درشبهای طوالني پاييز و زمستان همچنين شبهای 
ماه مبارک رمضان، در كردستان و آذربايجان غربی انجام مي گيرد. 
از  و گاهی جوانان  است  منطقه  بازی های  رايجترين  جورابين جزو 
ممکن  و  كنند  رقابت  هم  با  تا  مي روند  ديگر  روستای  به  روستايی 
است چند روز ادامه پيدا كند. ابتدا شركت كنندگان به دو گروه تقسيم 
مي شوند و مقابل يکديگر می نشينند، هر گروه در مقابل خود پنج 
جوراب پشمی رنگارنگ با دهانه ي باز مي گذارند و به قيد قرعه، گروه 
شروع كننده بازی مشخص مي شود. يك نفر از گروه، چوب كوچکی 
كه مازوج ناميده مي شود، ابتدا به تيم مقابل نشان داده و دست خود را 
در جوراب ها تك به تك وارد مي كند و مازوج را در يکی از جورابها 
پنهان مي كند، تيم مقابل اگر بتواند در اولين انتخاب، مازوج را پيدا 
كند يازده امتياز مي گيرد و جهت بازی عوض مي شود، در غير اين 
صورت يازده امتياز از آنها كسر مي شود. تيم بازنده مي تواند جورابهای 
خالی را مشخص كند تا به جوراب اصلی نزديك شود و به اين صورت 
امتياز از دست ندهد، اگر جوراب حاوی مازوج را پيدا كرد می بايست 
اگر  و  بگيرند  امتياز  تعداد  همان  به  و  بشمارند  را  مانده  جورابهای 
هربار اشتباه انتخاب كنند به تعداد جورابهای مانده، كسر امتياز دارند. 
سقف امتيازات، توافقی است. اين بازی در نقاط مختلف، دارای قواعد 

متفاوتی نيز می باشد.
شاه وزير

اين بازی از قدمت زيادی در ايران برخوردار است و انواع آن در نقاط 
گوناگون  طرق  از  و  قرعه  قيد  به  ابتدا  مي شود.  اجرا  ايران  مختلف 
برگه های  روی  نوشتن  يا  و  كبريت  قوطی  يا  و  قاپ  انداختن  مانند 
قرعه، افرادی بعنوان شاه، وزير، جالد و دزد انتخاب مي شوند. سابقا 
در قهوه خانه هايی كه پاتوق پهلوانان و زورخانه كاران بود و بزرگان 
و ريش سفيدان محله ها نيز شركت می كردند، بازی شاه وزير فضايی 
اخالقی و معنوی پديد مي آورد چرا كه برخی از ارزشهای اجتماعی از 
طريق اجرای اين بازی اشاعه مي يافت. در اين مجامع، بازی غالبًا با

فرستادن صلوات و غزل خوانی و مرثيه خوانی و پخش شيرينی و 
چای همراه بود. در شکل كنونی اين بازی، شاه از وزير مي خواهد كه 
دزد را معرفی كند چنانچه وزير، دزد را درست حدس بزند شاه دستور 

تنبيه دزد را
مي دهد و اگر اشتباها جالد را بعنوان دزد معرفی كند شاه دستور تنبيه 
وزير را مي دهد. تنبيه ها معموال شامل زدن ُترنا به كف دست، سياه 
خريد  آتشين،  سبيل  كشيدن  همه،  به  دادن  سواري  كردن صورت، 

چای برای همه، آواز خوانی و بسياری از موارد ديگر است.
الفند بازي

الفند بازی يك بازی نمايشِی عاميانه است كه بيشتر در استانهای 
به  نياز  بازی،  اين  ای  حرفه  شکل  مي شود.  اجرا  كشور  شمالی 
تخصص و تمرين بسيار دارد. اين بازی به نامهای َرسن بازی، دار 
داشته  رواج  ايران  در  بازی  بند  و  بازی  بازی، الفند  ريسمان  بازی، 
يا  و  سوران  ختنه  نوروز،  عيد  عروسی،  مانند  در جشن هايی  غالبا  و 
بازارهای موسمی انجام می گرديد و امروزه در برخی مراسم دولتی و 

يا جشنواره های محلی نيز انجام مي شود.
كشتی،  نرمش،  موسيقی،  نمايش،  شعرخوانی،  شامل  بازی  اين 

آكروبات روی طناب و دعاخوانی است.
پهلوان،  يا  باز  بند  از:  عبارتند  بازی  اين  در  ايفاگر  نقشهای 

ياالنچی)پهلوان ياالنچی(، نوازندگان دهل و ناقاره.

پهلوان با ذكر دعا به درگاه خداوند، باالی الفند مي رود و با ايستادن 
داخل تشت و يا قابلمه بر روی طناب حركت مي كند. گاه با دوچرخه، 
نقش  سماور  و  بزرگ  ديگ  چراغ،  تشك،  و  لحاف  سيني،  صندلي، 
با صورت سياه  اين ميان ياالنچی در زير الفند  آفرينی مي كند. در 
شده و لباسی شبيه به حاجی فيروز و با لودگی و مسخرگی به تقليد 
از پهلوان می پردازد. نقاره چی و سرناچی نيز با نواختن موسيقی، به 

شادی و هيجان اين بازی نمايشی می افزايند.
گرگم و گله ميبرم

و  گرگ  بعنوان  افراد  چابکترين  از  نفر  دو  كنندگان،  شركت  بين  از 
چوپان انتخاب مي شوند، بقيه افراد در نقش بره، پشت چوپان صف 
روی  به  رو  گرگ  می گيرند.  زنجيروار  را  يکديگر  لباس  و  مي كشند 

چوپان می ايستد و افراد در نقش خود اشعاری را می خوانند:
گرگ: گرگم و گله می برم

گوسفندان: چوپون دارم نمی زارم
گرگ: دندون من تيز تره

گوسفندان: دنبه من لذيذتره
گروه در حال حركت نامنظم: خونه خاله كدوم وره

از اين وره و از اون وره
بره ها در حين خواندن اشعار، شروع می كنند به راست و چپ حركت 
كردن. گرگ هم سعی مي كند يکی را بگيرد و از زنجيره جدا كند، 
او جزو دسته ی گرگ می شود، كمر گرگ را می گيرد و به جدا كردن 
گوسفندان از گله كمك می كند و با او شعر می خواند. اين روند ادامه 
بازي  آغاز  در  او  بماند.  چوپان  سر  پشت  نفر   1 تنها  تا  مي كند  پيدا 

شيطونك، الفندبازي
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بعدی، گرگ مي شود.
خر سوز پاالن سوز )خر پليس(

به  را  يکنفر  دسته  هر  و  تقسيم شده  مساوي  دسته  دو  به  بازيکنان 
عنوان ساالر انتخاب می كنند. به قيد قرعه يك تيم نقش خرک و تيم 
ديگر نقش سوار را بازی می كنند. ساالر تيم خرک روبروی افراد تيم 
ايستاده و دو دست خود را قالب مي كند يعني انگشتان را درهم فرو 
مي برد. يك نفر از افراد تيم در مقابلش خم می شود. سرش را روي 
پنجه هاي ساالر گذاشته و با دو دست ساالر را مي گيرد. ديگر افراد 
تيم نيز خم مي شوند و با دو دست نفر جلو را مي گيرند. تيم سوار يك 

به يك از فاصله چند متری مي دوند و با گفتن )خرسوز
اند  شده  خم  كه  نفراتي  سوار  اومدم(  كه  بگير  خودتو  سوز  پالون 
مي شوند. اگر افراد تيم سواره ضمن سوار شدن بيفتند و نتوانند روي 
پشت بازيکنان تيم مقابل سوار شوند مي سوزند و دو تيم، جايشان را 
با هم عوض می كنند و يا اگر يك يا چند نفر از تيم خرک، وزن بار 
را تحمل نکنند و زانو بزنند، مي بايست اين تيم مجدداً نقش خرک 

را بازي كنند.
وسطي

شركت كنندگان ياركشی كرده و به دو دسته تقسيم می شوند و به 
قيد قرعه، مشخص مي كنند اول كدام گروه، وسط باشد. گروه برنده 
يا گروه كناری نيز دو دسته می شوند و هر دسته در يك طرف زمين 
بازی قرار می گيرد. گروه كناری سعی می كند با پرتاب توپ به سمت 
ديگر، افراد وسط را هدف گيرد، افراد وسط هم سعی می كنند با جا 
خالی دادن نگذارند توپ به آنها برخورد كند. هر كس كه مورد اصابت 
توپ قرار گيرد از بازی بيرون می رود. اگر كسی توپ را بدون تماس 
با بدن خود يا زمين در هوا بگيرد اصطالحًا می گويند بُل گرفته است، 
در برابر هر بل می تواند يکی از يارانش را كه از بازی بيرون رفته، 
از  توپ خورد،  اگر  تا  را ذخيره كند  امتياز  يا  بياورد،  به وسط  دوباره 
بازی خارج نشود. اگر آخرين فرد وسط نيز سوخت، تيم كناری و تيم 

وسطی، جای خود را عوض می كنند.
بادبادک بازي نه تنها براي  بازي  فراگيري که فراموش شد: 
نوجوانان خيلي قديم سرگرم كننده و جالب بود، بلکه نوجوانان دهه ي 
60 را نيز به هيجان مي آورد و سرگرم مي كرد )12(، اما بسا نوجوانان 
ندارند.  اطالعي  كمترين  آن  ساخت  شيوه ي  از  حتي  كه  امروزي 
بادباک بازي، تا سالهاي دراز، سرگرمي ارزان قيمت همگاني بود كه 
فقير و توانمند نمي شناخت. كمي سريش، حصير، كاغذ، نخ و چيزهاي 

كم بهايي از اين دست اساس كار بود.
سريش ماده قهوه اي رنگي بود كه از عطاري يا بقالي به بهاي اندک 

قابل خريد بود. مخلوط اين ماده، كه از انساج گياهي و جانوري تهيه 
كاغذهاي  مي آورد.  بوجود  را  شکلي  خميري  چسب  آب  با  مي شد، 
باطله در دسترس همچون روزنامه، دفتر مشق و ...، كاغذ بادباک را 
تشکيل مي داد. در خانواده هاي پولدارتر، بچه ها از كاغذ كادو رنگي 

استفاده مي كردند.
بعضي با كاغذ رنگي يا با نقاشي روي كاغذ اصلي چشم، ابر و دهان 
مي ساختند تا هنگام هوا رفتن، بادباک از آن باال به همه لبخند بزند. 
پرده  از  بزرگترها،  چشم  از  دور  و  پنهاني  معمول  بطور  كه  حصير، 
حصيري جدا مي شد، با چاقو از دراز دو نيم مي شد تا كمان استواري 
گوشواره  و  مي گفتند  هم  شرشره  آن  به  كه  دنباله،  باشد.  بادباک 

آرايه هاي بادباک بود و آن را زيباتر و دلبرتر مي كرد.
در  مي كردند،  استفاده  رنگي  كاغذ  از  تهراني ها  آرايه ها،  اين  براي 
مشهد بطور معمول تکه پارچه هاي رنگي باريك و دراز بکار مي رفت. 
نخ  مقدار  مي رفت.  آسمان  به  كودكانه،  آرزوهاي  بادباک  بدينگونه 
تعيين  را  پرواز  سقف  باز،  بادباک  مهارت،  و  بادباک  به  شده  وصل 
مي كرد. هرچه نخ بلندتر و كودک ماهرتر بود، بادبادک اوج بيشتري 
مي گرفت. بويژه بعدازظهرهاي تابستان زمان با ارزشي براي بادبادک 
بازي بود. بچه محل ها بطور معمول در مسابقه با يکديگر بادباک خود 
را تا قلب آسمان مي فرستادند. اما تخيل كودكانه از اين هم فراتر تا 

وراي ابرها مي رفت...
بادبادک سازي و بادبادک بازي را مي توان در قالب مسابقه هاي محلي 

و ... دوباره احيا نمود. 
نتيجه:

انسان از آغاز زندگي، در هر دوره، جامعه، فرهنگ و حتي گروه سني 
و  سرگرمي  بازي،  اصلي  هدف   )13( است  داشته  گرايش  بازي  به 
سپري كردن اوقات فراغت است. بازي از ديدگاه مردمشناسي، جامعه 
شناسي و ... قابل اهميت بوده، بازيهاي سنتي و بومي ميراث فرهنگي 
از  تاريخ  در  دار  ريشه  ملتهاي   )14( مي دهند  تشکيل  را  ارزشمندي 
نظر بازيهاي سنتي و بومي بسيار توانمدند. سرگرمي، درس آموزي، 
سازگاري با نظام و محيط طبيعي، حس كار، همبستگي گروهي و ... 
با  ايرانزمين،  بومي مي باشد.  و  بازي هاي سنتي  اصلي  ويژگيهاي  از 
پيشينه تاريخي و ملتي فرهنگ دوست از اين نظر بسيار توانمند است. 
ايرانيان بازيهاي سنتي و بومي بسياري را پديد آورده، نسل به نسل 
بسيار  ناملموس  فرهنگي  ميراث  يك  ترتيب  بدين  كرده اند.  منتقل 
شهرنشيني،  گسترش  تا  داد  اجازه  نبايد  است.  اختيار  در  ارزشمندي 
رايانه اي  بازيهاي  و  رايانه  چون  روزآمد  فناوريهاي  ماشيني،  زندگي 

اين بازيهاي ارزشمند دلچسب بسيار كاربردي را از ميدان بدر كنند.
كودک مي خواهد از فعاليت هاي روزانه خود لذت ببرد. براي او نو يا 
كهنه بودن بازي مطرح نيست، ما نيز نبايد اسباب بازي هاي مدرن را 

به دليل جديد بودنشان به كودكان تحميل كنيم )15(
سنتي  بازيهاي  از  گروهي  تا  شد  باعث  بسياري  عوامل  شوربختانه 
و محلي به حاشيه رانده شده، فراموش شده يا با خطر فراموشي و 
دگر  و چون  احيا كرد  بايد  را  بازيها  اين  باشند.  روبرو  منسوخ شدن 
مصاديق زندگي سنتي، با نحوه زندگي امروزي همخوان و هماهنگ 
و  كودكان  اختيار  در  مدرن  بازيهاي  كنار  در  سپس  )پيشين(  نمود 
نوجوانان قرار داد. در اين مورد و به عنوان نمونه مي توان كشور ژاپن 

را نام برد.
كشوري كه از نظر فن آوريهاي روز، از سر آمدان است، هر ساله يك 
ژاپن”  كشور  سنتي  “بازي هاي  عنوان  يا  جهاني  و  بزرگ  جشنواره 
برگزار مي كند )همان(. موضوع ديگر، اهميت بازيهاي بومي، سنتي 
پايه ي   بويژه در  و محلي در آموزش پرورش و ورزش دانش آموزان 
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اثرات  مورد  در  شده  انجام  تحقيقات  به  توجه  با  مي باشد.  ابتدايي 
تربيت  اهداف  به  براي رسيدن  راه  بهترين  و محلي،  بومي  بازيهاي 
اهميت  و  توسعه  نگرشي(  و  مهارتي  )شناختي،  ابتدايي  دوره  بدني 
دادن به بازيها، بازيهاي بومي و محلي مي باشد. لذا پيشنهاد مي گردد 
براي توسعه و رشد همه جانبه كودكان در دوره ي ابتدايي، بازيهاي 
بومي و محلي در ساعات تربيت بدني مدارس جدي گرفته شود )6(.

فهرست منابع و مآخذ
بوم،  آباد  ايران”،  محلي  و  بومي  “بازيهاي  مرتضي.  رضوانيفر،   -1

تهران 1389
آذربايجان”، فصلنامه فرهنگ و  ليال. “بازي هاي سنتي  2- اشرفي، 
مردم ايران )وابسته به مركز تحقيقات صدا و سيما( شماره 9 تابستان 

86 ص 142
3- پايگاه الکترونيکي لغتنامه دهخدا

4- محمد، معين. فرهنگ فارسي، اميركبير، تهران 1371
5- عميد، حسن. فرهنگ عميد )دوجلدي( اميركبير، تهران 1372

زهرا  سقاييان،  معصومه  قوانلو،  صادق  نرجس،  مفرد،  چهارتايي   -6
در  محلي  بومي،  بازي هاي  به  توجه  راهکارهاي  بررسي  مرادي، 

مدارس دوره ابتدايي
7- پايگاه اطالع رساني حوزه )به نقل از: “عوامل مؤثر در بازيهاي 

كودكان”، مجله پيام زن – خرداد 1381، شماره 123
ايران،  اسالمي  جمهوري  صداي  سراسري  شبکه  ايران،  راديو   -8

فرهنگ مردم 
9- پنج هزار بازي سنتي در آرشيو ميراث فرهنگي خاک مي خورد. 

خبرگزاري هنر ايران
است.  شده  گرفته  بازي  به  سنتي  بازي   5000 اطلس  انتشار   -10

خبرگزاري ميراث فرهنگي 

11- 90 بازي سنتي ايران براي كودكان به روز مي شود. خبرگزاري 
ميراث فرهنگي 

12- احسان رحيم زاده، كوچ دسته جمعي بادبادک ها، جام جم آنالين 
31 مرداد 93

نمايشي  و  آييني  بازي هاي  پيرامون  “گفتاري  هايده،  13- صيرفي، 
كهن ايران زمين”، فصلنامه آموزش و تربيت بدني، شماره 36 پاييز 

1389
14- زارع شاهمرسي، پرويز، بازيهاي محلي آذربايجان، اختر، تبريز، 

1386
15- قزل اياق، ثريا، احياي بازي هاي سنتي به معناي نقي بازي هاي 

مدرن نيست، خبرگزاري ميراث فرهنگي، كد مطلب 90912.
پي نوشت ها:

1. Âsiyab, Becharkh
2. Alak – dolak
3. Alakhtor
4. Bâlâ – Bolandi
5. Bil – gardâni
6. Tâzâdân – Anzali
7. Tornâ – bâzi
8. Tarke – Bazi (chub- 
bazi)
9. Tanur Garme
10. Jurabin
11. Jawzân
12. Dâlpalân
13. ZU
14. Horse – riding
15. Shâh – Vazir
16. Shotor- savari

17. Âdilmani
18. Amuzanjirbaf
19. Qeiqaj
20. Kesh – bazi
21. Chukhe Wrestling
22. Locho Wretling
23. Kolâh parân
24. Khoshak- Mallag
25. Gorgam – o Galle 
Miaram
26. Lâfand – Bâzi
27. Xare sowz palone 
sowz
28. Nejât – Bazi
29. Vasati
30. Haft sang
31. Yeqol- doqol
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گفت و گو

کنيد.  معرفی  کامل  بطور  را  خودتان  دکتر  آقای   :
سمت و مسؤوليت خودتان را در اين اجالس و جشنواره 

بگوييد. 
نژاد هستم، مشاور عالی شهردار اصفهان و معاون هماهنگی  جمالی 
اصفهان. خدمتتان عرض كنم  و سازمان های شهرداری  مناطق  امور 
كه اجالس و جشنواره جهانی ميراث فرهنگی ناملموس برای برگزاری 
بهينه ی اقدامات، تشکيالتی را بعنوان ستاد برگزاری پيش بينی نموده 
كه شهردار محترم اصفهان بعنوان رييس شورای راهبردی بوده و بنده 
بعنوان رييس شورای برنامه ريزی اجالس و جشنواره و آقای مهندس 
ميرزايی بعنوان دبير اجرايی و دبيرخانه ای هم پيش بينی گرديده كه 
همکارانم در دبيرخانه زحمات برگزاری را بر عهده دارند كه از همين 

جا از تك تك اين دلسوزان تشکر می كنم.
: از ديد شما ميراث فرهنگی ناملموس چه تعريفی 

دارد و جايگاه آن در جهان کنونی چيست؟
حقيقتًا گستره ميراث فرهنگی ناملموس بسيار وسيع و پهناور است ولی 
در تبيين چيستی ميراث های فرهنگی ناملموس به اجمال می توان گفت 

كه مجموعه ارزش های برگرفته از جهان بينی، مولفه های زيباشناختی و 
باورهای مذهبی، ملی و قومی كه ظرفيت و قابليت های خود را در خلق 
آثار بديع و شگفت انگيز در حوزه توليد هنر و انديشه بازنمايی می كنند، 

اركان اصلی اين مقوله مهم و سرنوشت ساز محسوب می شوند.
بنابر اين طيف رنگارنگی از كنش های فرهنگی و هنری و عادات و آداب 
اجتماعی اعم از ضرب المثل ها و قصه ها، اسطوره هاو افسانه های ملل، 
ترانه ها و نغمه های منظوم، هنرهای نمايشی، مهارت های ديرپای بومی 
در ساخت و توليد آالت و ادوات موسيقی، همچنين جشن ها و آيين های 
مذهبی، ملی و محلی، خودويژگی های تجلی يافته در عادات و رفتارهای 
اجتماعی، معارف واجد پيشينه ی تاريخی در قلمرو كيهان شناسی و نظام 
شفابخشی، سبك های بی آاليش و متکی به حکمت و دانش بومی در 
شيوه زندگی روزمره و بسياری از كنش های ديگر اجتماعی، از مصاديق 
بر  پيشينيان  از  به شمار می روند كه  ناملموس  فرهنگی  ميراث های  بارز 
تاريخی و فرهنگی،  از پيشينه ی  جای مانده است. بدون شك گسست 
متضمن آسيب های بزرگی بوده و هست كه واكاوی و شناخت علمی آن ها 
می تواند آيندگان را به منزلگاه توسعه ی مبتنی بر عدالت و صلح جهانی و 

     رخدادی بزرگ 
             در

                              پایتخت هنر و معماری

 میكائیل سرداری

گفتگو با مهدی جمالی نژاد، مشاور عالی شهردار اصفهان
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برای مثال همين موردی كه شما اشاره كرديد، معماری ايرانی- اسالمی 
كه در شهرها و روستاها از ديرباز در زمره بزرگ ترين و ماندگارترين مفاخر 
ارزشمند اين مرز و بوم به شمار می رفته است، چراكه حقيقتًا آميزه ای از 
ظرايف هنری، حکمت و حس زيباشناختی توأم با ژرف انديشی و سبك 
می كرده،  جلوه گری  آن ها  در  فرهنگی  و  اقليمی  مختصات  با  متناسب 
تغيير  و  معماری  در  كوركورانه  تقليد  و  انگارانه  ساده  تجددگرايی  اما 
شيوه زندگی، روال ساختارمند پيشين را در هم فروريخته تا در اين اثنا 
بحران های تبعی و زيان بخش آن بر تاروپود روابط و مناسبات اجتماعی 
حکمت  با  معنايی  گسست  و  فرهنگی  انقطاع  دليل  به  و  بيندازد  نقش 
پيدای  و  نهفته  ظرفيت  و  رازورمزها  انگاشتن  ناديده  و  سنتی  معماری 
آن، ضربات سنگين و هولناكی بر موجوديت و هويت فرهنگی فرود آيد.

در اين كارزار پنهان، خودباختگی در برابر زرق و برق تمدن غرب و چشم 
فرهنگی  و  تمدن  متعاليه  حکمت های  و  فخامت  اصالت،  بر  فروبستن 
خودی، كار را تا بدان حد به وخامت و كجراهه كشانده كه گرايش به 
مظاهر فرهنگی غرب نه تنها در آداب معاشرت، نحوه پوشش لباس و 
سبك زندگی ما خودنمايی كرده، بلکه معماری اين بوم كهن را در برهه 
ای از تاريخ تحوالت نوين شديداً تحت الشعاع قرار داده است و در چنين 
اوضاع آشفته ای بالی خانمانسوزی بر سر معماری ايرانی اسالمی وارد 
آمده كه تاوان سنگين و جبران ناپذير آن را آيندگان نيز خواهند پرداخت.
در اين اقليم بويژه مناطق خشك و سوزان همچون استان های جنوبی و 
مركزی و نقاط ديگر كشور، سازه های فلزی و شيشه ای وبال جان مردم 
شده و به دنبال آن زمينه وابستگی صنعتی، اقتصادی و سياسی فزاينده 
جهت وارد كردن محصوالت صنعتی غرب برای خنك كردن هوا و برون 
رفت از بحرانی كه خود پديدآورنده و مسبب آن بوده ايم، مهيا كرده است.

: نظر شما در زمينه تعارض جهانی شدن و نگاهبانی 
گوناگون  اقوام  و  ملل  ناملموس  فرهنگی  ميراث  از 

چيست؟
اجازه دهيد اين سؤال را از اين دريچه پاسخ دهم كه گروهی از تجددگرايان 
و نظريه پردازان بر اين باورند كه رويکرد جهانی شدن ارتباطات، در فرآيند 
رشد و تکامل خود، فرهنگ های ملی و محلی را در كام خود فرو می بلعد 

و هيچ نام و نشانی از آن باقی نمی گذارد.
اين نگرش پندارگرايانه، آنچنان در ذهن گرايی غوطه ور می شود كه حتی 
فراموشی همه زبان ها به جز يك زبان جهانشمول را سرنوشت محتوم 
تمام جهانيان پنداشته و ماندگاری آداب و رسوم را غير محتمل می داند! 
اما به نظر من ديری نخواهد پاييد كه بی پايگی اين نظريه روشن خواهد 
شد، چراكه جهانی شدن به مفهوم استحاله فرهنگ، تمدن، زبان، لهجه و 

آداب و رسوم مذهبی و ملی در اقصی نقاط جهان نيست.
الزمه جهانی شدن، ثبات و پايداری صلح، همزيستی ملل جهان با حفظ 
هويت ملی آن ها، مصونيت فرهنگی، صيانت از زبان های ملی و محلی، 
همديگر،  ملی  آرمانهای  و  فرهنگی  مختصات  با  مختلف  ملل  آشنايی 
تقريب فرهنگ ها و اديان و اتحاد و همبستگی در يك شعار واحد جهانی 
برای فرونشاندن عطش جنگ های بزرگ و هستی سوز و تحقق آرزوهای 
مشترک ملت ها خارج و فارغ از رنگ و نژاد و مرزبندی های كاذب است. 
بدون شك در پرتو اين اجالس و جشنواره بين المللی و تالش كشورهای 
عضو می توان اين آرمانهای بزرگ و اهداف عاليه بشری را تحقق بخشيد 
و موانع و چالش های موجود را در سايه اتحاد و همبستگی و روشنگری 

برای آحاد جامعه جهانی از ميان برداشت.
کنار  در  ناملموس  فرهنگی  ميراث  شما  نظر  به   :
برای  را  زمينه های  چه  ما  ملموس  فرهنگی  ميراث 

رسيدن به افق های تابناک همزيستی و جهانی عاری از روابط تنش آلود 
و جنگ های خانمان برانداز و هستی سوز رهنمون باشد.

را  امروزی  با بحران هويت در جوامع  مقابله  راه   :
برخی در حفظ ميراث فرهنگی ناملموس می دانند؟ 

نظر شما در اين باره چيست؟
جامعه  تحوالت  فعلی  تاريخ  فرازونشيب  پر  گذرگاه  در  است  بديهی 
بشری، دگرگونی در شيوه های رايج زندگی، بهره جويی از سازوكارهای 
رفاه  و  معيشت  اسباب  آوردن  فراهم  برای  پيشرفته  ظاهر  به  و  نوين 
بيشتر، امری عادی و قابل پيش بينی تلقی می گردد. اما آنچه از ديدگاه 
مرگ  می آيد،  نظر  به  انگيز  هراس  و  آفرين  دغدغه  شناختی  جامعه 
آسيب  و  ماشينيسم  چرخدنده های  البالی  در  ملل  فرهنگ  تدريجی 
پذيری آن ها در برابر تهاجم افسارگسيخته و در عين حال سست بنياد 
در  البته  كه  است  شدن  جهانی  رويکرد  با  سايبری  و  مجازی  دنيای 
تاريخی، ميراث های فرهنگی و معنوی می توانند  اين جدال و مصاف 
مليت  و  زدايی  هويت  با  مقابله  در  سديد  و  مستحکم  همچون سدی 

ستيزی پنهان و آشکار پايداری كنند.
متاسفانه بحران هويت نيز يکی از پديده های شوم و بيماری های فراگير 
عصر حاضر و بزرگ ترين چالش فرهنگی جهان امروز به شمار می رود. 
با  رويارويی  در  وادادگی  و  واگرايی  روحيه  تشديد  با خويش،  بيگانگی 
تهاجم لجام گسيخته فرهنگ های وارداتی، تضعيف روحيه خودباوری، 
فرهنگی،  تعليق  كوچه های  پس  كوچه  و  حيرت  وادی  در  زدن  پرسه 
به  پاسخگويی  توان  عدم  و  پوچگرايی  از  ناشی  افسردگی  و  نااميدی 
كيستی خود و چيستی هدف های تعالی بخش زندگی از جمله عوامل 
مهمی است كه در پديداری بحران هويت نقش تعيين كننده و مؤثر 

دارد.
به نظر می رسد با شناخت علمی و پژوهشگرانه اين عارضه ی فرساينده 
ل می توان اراده ی ملی را در درمان آن كارسازی و هدايتگری  و مَخّ
به  قرين  فرهنگی  تعليق  اثبات شود  كه  يقين هنگامی  قطع  به  نمود. 
خودباختگی ريشه در گريز از معارف مذهبی، مظاهر و معالم فرهنگ 
ملی و ميراث های ناملموسی دارد كه شخصيت و هويت ما بر مبنای 
آن شکل گرفته و قوام يافته است، جای هيچگونه ترديد و شبهه ای 
در لزوم بازگشت به اصالت ها و تقيد و التزام به دقايق و موازين اخالقی 
می شود،  متبلور  ملموس  غير  فرهنگی  ميراث های  در  كه  ای  آموزنده 

باقی نمی ماند.
اميدبخش  بروندادهای  از  يکی  كه  ادعا كرد  قاطعيت می توان  با  پس 
و مؤثر اين اجالس و جشنواره بين المللی، تالش مضاعف در تحقق 
دادن  پيوند  طريق  از  هويت  بحران  با  جدی  مقابله  راهبردی  اهداف 

دوباره نسل امروز و آيندگان به ميراث های ناملموس فرهنگی است.
از  : برخی ميراث های فاخر تاريخی و هنری؛ اعم 
مهارت های  و  تاريخی  بناهای  معماری  مكتب 
صنايع دستی را نمونه بارزی از فرهنگ ناملموس می دانند. 

در اين زمينه چه می توان گفت؟
به  ناملموس  ميراث های  و  فرهنگی  پيشينه ی  از  جدايی  و  انفصال 
خصوص در نيم قرن اخير، منجر به وقوع و حدوث يك سلسله مصائب 
و اتفاقات زيانباری در شيوه ی زندگی شده است كه پرداختن به جهات 
از  برداشتن  پرده  برای  اما  نيست،  اين گفتگو  گوناگون آن در حوصله 
چنين حقيقت تلخ و پنهانی، بازنگری و واكاوی برخی از عملکردهای 
اشتباه تاريخی و نتايج ويرانگر آن كه حاصل تقليد كوركورانه از غرب 

است، می تواند مفيد فايده و روشنگر راه باشد.
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توسعه گردشگری کشور فراهم می کند؟
اين مطلب بر كسی پوشيده نيست كه گنجينه نفيس ميراث فرهنگی 
ناملموس و ارزش های برجای مانده از پيشينيان، از مهارت های صنايع 
تا دانش های بومی و محلی،  دستی و هنرهای سنتی، تجسمی گرفته 
تمدن كهن  و  فرهنگ  از  تکرار  غيرقابل  و  ارزشمند  جلوه های  از  همه 
باورهای  و  از هنجارها  دربردارنده مجموعه ای  و  ما محسوب می شوند 
نحوی صحيح  به  اگر  و  بوده  اقتصادی  و  سياسی  اجتماعی،  فرهنگی، 
صيانت و احيا شوند و مورد بهره برداری قرار گيرند، يقينًا گونه جديدی از 
گردشگری خالق با عنوان »گردشگری ميراث معنوی« را رقم خواهند 
زد و با رويکردی دانشی پنجره جديدی در ديپلماسی توسعه گردشگری 

پايدار كشور باز خواهند نمود.
اين نکته را تاكيد كنم كه مواريث فرهنگی معنوی و ناملموس در كنار 
اذهان  در  را  شهر  از  خاطره  يادماندنی ترين  به  ملموس  فرهنگی  آثار 
از  شهر  بودن  برخوردار  صورت  در  و  می گذارند  جای  به  گردشگران 
ويژگی های خاص، توانايی جای گرفتن در خاطره بلندمدت گردشگران 
را به همراه خواهند داشت. برای اينکه اين مواريث اصيل بتوانند مجدداً 
به عنوان عناصری هويت ساز ايفای نقش كنند، يقينًا بايد از اليه های 
سطحی به عمق اذهان وارد شوند و حامل معانی و مفاهيمی از فرهنگ 
و تاريخ كهن شهرها و روستاها، اسطوره ها، آداب و رسوم غنی و اصيل، 
در  محلی  و  فردی  نوستالژيك  بعضًا  و  انگيز  خاطره  رويدادهای  وقوع 
ملموس  فرهنگی  ميراث  به  توجه  بايد  پس  باشند.  خود  گستره حضور 
و ناملموس را در متن برنامه های توسعه و عمران شهری و منطقه ای 
به نحوی به كار گيريم كه به جای ايفای نقش صرف ميراث، بتوانند 
به عنوان منبعی كارآفرين، هويت بخش و توسعه زا در افزايش كيفيت 
زندگی در شهرها و روستاها مؤثر باشند. البته اين موضوع قابل كتمان 
نيست كه بايستی برنامه ريزی به گونه ای باشد كه كليه آداب و رسوم، 
ارزش ها، فرهنگ ها و گنجينه عظيم ناملموس ما به نحوی اساسی مورد 
شناسايی، ثبت و قابل ارائه باشد و آن را می بايد به نام محل، منطقه، 
استان و كشور ثبت نمود و به گونه ای نباشد كه با توسعه گردشگری 
فرهنگی ناملموس، زمينه سرقت اين ميراث اصيل معنوی و ثبت به نام 

كشورهای ديگر فراهم گردد.
: شما توجه به ميراث فرهنگی ناملموس را با درنظر 
و  روستاها  از  مهاجرت  روند  افزايش  گرفتن 
تكثر  و  تنوع  پيدايش  و  کالنشهرها  به  کوچک  شهرهای 

فرهنگی در اين شهرها چگونه می بينيد؟
برای  مردم  از  توجهی  قابل  اخير بخش  در سده های   مستحضريد كه 
و  دشواری ها  بر  آمدن  فائق  و  فرزندانشان  و  خود  وضعيت  شدن  بهتر 
دور شدن از شرايط يا عوامل نامساعد بومی خودشان اقدام به مهاجرت 
و در  به سرزمين های ديگر می كنند  اجدادی خود  و  آباء  زادگاه های  از 
بسياری موارد اين مهاجرين با محيط هايی روبه رو می شوند كه از نظر 
تفاوت  آن ها  قبلی  زندگی  محيط  با  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
فاحشی دارد، به نحوی كه اكثر آن ها مجبور به پذيرش تغييرات زيادی 
در رفتار، كردار و گفتار خود برای حفظ سازگاری با ساكنان و مالکان آن 
مناطق می شوند. انتقال از يك نظام فرهنگی به نظام فرهنگی ديگر با 
ارزش ها، آداب و رسوم، فعاليت های جمعی، آيين ها و عناصر متفاوت با 
فرهنگ بومی آن ها، بعضًا ممکن است به بروز مشکالت و استرس های 
زيادی در آنان بينجامد و به هم ريختگی و آشفتگی فرهنگی مقصد را 

نيز رقم زند.
افراد مهاجر ضمن آنکه ويژگيهای فرهنگی خود را محافظت می كنند، 

كه  را  بخشی  ويژه  به  مهاجرت  مقصد  ارزشهای  و  سنتها  از  پاره ای 
برای تثبيت وضع زندگی در محيط های جديد شغلی الزم است، كسب 
می نمايند و به تناسب شدت وابستگی به مبدأ مهاجرت با ساير مهاجران 
يك  و  نژاد  يك  و  قوم  يك  از  مشترک  فرهنگ های  خرده  دارای  كه 
و  اقدام  كاری  و  غيررسمی  شبکه های  تشکيل  به  نسبت  هستند  زبان 
و  منتقل  به سايرين  را  اعتقادی خود  و  فرهنگی  اجتماعی،  ارزش های 
همين امر ميزان دستيابی جوامع به مهندسی فرهنگی و اجتماعی كارآمد 
را تحت تأثير قرار می دهد. يقينًا در كشور عزيزمان ايران نيز كه تنوع 
قومی در آن مشهود و بارز بوده و بر اساس شواهد تاريخی حداقل از پنج 
هزار سال قبل تاكنون هيچ گاه سکونتگاه قوم واحدی نبوده نيز شناخت، 
تحليل و آسيب شناسی خرده فرهنگ های اقوام مختلف، نقش مهمی در 
نظام بخشی فرهنگی و اجتماعی كشور داشته و سرمايه اجتماعی جامعه 
را به ويژه در كالنشهرها و شهرهای بزرگ مهاجرپذير ارتقاء می بخشد.

اجتماعی جامعه،  و  فرهنگی  انسجام درونی  واقع  در  اجتماعی،  سرمايه 
نهادهايی  و  ميان مردم  برهمکنشهاي  بر  ارزش های حاكم  و  هنجارها 
است كه اين هنجارها و ارزش ها در آن ها تعبيه شده است. توجه به اين 
ملی  امنيت  نتيجه  در  و  اجتماعی  امنيت  يقينًا  اجتماعی عظيم  سرمايه 
انتظار  در جامعه ای می توان  نمود چرا كه  نيز تضمين خواهد  را  كشور 
و  اعتماد  براساس  آن  اقوام  بين  روابط  كه  داشت  را  اجتماعی  امنيت 

اطمينان، گرم و دوسويه باشد.
از  بااليی  اقوام برای شکل دادن هويت جمعی، سطح  بدانيد كه  يقين 
برهمکنشهاي اجتماعی گرم و هنجارهای مشترک را خواستارند و اين 
مسير نمی شود مگر آنکه افراد جامعه در شبکه هايی از ارتباطات معنادار 
اجتماعی سهيم شده و نقش خود را به عنوان جزيی از كل ايفا نمايند. 
بود و  اجتماعی خواهد  امنيت  اجتماعی ضامن  اين صورت، سرمايه  در 
در سايه تحقق امنيت اجتماعی، سرمايه اجتماعی نيز به ارزش افزوده 
تبديل می گردد. ارزش افزوده ای كه هر قدر از آن خرج شود، نه تنها از 
مقدار آن كم نمی شود، بلکه افزايش هم می يابد. اين موضوع را با يك 
مثال تبيين می كنم: تکريم، اعتماد، محبت، عشق و ارزش هايی از اين 
جنس هر قدر بيشتر خرج شود افزايش می يابند. محبت، محبت توليد 
می كند و اگر افراد جامعه در رابطه با يکديگر از اين نوع ارزش استفاده 
كنند جامعه دارای باالترين سطح همبستگی اجتماعی و در نتيجه امنيت 
اجتماعی خواهد بود. در اين ميان شهروندان هنگامی نيازمند آگاهی از 
رازورمز ارتباطات ميان فرهنگی و شناخت آداب و رسوم و ارزش های 
از  متمايز  را  خود  فرهنگی  حس  يك  در  كه  می شوند  فرهنگی  ميان 
ديگران نبينند و از طرفی در تالش باشند كه به مشابهت معنا در فراگرد 

ارتباط دست يابند.
خصوص  اين  در  را  جشنواره  و  اجالس  نقش  و   :

چگونه می بينيد؟ 
روستاها،  از  مهاجرت  رشد  روبه  روند  به  عنايت  با  كنونی  شرايط  در 
شهرهای كوچك و ميانی به شهرهای بزرگ و كالن شهرها، ميزبانی 
حداقل  جهان  ناملموس  فرهنگی  ميراث  جشنواره  و  اجالس  برگزاری 
فايده ای كه برای كشوری با اصالت، تکثر فرهنگی و عظمتی همچون 
ايران اسالمی دارد، آنست كه با شناسايی و معرفی ارزش ها، سنت ها، 
فرهنگ  اعتالی  و  رشد  حفظ،  زمينه ي  متنوع،  اعتقادات  و  هنجارها 
و  اجتماعی  آن سرمايه  پي  در  و  گرديده  فراهم  اسالمی  ايرانی-  غنی 

همبستگی اجتماعی در شهرهای كشور بهبود می يابد.

ميراث  از  پاسداری  برای  را  راهكاری  چه  شما   :



43سال پانزدهم/ شماره 120

توصيه  اين سرزمين  و سنت های  و رسوم  آداب  و  معنوی 
می کنيد؟

اگر گذری كوتاه به تاريخ كشورمان داشته باشيم به سادگی درمی يابيم 
شناسان،  خاور  نويسان،  سفرنامه  حاضر،  عصر  تا  صفويه  دوران  از  كه 
و  آمريکايی ها، كم  اخير  قرن  در دو  و  اروپايی  بازرگانان  و  جهانگردان 
بيش در پی شناخت فرهنگ و ويژگی های مردم كشورهای آسيايی و 
آفريقايی بوده اند و دانش های بومی به دست آمده از اين كشورها را به 
ارائه كرده اند تا همه از اين خوان يغما بهره خود را به  مسؤوالن خود 
دست آورده و پيشرفت خودشان را رقم زنند. البته شناخت اين ميراث 
گرانسنگ تنها برای تأمين منافع استعماری نبوده، بلکه گاه كشورهای 
مستقل و بابصيرت هم می بايد برای شناخت و حفظ خود و نگاهبانی 
از سرمايه های مادی و معنوی بی حد و حصرشان، با فرهنگ و آداب و 
رسوم و سنت های خودی آشنايی يابند؛ چراكه اگر ندانند »كه هستند« و 
»چه چيز دارند«، پاسداری آن را بر خود فرض نمی دانند. شناخت خويش 
و گرفتار نيامدن در گرداب بحران هويت به شناخت آداب و سنن و رسوم 

هر سرزمين بستگی تام و تمام دارد. 
قهرمانان،  اساطير،  از  انبوهی  نيز  كشورمان  خاطره  امروزه  خوشبختانه 
در  كه  است  افسانه هايی  و  قصه ها  حماسه ها،  روايت ها،  رزمندگان، 
حقيقت نشان دهنده شناسنامه پربار ايرانی- اسالمی است كه بايد اين 
عالمانه  تربيتی  با  و  درستی  به  الهی  موهبت های  و  بومی  دانش های 
و  و خاک  آب  اين  فرزندان  برای  و خالق  كارآمد  ابزارهايی  با  البته  و 
در عصر  شناسانده شود.  درستی  به  و  غبارروبی  ملل  ساير  جهانگردان 
كنونی بسياری از كشورها سعی در جمع آوری اسناد تاريخی و حتی جعل 
گذشته برای خود دارند و اين در حالی است كه ايران اسالمی برخوردار 
از صدها و هزاران نقش و نگار و اسناد باستانی و تاريخی و حماسی فقط 
كافی است به دستور يکتای بی همتا كمی در آن گردش كرده و با تدبير 
و تعقل در آثار برجامانده از گذشته برگرفته از كالم وحی »قل سيرو« و 
يا حتی جمله تحکمی خداوند متعال مبنی بر » اََفلم يسَيرو« با توجه به 
نياز عمومی جامعه سعی در واكاوی و بازشناختن فرهنگ و هويت فاخر، 

غنی و اصيل ايرانی اسالمی نمود.
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اد ن شهرداري به روايت اس

پيشزمينه ي سند
به  را  نهان  نيمه  توان  از يك  قديمي  اينبار رخساره اي  برگزيده،  سند 
مي گوييم.  گردشگردي«  »صنعت  بدان  امروزه  كه  مي گذارد  نمايش 
ميزبانان  كه  است  اهميتي  مي نمايد،  رخ  بيشتر  آنچه  سند  اين  در 
گردشگران آن روزگار بدان مي داده اند. ميزبان كسي نيست جز حکومت 
]= استانداري[ اصفهان كه همواره در گذر تاريخ و در بازه هاي زماني 
گوناگون، بهنگام آمد و شد شخصيتهاي گوناگون بيگانه با آغوشي باز 

و چهره اي گشاده پذيراي گردشگران از هر رده و جايگاه بوده است.
اين بار و در اين سند كه يکي از سالهاي شکوفاي فرهنگي براي اين 
مرز و بوم است )1313 خ(. پيشواز يکي از دلباختگان ايران زمين، آرتور 
اپام پوپ1  ايران شناس آمريکايي كه به ديدار اصفهان آمده، گزارش 
شده است به شهري كه پايتخت يادمانهاي تاريخ ايران نام گرفته. براي 
آشنايي با اين مهمان و گردشگر گرانمايه و بازشناخت او پس از 80 
سال بر زندگيش نگاهي مي اندازيم تا جايگاه او در اين سرزمين شناخته 
شود. آرتور پوپ، زاده ي شهر فينيکس )ايالت آريزونا( در 1881 و در 
گذشته در شيراز سال 1969 است. نخستين نشانه از جايگاه واالي او 
آنست كه در هشتاد و هشت سالگي در پايتخت ادبي و فرهنگي ايران 
- شيراز- چشم از جهان فرو مي بندد. از پايگاههاي علمي او استادي 
فلسفه از 1917 در دانشگاههاي گوناگون است. مدير موزه ي كاليفرنيا 
و مشاور هنر اسالمي در »بنياد هنر شيکاگو« از )1924-1932( بوده 
مختار  وزير  دعوت  به  تهران  به  او  سفر  مهمترين  و  نخستين  است. 
اسعد  آمريکا - حسين اعال-انجام مي شود. در منزل سردار  ايران در 
بختياري و در حضور دولتمردان ايراني سخنراني مي كند. اين سخنراني 
راهگشاي شناسايي بسياري از آثار تاريخي ايران مي گردد. پوپ پنج 
كنگره و نمايشگاه جهاني هنر و باستانشناسي ايران در فيالدلفيا، لندن، 
ايران  فرهنگستان  و عضو  مي كند  برگزار  ايران  و  نيويورک  لنينگراد، 
مي شود ) از 1935م/ 1314 خ( و استاد افتخاري هنر ايراني در دانشگاه 
را پي  آسيايي«  ) 1315خ(. در سال 1930 مدرسه »مطالعات  تهران 
مي نهد. در 1966 با همسرش فيليس اكرمان كه كارشناس »بافته هاي 

قديم« ايران بود، براي هميشه در اين سرزمين ماندگار مي شود.
از  ايرانزمين  تاريخي  بناهاي  از  عکس!  هزار   10 از  بيش  با  پوپ 
سرزميني  در  سرانجام  وي  است.  ايران  در  عکاسي  تاريخ  پيشگامان 
كه شيدايش شده بود، در مي گذرد و بر كران زاينده رود در اصفهان 

بخاک سپرده مي شود.

پرواز مرغ عشق بر فراز باغستان هنر

 عباس جاللی

از كارهايش: بررسي هنر 
ايران از زمانهاي پيش از 
تاريخ تا عصر حاضر در 6 
جلد ) به ياري همسرش 
شاهکارهاي  نگاشته( 
كه   )1945 ( ايراني  هنر 
گردانيده  هم  فارسي  به 

شده است.
رخدادهاي سال سند

دريافت  و  درک  براي 
اوضاع ايران در سالي كه سند نگاشته شد چکيده اي از رويدادهاي اين 

بازه ي زماني )سال 1313 خورشيدي( را در زير مي آوريم:
)8 خرداد( قانون اجازه ي تأسيس دانشگاه در تهران به تصويب رسيد.

)21 خرداد( رضا شاه راهي سفري يکماهه به تركيه شد.
نام »رازي«  به  )24 خرداد( مريضخانه ]=بيمارستان[ صد تختخوابي 
ادهم  لقمان  عباس  دكتر  را  آن  رياست  كه  يافت  تهران گشايش  در 

)اعلم الملك( داشت.
)5 تيرماه( ساختمان جديد اداره ي پست در خيابان سپه. اين ساختمان 
سه طبقه در مدت شش سال ساخته شد و بر روي هم پنج ميليون 

ريال، هزينه برداشت.
اخبار  نشر  و  كسب  مركز  كه  پارس«  مؤسسه ي«آژانس  مرداد(   19(
را  خود  كار  و  يافت  گشايش  بود  مملکت  داخلي  اطالعات  و  جهان 

آغاز نمود.
)20 مرداد( نام شهر ترشيز به كاشمر تبديل گرديد.

وزير  حکمت  دعوت  به  رئيس الوزرا  فروغي  محمدعلي  مهرماه(   3(
معارف، دانشکده ي فني را افتتاح نمود.

شاعر  تولد  سال  هزارمين  جشن  يا  فردوسي  كنگره ي  مهرماه(   12(
بزرگان  خارجي،  دانشمندان  و  خاورشناسان  از  تن  چهل  شركت  با 
نطق  با  دارالفنون  مدرسه  تاالر  در  اشراف  و  اعيان  نويسندگان،  و 
كريستنسن  نام  آنان  ميان  در  كه  يافت  گشايش  فروغي  محمدعلي 
برتلسن  يوگني  )فرانسوي(،  ماسه  هانري  )آلماني(،  زادر  )دانماركي(، 

)روسي( و ژان ريپکاي )چکسلواک( ديده مي شود.
)20 مهرماه( آرامگاه فردوسي در توس خراسان با نطق رضا شاه افتتاح 
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شد.
)30 مهرماه( خيابان عالءالدوله كه از بهترين خيابانهاي تهران بود به 

مناسبت زاد روز حکيم فردوسي به نام شاعر نامگذاري گرديد.
)16 آبان( گوستاو آدلف وليعهد سوئد با همسر و فرزندانش وارد ايران 

شدند.
)20 آبان( نمايشگاه دائمي امتعه ]=كاال[ي ايران گشايش يافت.

در  شاه  رضا  دست  به  تهران  دانشگاه  بناي  اول  سنگ  بهمن(   15(
زمينهاي جالليه شالوده گذاري شد. زمين خريداري شده دويست هزار 

متر بود كه به مبلغ 100 هزار تومان خريداري شده بود.
بررسي سند

ُمهر  شده،  ناخوانا  زمان  گذشت  با  و  آمده  سند  اين  پاي  در  آنچه 
 سازمان با كسي است كه نامه ي گزارش گونه ي خود را براي حکومت 
]= استانداري / فرمانداري[ اصفهان نگاشته. چندانکه از نامه بر مي آيد 
)سند( پرفسور پوپ، همراهاني نيز داشته كه براي نويسنده ي گزارش 
اهميت چندان نداشته و يا از جايگاه اين گردشگران هوايي بي خبر بوده 
است. زيرا پس از نام پوپ »و غيره« را به كار گرفته. اين سند نامه اي 
است در پاسخ حکمي كه در 22 فروردين ماه حکومت اصفهان براي 
اين كارگزار نگاشته است )سند( محل مأموريت اردستان اصفهان بوده، 
بيايند.  فرود  آنجا  در  همراهانش  و  پوپ  هواپيماي  مي بايد  كه  جايي 
و  نامه  در  ناشناس  كارگزار  كه  داده شده  نيز  آنان  از  پذيرايي  دستور 
به  يافت نمي شود  اردستان عسل  پذيرايي مي گويد چون در  درباره ي 
وسيله ي قاصد از نطنز كه هشت فرسخي اردستان است عسل تهيه، ... 
»]شد[. اين گردشگر بلند پايه چندان اهميتي براي حکومت اصفهان 
... در خط سير  داشته كه كارگزار در گزارش مي نويسد »حسب االمر 
آنها مأمورين امنيه به طريق پست بندي مرتب نموده ...« در گزارش 
مي خوانيم كه »تقريبًا دو ساعت قبل از ظهر طياره اي ]= هواپيمايي[ 
اصفهان  سمت  به  و  نموده  گردش  اردستان  روي  كه  گرديد  مشاهد 
روانه شده است«. آنچه از اين بخش دريافت مي شود، هواپيما جايي 
براي فرود نمي يابد چرخي زده راهي اصفهان مي شود. روشن كه در 
مركز  در  تنها  كه  بودند  انگشت شمار  فرودگاهها   )1313( روزگار  آن 
اياالت مانند اصفهان، مشهد، شيراز فرودگاه وجود داشته است. بنابراين 
هواپيما نمي توانسته در شهر كوچکي مانند اردستان به زمين بنشيند، 
مگر بر كوير/ َدقيdaq 2 هموار. كارگزار و مأمورانش تا شامگاه بر 

جايگاههاي خود مي مانند كه تلگرافي به دست كارگزار مي رسد و فرود 
ابزار اطالع رساني  تنها  را در اصفهان خبر مي دهد. تلگراف  ميهمانان 
براي  بويژه  است.  مي شده  شمرده  پيك  مطمئن ترين  و  سريعترين  و 
دولتيان. در اين تلگراف نيز شخص فرستنده تلگراف معلوم نيست. اين 
ناشناِس دوم مسير پرواز مسافران هوايي را بازگو كرده، كه هواپيما »... 
از طرف يزد و كرمان طياره ي مزبور به نايين وارد و سپس به سمت 

اردستان حركت كرده است«.

همراهان  و  پوپ  نخست  گام  در  مي بخشد،  اعتبار  را  سند  اين  آنچه 
اصفهان  حکومت  گسترده ي  تمهيد  دوم  گام  در  -)سند(  هستند.  او 
امکانات  كمبود  همه ي  با  كه  است.  حوالي[  و  توابع   =[ مضافات  و 
است  ممکن   - كاربدستان  از  يکي  و  ژاندارمري  نيروهاي  سالها،  آن 
نظامي هم بوده باشد - را براي پيشواز فرستاده است و اين همه بُن 
مايه اش، اهميتي است كه حکومت مركزي و وزارتخانه به مسافران و 
گردشگران خارجي مي داده و گام آخر برگزاري كنگره ي يکهزارمين 
ساِل زادروز فردوسي شاعر ملي است كه در اين سال، شمار بسياري 
از ايرانشناسان و خاورشناسان ميهمان كنگره بوده اند )رخدادهاي سال 
سند( اين سال بيگمان يکي از نقطه هاي درخشان تاريخ گردشگري و 
جهانگردي ايران شمرده مي شود كه بسياري از شيفتگان اصفهان؛ اين 
موزه ي مجسم تاريخ، به اين شهر سفر كرده اند. بسياري از راه شمال 
)درياي خزر و بندرانزلي( و شماري نيز از راههاي آبي جنوب، رهسپار 
ايران شدند، اما پوپ تافته ي جدا بافته ايست كه از راه هوا مي آيد تا 

خود را با تاريخ ايران به ويژه اصفهان پيوند زند.

پانوشت:
1- Pope, Arthur.u.
2- دق: آبگيرهاي فصلي در پهنه هاي خاوري و جنوب خاوري و مركز 
ايران كه پس از فصل بهار به صورت تخته اي رسي بسيار گسترده و يا 

نمکزار بدل مي شود مانند دق پترگان در خراسان جنوبي.
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قانون شهر

قانون کنوانسیون 
حراست از 
میراث فرهنگی 
ناملموس

سازمان علمي فرهنگي سازمان ملل متحد  )يونسکو( در سال 2003 و 
در سي و دومين نشست خود با توجه به دليل و اهميت بُعد فرهنگي 
بُعد مادي  با  ارتباط مستقيم آن  آيين و سنت ها در جوامع مختلف و 
مضرات  با  تقابل  و  فرهنگي  تنوع  حفظ  براي  همچنين  و  طبيعي  و 
پديده جهاني كه همواره به سمت يك شکل شدن و زوال زبان ها و 
فرهنگ ها مي رود، شروع به ثبت آثار فرهنگي ناملموس بشريت نمود. 
در اين بين بسياري از كشورهاي جهان به اين كنوانسيون ملحق شده 
و ايران نيز از جمله آنهاست كه كمي بعد از تشکيل اين كنوانسيون 
به آن پيوست و مجلس شوراي اسالمي در 1384/09/22 طبق ماده 
واحده به دولت اجازه پيوستن به اين كنوانسيون را مي دهد. در اين 
شماره از ماهنامه كه با محوريت ميراث فرهنگي ناملموس مي باشد 
تصميم گرفته شد با توجه به اهميت اين موضوع، مفاد اين كنوانسيون 

كه در يونسکو تصويب شده آورده شود، اميد است مفيد واقع گردد.
ماده واحده - به دولت جمهوری اسالمی ايران اجازه داده مي شود به 
كنوانسيون حراست از ميراث فرهنگی ناملموس مشتمل بر يك مقدمه 
و چهل ماده به شرح پيوست ملحق شده و اسناد مربوط را ارائه نمايد.

کنوانسيون حراست از ميراث فرهنگی ناملموس  
فرهنگی  و  علمی  آموزشی،  سازمان  عمومی  )كنوانسيون(  فراهمايی 
در  مي شود،  خوانده  يونسکو«   « اين پس  از  كه  متحد  ملل  سازمان 
سی و دومين نشست خود كه از تاريخ بيست و نهم سپتامبر تا هفدهم 
اكتبر 2003 )هفتم تا بيست و پنجم مهر ماه 1382( در پاريس برگزار 
گرديد، با اشاره به اسناد بين المللی موجود در مورد حقوق بشر، به ويژه 

»اعالميه جهانی حقوق بشر« )1948 ميالدی برابر با 1327 هجری 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق  بين المللی  پيمان  شمسی(، 
بين المللی  ميثاق  و  شمسی(  هجری   1345 با  برابر  ميالدی   1966(
حقوق مدنی و سياسی )1966 ميالدی برابر با 1345 هجری شمسی(؛ 
با توجه به اهميت ميراث فرهنگی ناملموس به عنوان انگيزه اصلی 
نامه  توصيه  در  به گونه ای كه  پايدار  توسعه  فرهنگی و ضامن  تنوع 
ميالدی   1989( عامه  و  سنتی  فرهنگ  از  حراست  مورد  در  يونسکو 
برابر با 1368 هجری شمسی(، اعالميه جهانی يونسکو در مورد تنوع 
اعالميه  شمسی(  هجری   1380 با  برابر  ميالدی   2001( فرهنگی 
مصوب  شمسی(  هجری   1381 با  برابر  ميالدی   2002( استانبول 
عنايت  با  است؛  شده  تأكيد  آن  بر  فرهنگ،  وزيران  ميزگرد  سومين 
به وابستگی متقابل ريشه دار ميان ميراث فرهنگی ناملموس و ميراث 
فرهنگی و طبيعی ملموس؛ با تصديق اينکه دو جريان جهانی شدن و 
تغيير شکل اجتماعی، همراه با شرايطی كه اين دو پديده برای گفت و 
گوی مجدد جوامع ايجاد مي كنند، همانند پديده عدم بردباری موجب 
افزايش تهديدهای مهلکی چون زوال، كمرنگ شدن و تخريب ميراث 
فرهنگی ناملموس مي شوند و از اين امر به ويژه به دليل فقدان منابع 
گرايش  از  آگاهی  با  می دهد؛  رخ  ميراث  اين  از  حراست  برای  الزم 
فرهنگی  ميراث  از  حراست  به  نسبت  مشترک  حساسيت  و  جهانی 
ناملموس بشر؛ با تصديق اينکه جوامع، به ويژه جوامع بومی، گروه ها 
و )در برخی موارد( افراد نقش مهمی در توليد، حراست، نگهداری و 
به  بدين ترتيب  و  می نمايند  ايفا  ناملموس  فرهنگی  ميراث  بازآفرينی 
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به  توجه  با  مي كنند؛  كمك  بشری  خالقيت  و  فرهنگی  تنوع  غنای 
تأثير عميق فعاليت های يونسکو در ايجاد اسناد حاوی قواعد حمايت 
و  فرهنگی  ميراث  از  كنوانسيون حمايت  ويژه  به  فرهنگی  ميراث   از 
با  شمسی(؛  هجری   1351 با  برابر  ميالدی   1972( جهان  طبيعی 
توجه بيشتر به اينکه هنوز سند چند جانبه الزام آور در مورد حراست از 
ميراث فرهنگی ناملموس وجود ندارد؛ با عنايت به اينکه الزم است 
قطعنامه ها، توصيه نامه ها و موافقتنامه های بين المللی فعلی مربوط به 
ميراث فرهنگی و طبيعی بطور مؤثر به وسيله مقررات جديد مربوط به 

ميراث فرهنگی ناملموس غنی و تکميل گردد؛
اينکه الزم است آگاهی بيشتری به ويژه در ميان نسل های  نظر به 
آن  از  حراست  و  ناملموس  فرهنگی  ميراث  اهميت  مورد  در  جوانتر 

ايجاد شود؛
با توجه به اينکه شايسته است جامعه بين المللی همراه با دولت های 
امر  در  متقابل  كمك  و  همکاری  روحيه  از  گرفتن  مدد  با  متعاهد 
حراست از اين ميراث فرهنگی مشاركت نمايد؛ با يادآوری برنامه های 
اعالميه  ويژه  به  ناملموس،  فرهنگی  ميراث  خصوص  در  يونسکو 
شاهکارهای ميراث شفاهی و ناملموس بشر؛ با توجه به نقش ارزنده 
نمودن  نزديکتر  عوامل  از  يکی  عنوان  به  ناملموس  فرهنگی  ميراث 
انسان ها به يکديگر و تضمين تبادل و درک متقابل در ميان آنها، اين 
كنوانسيون را در روز هفدهم اكتبر سال 2003 ميالدی )1382/8/25 

هجری شمسی( تصويب می نمايد:
فصل اول - مواد عمومی

ماده 1 - اهداف کنوانسيون
اهداف اين كنوانسيون عبارتند از:

الف- حراست از ميراث فرهنگی ناملموس؛
و  گروه ها  جوامع،  ناملموس  فرهنگی  ميراث  به  احترام  تضمين  ب- 

افراد ذی ربط؛
ج- ارتقاء آگاهی محلی، ملی و بين المللی از اهميت ميراث فرهنگی 

ناملموس و تضمين درک متقابل از آن؛
د- تدارک همکاری و كمك بين المللی.

ماده 2 - تعاريف
از نظر اين كنوانسيون:

نمايش ها،  رسوم،  به  ناملموس«  فرهنگی  »ميراث  اصطالح   -1
اصطالحات، دانش، مهارت ها  و نيز وسائل، اشياء، مصنوعات دستی و 
فضاهای فرهنگی مرتبط با آنها اطالق مي شود كه جوامع، گروه ها و 
در برخی موارد افراد، آنها را به عنوان بخشی از ميراث فرهنگی خود 
می شناسند. اين ميراث فرهنگی ناملموس كه از نسلی به نسل ديگر 
به محيط،  پاسخ  در  گروه ها  و  توسط جوامع  منتقل مي شود، همواره 
طبيعت و تاريخ آنها مجددا خلق مي شود و حس هويت و استمرار را 
برای ايشان به ارمغان می آورد و بدين ترتيب احترام به تنوع فرهنگی 
آن  به  تنها  كنوانسيون،  اين  در  می كند.  ترويج  را  بشری  و خالقيت 
قسم از ميراث فرهنگی ناملموس توجه مي شود كه با اسناد بين المللی 
حقوق بشر موجود و نيز با ضرورت احترام متقابل ميان جوامع، گروه ها 

و افراد و لزوم توسعه پايدار منطبق باشد.
2- ميراث فرهنگی ناملموس، آنگونه كه در فوق تعريف شده است، از 

جمله در عرصه های زير نمودار مي شود:
الف- سنت ها و اصطالحات شفاهی از جمله زبان كه محملی برای 

ميراث فرهنگی ناملموس به شمار ميرود؛

ب - هنرهای نمايشی؛
ج - رسوم اجتماعی، آئين ها و جشنواره ها؛

د - دانش و رسوم مربوط به طبيعت و كيهان؛
ه - مهارت در هنرهای دستی سنتی.

ميراث  دوام  تضمين  با هدف  اقداماتی  به  »حراست«  اصطالح   -  3
حفظ،  تحقيق،  سازی،  مستند  شناسايی،  جمله  از  ناملموس  فرهنگی 
حمايت، ترويج، ارتقاء، انتقال به ويژه از طريق آموزش رسمی و غير 

رسمی و نيز احياء جنبه های مختلف اين ميراث اطالق مي شود.
كه  مي شود  اطالق  دولت هايی  به  عضو«  »دولت های  اصطالح   -4
نسبت به اين كنوانسيون متعهد گرديده اند و اين كنوانسيون در ميان 

آنها الزم االجراء است.
5 - اين كنوانسيون در مورد سرزمين های موضوع ماده )33( كه طبق 
شرايط مقرر در همان ماده، متعاهد اين كنوانسيون مي شوند با اعمال 
تغييرات الزم اعمال مي شود. اصطالح دولت های عضو نيز تا همان 

حد اشاره به سرزمين های مزبور دارد.
ماده 3- ارتباط با ساير اسناد بين المللی هيچ يک از مفاد 
که  کرد  تفسير  گونه ای  به  نمی توان  را  کنوانسيون  اين 

باعث موارد زير شود:
الف - تغيير وضعيت يا كاهش سطح حمايت مورد نظر در كنوانسيون 
ميالدی   1972 مورخ  جهان  طبيعی  و  فرهنگی  ميراث  از  حمايت 
)1351 هجری شمسی( از اموال ميراث جهانی كه با يك مورد ميراث 

فرهنگی ناملموس ارتباط مستقيم دارد؛ يا
ب - تأثير گذاری بر حقوق و تعهدات دولت های عضو ناشی از هرگونه 
از ذخاير  يا استفاده  سند بين المللی مربوط به حقوق مالکيت معنوی 

محيطی و اكولوژيکی كه آنها عضو آن هستند.
فصل دوم - ارکان کنوانسيون

ماده 4 - مجمع عمومی دولت های عضو
1- بدينوسيله مجمع عمومی دولت های عضو تشکيل مي شود كه از 
اين پس »مجمع عمومی« خوانده مي شود. » مجمع عمومی« هيأت 

حاكمه اين كنوانسيون است.
2- مجمع عمومی هر دو سال يکبار جلسه عادی تشکيل خواهد داد. 
مجمع می تواند در صورت تصميم خود يا به تقاضای كار گروه )كميته( 
بين الدولی حراست از ميراث فرهنگی ناملموس يا با درخواست حداقل 

يك سوم دولت های عضو، جلسه فوق العاده تشکيل دهد.
3- مجمع عمومی آئين نامه داخلی خود را تصويب خواهد نمود.

ماده 5 - کار گروه )کميته( بين الدولی حراست از ميراث 
فرهنگی ناملموس 

1- بدينوسيله كار گروه )كميته( بين الدولی حراست از ميراث فرهنگی 
در  مي شود  خوانده  كميته(   ( گروه«  »كار  پس  اين  از  كه  ناملموس 
از  متشکل  )كميته(  كارگروه  اين  می گردد.  تشکيل  يونسکو  قالب 
به محض الزم االجراء شدن  نمايندگان 18 دولت عضو می باشد كه 
نشست  در  دولت های عضو  توسط   )34( ماده  كنوانسيون، طبق  اين 

مجمع عمومی انتخاب می گردند.
2- به محض اينکه تعداد دولت های عضو كنوانسيون به پنجاه برسد، 
تعداد دولت های عضو كار گروه )كميته( به 24 دولت افزايش خواهد 

يافت.
ماده 6 - انتخاب و دوره های تصدی دولت های عضو کار 

گروه )کميته(
1- انتخاب دولت های عضو كار گروه )كميته( تابع اصول نوبت بندی 
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و نمايندگی جغرافيايی يکسان خواهد بود.
2- دولت های عضو كنوانسيون، دولت های عضو كار گروه )كميته( را 
در نشست مجمع عمومی برای يك دوره چهار ساله انتخاب خواهند 

نمود.
3- در هر حال، دوره تصدی نيمی از دولت های عضو كار گروه )كميته( 
انتخابات برگزيده شده اند، محدود به دو سال است،  كه در نخستين 

اين دولت ها در نخستين انتخابات به قيد قرعه برگزيده خواهند شد.
از دولت های عضو كار  4 - مجمع عمومی هر دو سال يکبار نيمی 

گروه )كميته( را تجديد خواهد نمود.
از دولت های عضو را كه برای تصدی  5 - مجمع عمومی، تعدادی 
كرسی های خالی كار گروه)كميته( الزم می باشد، انتخاب خواهد نمود.

6 - يك دولت عضو كار گروه )كميته( نمی تواند برای دو دوره متوالی 
انتخاب گردد.

ميان  از  را  خود  نمايندگان  )كميته(  گروه  كار  عضو  دولت های   -  7
افراد واجد شرايط در عرصه های گوناگون ميراث فرهنگی ناملموس 

انتخاب خواهند كرد.
ماده 7 - وظايف کار گروه )کميته(

وظايف كار گروه )كميته( بدون خدشه به امتيازاتی كه به موجب اين 
كنوانسيون به آن اعطاء شده است، عبارتند از:

الف - ترويج اهداف كنوانسيون و ترغيب و نظارت بر اجرای آنها؛
ارائه توصيه هايی در زمينه  ب- راهنمايی در مورد بهترين رويه ها و 

اقدامات مربوط به حراست از ميراث فرهنگی ناملموس ؛
از ذخاير صندوق و تقديم آن به  ج- تهيه پيش نويس طرح استفاده 

مجمع عمومی طبق ماده)25(؛
اتخاذ  و  صندوق  ذخاير  افزايش  روش های  يافتن  برای  جستجو  د- 

اقدامات الزم بدين منظور، طبق ماده )25(؛
ه- تهيه دستورالعمل های قابل بهره برداری برای اجرای اين كنوانسيون 

و تقديم آن به مجمع عمومی جهت تصويب؛
از سوی دولت های عضو طبق  و - بررسی گزارش های تقديم شده 

ماده )29( و خالصه نمودن آنها جهت ارائه به مجمع عمومی؛
ز- بررسی درخواست های زير كه از سوی دولت های عضو تقديم شده 
است و اتخاذ تصميم در مورد آنها طبق معيار انتخاب هدف كه توسط 
تصويب  به  آنرا  عمومی  مجمع  و  می گردد  تعيين  )كميته(  گروه  كار 

می رساند:
1- ثبت در فهرست ها و پيشنهادات مذكور به موجب مواد )16(، )17( 

و )18(؛
2- اعطای كمك بين المللی طبق ماده )22(

ماده 8 - روش های کاری کار گروه )کميته(
1- كار گروه )كميته( در مقابل مجمع عمومی، پاسخگو خواهد بود 

و در مورد تمام فعاليت ها و تصميمات خود به آن گزارش خواهد داد.
2- كار گروه )كميته( آئين نامه داخلی خود را با رأی اكثريت دو سوم 

اعضای خود تصويب خواهد كرد.
3- كار گروه )كميته( می تواند هر نوع هيأت های مشورتی ويژه را كه 
برای انجام وظايف خود الزم تشخيص می دهد بطور موقتی تأسيس 

نمايد.
4- كار گروه )كميته( می تواند از هيأت های عمومی يا خصوصی و نيز 
اشخاص خصوصی دارای صالحيت مورد تأييد در عرصه های گوناگون 
ميراث فرهنگی ناملموس به منظور مشورت با آنها در مورد موضوعات 

خاص برای شركت در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

ماده 9 - به رسميت شناختن سازمان های مشورتی
1- كار گروه )كميته( در مورد به رسميت شناختن سازمان های غير 
دولتی دارای صالحيت مورد تأييد در عرصه ميراث فرهنگی ناملموس 
به عنوان مشاور كار گروه )كميته( به مجمع عمومی پيشنهاد خواهد 

داد.
2- كار گروه )كميته( معيار و تشريفات به رسميت شناختن مزبور را 

نيز به مجمع عمومی پيشنهاد خواهد نمود.
ماده 10- دبير خانه

1- كار گروه )كميته( از كمك دبير خانه يونسکو بهره مند خواهد شد.
نيز  و  )كميته(  گروه  كار  و  عمومی  مجمع  مستندات  خانه  دبير   -2
پيش نويس دستور كار جلسات آنها را تهيه و از اجرای تصميمات آنها 

اطمينان حاصل خواهد نمود.
در  ناملموس  فرهنگی  ميراث  از  حراست  سوم-  فصل 

سطح ملی
ماده 11 - نقش دولت های عضو

هر دولت عضو:
فرهنگی  ميراث  از  حراست  تضمين  برای  را  الزم  اقدامات  الف- 

ناملموس موجود در سرزمين خود اتخاذ خواهد نمود؛ 
عناصر   ،)2( ماده   )3( بند  موضوع  حراستی  اقدامات  ميان  در  ب- 
با  را  خود  سرزمين  در  موجود  ناملموس  فرهنگی  ميراث  گوناگون 
مشاركت جوامع، گروه ها و سازمان های غيردولتی ذی ربط شناسايی و 

تعريف خواهد نمود.
ماده 12 - فهرست ها

حراست،  هدف  با  شناسايی  تضمين  منظور  به  عضو  دولت  هر   -1
ميراث  از  فهرست  چند  يا  يك  خود،  وضعيت  با  منطبق  شيوه ای  به 
فرهنگی ناملموس موجود در سرزمين خود را تهيه خواهد نمود. اين 

فهرست ها بايد بطور منظم بروز گردند.
به كار گروه  تقديم گزارش دوره ای خود  2- هر دولت عضو هنگام 
نيز  را  فهرست ها  اين  به  مربوط  اطالعات   ،)29( ماده  )كميته( طبق 

ارائه خواهد نمود.
ماده 13- ساير اقدامات مربوط به حراست

هر دولت عضو به منظور حصول اطمينان از حراست، توسعه و ترويج 
ميراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمين خود، در موارد زير تالش 

خواهد نمود:
ميراث  كاركرد  ترويج  هدف  با  عمومی  سياست  اتخاذ  الف- 
در  ميراث  اين  از  حراست  امر  لحاظ  و  جامعه  در  ناملموس  فرهنگی 

برنامه ريزی های خود؛
ب- تعيين يا تأسيس يك يا چند هيأت صالحيتدار برای حراست از 

ميراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمين خود؛
تحقيق  روش های  نيز  و  هنری  و  فنی  علمی،  مطالعات  ترويج  ج- 
ميراث  ويژه  به  ناملموس  فرهنگی  ميراث  از  مؤثر  حراست  قصد  با 

فرهنگی ناملموس در معرض خطر؛
د- اتخاذ اقدامات حقوقی، فنی، اجرايی و مالی با اهداف زير:

1- مساعدت در زمينه ايجاد يا تقويت مؤسساتی جهت آموزش مديريت 
ميراث فرهنگی ناملموس و انتقال آن ميراث از طريق گردهمايی ها و 

فضاهايی كه برای اجراء يا ابراز آن ميراث طراحی شده اند؛
2- حصول اطمينان از دسترسی به ميراث فرهنگی ناملموس با رعايت 

رويه های مرسوم حاكم بر دسترسی به جنبه های خاص اين ميراث؛
و  ناملموس  فرهنگی  ميراث  سازی  مستند  مؤسسات  تأسيس   -3
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تسهيل دسترسی به آنها.
ماده 14 - آموزش، افزايش آگاهی و ظرفيت سازی

زير  موارد  در  مناسب  روش های  تمام  از  استفاده  با  عضو  دولت  هر 
تالش خواهد نمود:

ميراث  ارتقاء  و  شمردن  محترم  شناخت،  از  اطمينان  حصول   - الف 
فرهنگی ناملموس در جامعه به ويژه از راه های زير:

1 - برنامه های آموزشی، افزايش آگاهی و اطالع رسانی جهت عموم 
مردم به ويژه جوانان؛

2 - برنامه های خاص آموزشی و تربيتی در جوامع و گروه های ذی ربط؛
ميراث  از  حراست  برای  ظرفيت سازی  به  مربوط  فعاليت های   -3

فرهنگی ناملموس به ويژه مديريت و تحقيق علمی؛ و ...
4 - روش های غير رسمی انتقال دانش؛

ب - آگاه نگهداشتن عموم مردم از خطراتی كه ميراث مزبور را تهديد 
می كند و اقداماتی كه در قالب اين كنوانسيون انجام مي شود؛

ج - ترويج آموزش برای حمايت از فضاهای طبيعی و اماكن يادبودی 
كه وجودشان برای  ابراز ميراث فرهنگی ناملموس الزم است.

ماده 15 - مشارکت جوامع، گروه ها و افراد
ميراث فرهنگی  از  فعاليت های حراست  هر دولت عضو در چارچوب 
از مشاركت جوامع، گروه ها و در  ناملموس خود، تالش خواهد نمود 
منتقل  و  نگهداری  را خلق،  مزبور  ميراث  كه  افرادی  اقتضاء  صورت 
را   آنها  و  نمايد  حاصل  اطمينان  ممکن  حد  وسيع ترين  در  مي كنند، 

فعاالنه در مديريت آن دخالت دهد.
در  ناملموس  فرهنگی  ميراث  از  فصل چهارم - حراست 

سطح بين المللی
ماده 16 - فهرست نمونه ميراث فرهنگی ناملموس بشر

1 - كار گروه )كميته( برای حصول اطمينان از نمايانتر شدن ميراث 
با  گو  و  گفت  ترغيب  و  آن  اهميت  از  آگاهی  و  ناملموس  فرهنگی 
ذی ربط،  عضو  دولت های  پيشنهاد  اساس  بر  فرهنگی،  تنوع  رعايت 
فهرست نمونه ای از ميراث فرهنگی ناملموس بشر را ايجاد نموده، به 

روز نگه داشته و منتشر خواهد نمود.
2 - كار گروه )كميته(، معيار ايجاد، بروز نمودن و انتشار فهرست نمونه 

را تنظيم و برای تصويب به مجمع عمومی ارائه خواهد نمود.
نيازمند  ناملموس  فرهنگی  ميراث  فهرست   -  17 ماده 

حراست فوری
1 - كار گروه )كميته( با هدف اتخاذ اقدامات حراستی مناسب، فهرست 
ميراث فرهنگی ناملموس نيازمند حراست فوری را ايجاد نموده، بروز  
به درخواست  بنا  را  نگه داشته و منتشر خواهد نمود و ميراث مزبور 

دولت عضو ذی ربط در فهرست ثبت خواهد كرد.
2 - كار گروه )كميته( معيار ايجاد، بروز كردن و انتشار فهرست مزبور 

را تنظيم و برای تصويب به مجمع عمومی ارائه خواهد نمود.
3 - در مواقعی كه فوريت فوق العاده وجود دارد - و معيار واقعی آن بنا 
به پيشنهاد كار گروه )كميته( توسط مجمع عمومی به تصويب خواهد 
رسيد - كار گروه )كميته( می تواند با مشورت دولت عضو ذی ربط هر 

مورد ميراث مربوط را در فهرست مذكور در بند )1( به ثبت رساند.
از  حراست  فعاليت های  و  طرح ها  برنامه ها،   -  18 ماده 

ميراث فرهنگی ناملموس
سوی  از  شده  ارائه  پيشنهادهای  اساس  بر  )كميته(  گروه  كار   -1
تعيين  دولت های عضو و طبق معياری كه توسط كار گروه )كميته( 
و به وسيله »مجمع عمومی« به تصويب ميرسد، به صورت ادواری 
ملی  و  زيرمنطقه ای  و  منطقه ای  فعاليت های  و  طرح ها  برنامه ها، 
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اهداف  و  اصول  آن،  نظر  به  را كه  ميراث  اين  از  به حراست  مربوط 
اين كنوانسيون را به بهترين وجه ممکن منعکس می سازند، با در نظر 
انتخاب و ترويج  نيازهای مختص كشورهای در حال توسعه  گرفتن 

خواهد نمود.
بين المللی  كمك  درخواستهای  )كميته(  گروه  كار  منظور  بدين    -2
عضو را برای تهيه اين پيشنهادها دريافت، بررسی و تصويب خواهد 

نمود.
3- كار گروه )كميته(، اجرای اين طرح ها، برنامه ها و فعاليت ها را از 
تعيين  خود  كه  روش هايی  از  استفاده  با  رويه ها  بهترين  نشر  طريق 

می كند، همراهی خواهد نمود.
فصل پنجم - همكاری و کمک بين المللی

ماده 19 - همكاری
شامل  جمله،  از  بين المللی  همکاری  كنوانسيون،  اين  نظر  از   -1
كمك  راهکار  ايجاد  و  مشترک  ابتکارات  تجربه،  و  اطالعات  تبادل 
فرهنگی  ميراث  از  برای حراست  آنها  در تالش  دولت های عضو  به 

ناملموس خواهد بود.
و  ملی  قوانين  مفاد  به  خدشه ای  اينکه  بدون  عضو  دولت های   -2
رويه ها و حقوق عرفی آنها وارد شود، می پذيرند كه حراست از ميراث 
بدين  و  است  بشريت  كلی  و عالقه  توجه  مورد  ناملموس،  فرهنگی 

منظور متعهد مي شوند در سطوح دوجانبه، زيرمنطقه ای، منطقه ای و
بين المللی با يکديگر همکاری نمايند.

ماده 20- اهداف کمک بين المللی
كمك بين المللی را می توان برای اهداف زير اعطاء كرد:

الف - حراست از ميراث ثبت شده در فهرست ميراث فرهنگی نيازمند 
حراست فوری؛

ب - تهيه فهرست های مذكور در مواد )11( و )12(؛
ج - حمايت از برنامه ها، طرح ها و فعاليت های انجام شده در سطوح 
فرهنگی  ميراث  از  حراست  هدف  با  منطقه ای  و  زيرمنطقه ای  ملی، 

ناملموس؛
د- هر هدف ديگری كه كميته الزم تشخيص دهد.

ماده 21- اشكال کمک بين المللی
كمکی كه از سوی كار گروه )كميته( به دولت عضوی اعطاء مي شود 
طبق دستورالعمل های قابل بهره برداری پيش بينی شده در ماده )7( و 
موافقتنامه موضوع ماده )24( خواهد بود و می تواند به اشکال زير باشد:

الف- مطالعات مربوط به جنبه های گوناگون حراست؛
ب- تأمين كارشناسان و شاغلين در حرفه مربوط؛

ج- آموزش همه كاركنان الزم؛
د- تشريح استانداردسازی و ساير اقدامات؛

ه- ايجاد و بهره برداری از زيرساخت ها؛
و- تأمين تجهيزات و دانش فنی؛

ز- ساير اشکال كمك مالی و فنی از جمله و در صورت اقتضاء اعطای 
وام های كم بهره و هدايا.

ماده 22- شرايط حاکم بر کمک بين المللی
1 - كار گروه )كميته( بايد روال بررسی درخواست های كمك بين المللی 
درخواست ها  اين  در  است  الزم  كه  را  اطالعاتی  و  نمايد  ايجاد  را 
الزم  دخالت های  و  بينی  پيش  قابل  اقدامات  قبيل  از  شود  گنجانده 

همراه با برآورد هزينه آنها را مشخص كند.
مواقع  در  كمك  درخواست های  بررسی  )كميته(  گروه  كار   -  2

اضطراری را در اولويت قرار خواهد داد.

3 - كار گروه )كميته( برای نيل به تصميم متعهد خواهد بود مطالعات 
و مشورت هايی را كه الزم تشخيص ميدهد، انجام دهد.

ماده 23- درخواست های کمک بين المللی
1- هر دولت عضو می تواند درخواست كمك بين المللی برای حراست 
از ميراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمين خود را به كار گروه 

)كميته( تقديم نمايد.
بطور  را  خود  درخواست های  می توانند  عضو  دولت  چند  يا  دو   -2

مشترک به كار گروه )كميته( ارايه دهند.
3- درخواست شامل اطالعات مندرج در بند )1( ماده )22( به همراه 

اسناد الزم خواهد بود.
ماده 24 - نقش دولت های عضو ذی نفع

1- طبق مفاد اين كنوانسيون، كمك بين المللی اعطاء شده به وسيله 
موافقتنامه ميان دولت عضو ذی نفع و كار گروه )كميته( تنظيم خواهد 

شد.
به  توجه  با  ذی نفع  عضو  دولت  كلی،  قاعده  يك  عنوان  به   -2
محدوديت های منابع خود، در هزينه اقدامات حراستی كه به خاطر آن 

كمك بين المللی ارائه شده است، مشاركت خواهد نمود.
از كمك  استفاده  نحوه  مورد  در  را  گزارشی  دولت عضو ذی نفع   -3
ناملموس، به كار گروه  از ميراث فرهنگی  اعطاء شده برای حراست 

)كميته( ارائه خواهد نمود.
فصل ششم - صندوق ميراث فرهنگی ناملموس

ماده 25- ماهيت و ذخاير صندوق
1 - بدينوسيله »صندوق حراست از ميراث فرهنگی ناملموس« كه از 

اين پس »صندوق« خوانده مي شود، تشکيل می گردد.
2 - صندوق شامل صندوق های امانی است كه طبق مقررات مالی 

يونسکو تشکيل می شوند.
3 - ذخاير صندوق شامل موارد زير است:

الف - حق عضويت های پرداخت شده از جانب دولت های عضو؛
اختصاص  منظور  بدين  يونسکو  كنفرانس عمومی  ب - وجوهی كه 

می دهد؛
ج - ارثيه ها، هدايا و كمك های ارائه شده توسط:

)1(- ساير دولت ها؛
)2(-  سازمان ها و برنامه های سازمان ملل متحد به ويژه برنامه توسعه 

سازمان ملل متحد و نيز ساير سازمان های بين المللی؛
)3(- تشکل ها يا اشخاص حقيقی يا حقوقی.

د- هرگونه نفع حاصل از ذخاير صندوق؛
از  ناشی  دريافتی های  و  مجموعه ها  نمايش  از  حاصل  عوايد  ه- 

برنامه هايی كه به نفع صندوق برگزار مي شود؛
گروه  كار  توسط  كه  صندوق،  مقررات  طبق  كه  ذخايری  ساير  و- 

)كميته( تنظيم مي شود، مجاز شناخته شده اند.
اساس  بر  )كميته(  گروه  كار  توسط  ذخاير  از  استفاده  چگونگی   -4
رهنمودهای وضع شده توسط مجمع عمومی، تصميم گيری خواهد 

شد.
5- كار گروه )كميته( می تواند كمکهای مالی و ساير اشکال كمك 
برای اهداف عمومی و اختصاصی مربوط به طرح های خاص را بپذيرد، 
مشروط بر اينکه طرح های مزبور به تصويب كار گروه )كميته( رسيده 

باشد.
سياسی،  شرايط  همراه  نمی توان  را  به صندوق  مالی  6- كمك های 
اقتصادی و غيره ای كه  منطبق با اهداف اين كنوانسيون نيستند، ارائه 
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نمود.
ماده 26 - حق عضويت دولت های عضو در صندوق

1- دولت های عضو اين كنوانسيون بدون اينکه به كمك داوطلبانه 
تکميلی خدشه ای وارد شود، تعهد مي كنند حد اقل هر دو سال يکبار 
حق عضويتی را كه ميزان آن به صورت درصد يك شکل قابل اعمال 
برای تمام دولت ها است و توسط »مجمع عمومی« تعيين مي شود به 
صندوق بپردازند. اين تصميم مجمع عمومی با رأی اكثريت دولت های 
عضو و رأی دهنده ای كه اعالميه موضوع بند )2( اين ماده را ارائه 
عنوان  هيچ  به  دولت عضو  خواهد شد. حق عضويت  اتخاذ  نداده اند 
بيشتر از يك درصد حق عضويت آن در بودجه عادی يونسکو نخواهد 

بود.
اين   )33( ماده  يا   )32( ماده  موضوع  دولت  هر  حال،  هر  به   -2
يا  تنفيذ، پذيرش، تصويب  كنوانسيون می تواند در زمان توديع اسناد 
الحاق خود اعالم نمايد كه متعهد به مفاد بند )1( اين ماده نمی باشد.

3-  هر دولت عضو اين كنوانسيون كه اعالميه موضوع بند )2( اين 
ماده را ارائه داده است تالش خواهد كرد از اعالميه مذكور با اعالم 
به دبيركل يونسکو صرفنظر نمايد. در هر حال انصراف از اين اعالميه 
اثری  آن دولت  بر حق عضويت  آتی  افتتاح مجمع عمومی  تاريخ  تا 

نخواهد گذاشت.
گردد،  خود  عمليات  مؤثر  طراحی  به  قادر  كميته  اينکه  برای    -4
موضوع  اعالميه  كه  كنوانسيون  اين  عضو  دولت های  عضويت  حق 
بند )2( اين ماده را ارائه داده اند، بطور منظم و حد اقل هر دو سال 
بايد حتی االمکان نزديك به ميزان حق  يکبار پرداخت خواهد شد و 
عضويت هايی باشد كه در صورت تعهد آنها نسبت به مفاد بند )1( اين 

ماده می بايست می پرداختند.
5-  هر دولت عضو اين كنوانسيون كه در مورد حق عضويت اجباری 
يا اختياری خود برای سال جاری و سال تقويمی بالفاصله قبل از آن، 
دارای ديون معوقه است واجد شرايط عضويت در كار گروه )كميته( 
نخواهد بود. اين مقررات در مورد اولين انتخابات اعمال نخواهد شد. 
دوره تصدی چنين دولتی كه از قبل عضو كار گروه )كميته( بوده است 

در زمان انتخابات پيش بينی شده در ماده )6( اين كنوانسيون به پايان 
خواهد رسيد.

ماده 27- کمک های اختياری اضافی به صندوق
دولت های عضوی كه مايلند عالوه بر حق عضويت پيش بينی شده به 
موجب ماده )26(، كمك های اختياری ارائه نمايند، در اسرع وقت، كار 
گروه )كميته( را مطلع خواهند كرد تا كار گروه )كميته( بتواند برنامه 

عمليات خود را منطبق با آن طراحی نمايد.
ماده 28- فعاليت های بين المللی جمع آوری اعانه

دولت های عضو تا حد امکان از فعالت های بين المللی جمع آوری اعانه 
كه به نفع صندوق تحت نظارت يونسکو سازماندهی مي شود، حمايت 

خواهند نمود.
فصل هفتم: گزارش ها

ماده 29- گزارش های دولت های عضو
شده  تعيين  پيش  از  نوبت بندی  و  انواع  به  توجه  با  عضو  دولت های 
ديگر  و  نظارتی  و  تقنينی  اقدامات  مورد  در  )كميته(  كارگروه  توسط 
اقداماتی كه برای اجرای اين كنوانسيون اتخاذ كرده اند، به كار گروه 

)كميته( گزارش خواهند داد.
ماده 30- گزارش های کار گروه )کميته(

1- كار گروه )كميته( گزارشی را در مورد فعاليت های خود و گزارش های 
دولت های عضو موضوع ماده )29( در هر يك از نشست های مجمع 

عمومی ارائه خواهد كرد.
2- اين گزارش به نظر كنفرانس عمومی يونسکو رسانده خواهد شد.

فصل هشتم - ماده موقتی
ماده 31 - ارتباط با اعالميه شاهكارهای ميراث فرهنگی 

شفاهی و ناملموس بشر 
اين  شدن  الزم االجراء  از  قبل  كه  را  مواردی  )كميته(  گروه  كار   -1
كنوانسيون «شاهکارهای ميراث فرهنگی شفاهی و ناملموس بشر« 
اعالم شده اند، در فهرست نمونه ميراث فرهنگی ناملموس بشر خواهد 

گنجاند.
2- گنجاندن موارد مزبور در فهرست نمونه ميراث فرهنگی ناملموس 
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بند  طبق  كه  آتی  موارد  ثبت  به  مربوط  معيار  به  وجه  هيچ  به  بشر، 
)2( ماده )16( در مورد آنها تصميم گيری خواهد شد، خدشه ای وارد 

نخواهد كرد.
ارائه  اعالميه ديگری  كنوانسيون،  اين  از الزم االجراء شدن  3- پس 

نخواهد شد.
فصل نهم - مواد نهايی

ماده 32 - تنفيذ و پذيرش يا تصويب
دولت های  تصويب  يا  پذيرش  تنفيذ،  به  منوط  كنوانسيون  اين   -  1
عضو يونسکو و طبق تشريفات قانونی اساسی مربوط آنها خواهد بود.

2 - اسناد تنفيذ، پذيرش يا تصويب نزد دبيركل يونسکو توديع خواهد 
شد.

ماده 33 - الحاق
1 - اين كنوانسيون برای الحاق تمامی دولت های غير عضو يونسکو 
است،  نموده  دعوت  الحاق  به  را  آنها  يونسکو  عمومی  كنفرانس  كه 

مفتوح خواهد بود.
از  كه  سرزمين هايی  الحاق  برای  همچنين  كنوانسيون  اين   -2
آنرا به رسميت  خودگردانی داخلی كاملی كه سازمان ملل متحد نيز 
را طبق قطعنامه 1514  استقالل كامل  اما  برخوردارند  شناخته است 
موضوعات  مورد  در  و  نياورده اند  دست  به  عمومی  مجمع  )پانزدهم( 
مورد حکم در اين كنوانسيون صالحيت دارند، از جمله صالحيت انعقاد 

عهدنامه هايی در مورد موضوعات مزبور، مفتوح خواهد بود.
3- سند الحاق نزد دبيركل يونسکو توديع خواهد شد.

ماده 34 - الزم االجراء شدن
تنفيذ،  سند  سی امين  توديع  تاريخ  از  پس  ماه  سه  كنوانسيون  اين 
اما فقط در مورد  الحاق الزم االجراء خواهد شد،  يا  پذيرش، تصويب 
يا  تنفيذ، پذيرش، تصويب  به  از دولت هايی كه اسناد مربوط  آندسته 
الحاق خود را در آن تاريخ يا قبل از آن توديع كرده اند. اين كنوانسيون 
تنفيذ،  سند  توديع  از  پس  ماه  سه  ديگر،  عضو  دولت  هر  مورد  در 

پذيرش، تصويب يا الحاق آن، الزم االجراء خواهد شد.
ماده 35- نظام های با قانون اساسی فدرال يا غير متمرکز
قانون  نظام  كه  عضوی  دولت های  از  آندسته  مورد  در  زير  مقررات 

اساسی فدرال يا غير متمركز دارند اعمال خواهد شد:
تحت صالحيت  آن،  اجرای  كه  كنوانسيون  اين  مفاد  مورد  در  الف- 
تعهدات  می گيرد،  قرار  مركزی  قانونگذاری  قدرت  يا  فدرال  قانونی 
فدرال  غير  دولت های عضو  تعهدات  يا مركزی همانند  فدرال  دولت 

خواهد بود؛
صالحيت  تحت  آن،  اجرای  كه  كنوانسيون  اين  مفاد  مورد  در  ب- 
كانتون ها، اياالت، كشورها يا دولت های اصيل منفردی قرار می گيرد 
فدراسيون  اساسی  قانون  نظام  به  متعهد  تقنينی  اقدامات  برای  كه 
نيستند، دولت فدرال، مقامات صالحيتدار كانتون ها، اياالت، كشورها 
برای  به همراه توصيه خود  از مقررات مذكور  را  يا دولت های مزبور 

بکارگيری آنها آگاه خواهد كرد.
ماده 36 - خروج از عضويت

1 - هر دولت عضو می تواند از عضويت در اين كنوانسيون خارج شود.
2 - خروج از عضويت طی سند كتبی اعالم و نزد دبيركل يونسکو 

توديع خواهد شد.
3 - خروج از عضويت دوازده ماه پس از دريافت سند خروج از عضويت 
نافذ خواهد شد. اين امر به هيچ عنوان بر تعهدات مالی دولت عضو 
خارج شونده از عضويت، تا زمانيکه خروج از عضويت نافذ نشده است، 

تأثير نخواهد گذارد.
ماده 37 - وظايف امين اسناد

دبيركل يونسکو به عنوان امين اسناد اين كنوانسيون، دولت های عضو 
سازمان، دولت های غير عضو سازمان موضوع ماده )33( و نيز سازمان 
ملل متحد را از توديع تمامی اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق 
پيش بينی شده در مواد )32( و )33( و خروج از عضويت پيش بينی 

شده در ماده )36( مطلع خواهد ساخت.
ماده 38 - اصالحات

1 - هر دولت عضو می تواند از طريق اطالعيه كتبی خطاب به دبيركل 
پيشنهاد اصالح اين كنوانسيون را ارائه نمايد. دبيركل اطالعيه مزبور 
را ميان تمام دولت های عضو توديع خواهد نمود. اگر ظرف مدت شش 
نظر  با  عضو  دولت های  نصف  حداقل  اطالعيه،  توزيع  تاريخ  از  ماه 
مساعد به درخواست پاسخ دهند، دبيركل پيشنهاد مزبور را به نشست 
تصويب  و  بررسی  مورد  تا  نمود  خواهد  ارائه  عمومی  مجمع  بعدی 

احتمالی قرار گيرد.
2 - اصالحات با رأی اكثريت دو سوم دولت های عضو حاضر و رأی 

دهنده تصويب خواهد شد.
3 - اصالحات اين كنوانسيون به محض تصويب، برای تنفيذ، پذيرش، 

تصويب يا الحاق به دولت های عضو ارائه خواهد شد.
4 - اصالحات سه ماه پس از توديع اسناد موضوع بند )3( اين ماده از 
سوی دو سوم دولت های عضو الزم االجراء خواهد شد، اما فقط در مورد 
آندسته از دولت های عضوی كه آنها را مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب 
قرار داده يا به آن ملحق شده اند. پس از آن، اصالحات مذكور برای 
هر دولت عضوی كه آنها را مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب قرار داده 
يا به آن ملحق شود، سه ماه پس از تاريخ توديع سند تنفيذ، پذيرش، 

تصويب يا الحاق توسط آن دولت عضو الزم االجراء خواهد شد.
بندهای )3( و )4( در مورد اصالحات ماده )5(  5 - رويه مندرج در 
راجع به تعداد دولت های عضو كار گروه )كميته( اعمال نخواهد شد. 

اين اصالحات در زمانيکه تصويب می شوند، الزم االجراء خواهند شد.
6 - دولتی كه پس از الزم االجراء شدن اصالحات طبق بند )4( اين 
ماده عضو اين كنوانسيون مي شود، جز در صورتيکه به گونه ديگری 

بيان نکند، چنين تلقی خواهد شد كه:
الف- عضو اين كنوانسيون به گونه ای كه اصالح شده است، می باشد؛ 

و
ب- در مورد هر دولت عضوی كه متعهد به اصالحات نمی باشد، عضو 

كنوانسيون، قبل از اعمال اصالحات می باشد.

ماده 39 - متون معتبر
اين كنوانسيون به زبان های عربی، چينی، انگليسی، فرانسوی، روسی 
برخوردار  يکسان  اعتبار  از  متن  هر شش  و  شده  تنظيم  اسپانيايی  و 

هستند.
ماده 40 - ثبت

به  بنا  متحد  ملل  سازمان  منشور   )102( ماده  طبق  كنوانسيون  اين 
درخواست دبيركل يونسکو در دبير خانه سازمان ملل متحد ثبت خواهد 

شد.
كنوانسيون شامل  متن  به  منضم  واحده  ماده  بر  فوق مشتمل  قانون 
مقدمه و چهل ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بيست و دوم آذر 
ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسالمی تصويب 

و در تاريخ 1384/10/15 به تأييد شورای نگهبان رسيد.
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از نگاه شهردار

اصفهان پرهنر میزبان 
میراث داران فرهنگ ناملموس جهان

گفتگو با شهردار اصفهان

: سال تأسيس شهرداري در اصفهان و در صورت 
امكان نام نخستين شهردار اصفهان را بگوييد.

در رمضان 1325 ه.ق مطابق با مهرماه 1286 حاجی محمدعلی خان با 
عنوان كالنتر به عنوان رئيس بلديه تعيين شد مدت مأموريت كالنتر و 
اعضای بلديه 4سال بوده كه در دوره اول پس از 2 سال نصف اعضای 
بلديه به حکم قرعه از اداره بلديه خارج شده و به جای آنها اعضای جديد 

انتخاب می شدند
: برايمان از پيشينه کاري تان پيش از دوره ي شهردار 

شدن و دوره ي شهرداري بگوييد.)با تاريخ(
مهمترين سوابق و تجربيات درزمينه هاي مديريتي و اجرايي : الف( رياست 
دانشگاه صنعتي اصفهان به مدت 9سال، ب( رياست دانشگاه اصفهان و 
علوم پزشکي اصفهان  به مدت 4 سال، ج( معاونت مالي واداري دانشگاه 
صنعتي اصفهان، د( شهردار اصفهان)پايتخت فرهنگي جهان اسالم( از سال 

1382 تاكنون
: آقاي شهردار شما بومي اصفهان هستيد. اين بومي 
امتياز  يک  اصفهان  مانند  بزرگي  براي شهردار شهر  بودن 

است يا محدوديت؟

يقيناً بومی بودن برای كالنشهری همچون اصفهان كه از پيچيدگی های 
بسياری برخوردار بوده و محالت و مناطق زيادی دارد يك امتياز بزرگ 
بشمار آمده و می تواند حل چالش ها و مشکالت شهری را تسهيل كند و در 

مديريت تمركززدايی محلی كمك وافری نمايد.
 ICCN با مشارکت را که  :  اجالس و جشنواره اي 
برگزار مي کنيد يكي از بزرگترين رخدادهاي فرهنگي شهرتان 
فرهنگي  ميراث  اجالس  اين  برگزاري  انديشه  بود  خواهد 

ناملموس چگونه جرقه خورد؟
از آنجا كه فرهنگ هر ملت جزو نيازهای ضروری برای ادامه حيات آن است، 
توجه و اهتمام به مسائل فرهنگی همواره مورد توجه شهرداری اصفهان بوده 
و هست. حضور پررنگ شهرداری اصفهان در اجالس های متعدد برگزار 
شده توسط ICCN و تأثير بسزای آن در معرفی فرهنگ ايرانی اسالمی 
به جهانيان، همچنين تأكيد مقام معظم رهبری در خصوص توجه به فرهنگ 
و ميراث معنوی سبب شد انديشه ميزبانی و  برگزاری اجالس و جشنواره 

ميراث فرهنگی ناملموس رقم بخورد.
: به رغم کارهاي فراوان و مسؤوليت هاي بسيار، شما 
ميزبان اجالس و جشنواره هستيد. انگيزه براي برگزاري چنين 

مرتضی سقائيان نژاد در 1332 خورشيدي در 
جويباره ي اصفهان چشم به جهان گشود.

در زادگاهش درس خواند و رشته فيزيک را 
در دبيرستان به پايان برد. در سال 1351 از 
سوي وزارت علوم به آمريكا فرستاده شد و 
تخصصي  دکتري  دانشنامه ي  بعد  سال  ده 
خود را در رشته ي مهندسي برق از دانشگاه 
ايالتي کنتاکي دريافت نمود. به ايران بازگشت 
و در دانشگاه صنعتي اصفهان برق و کامپيوتر 
از اعضاي اصلي هسته ي  و  تدريس مي کرد 
از  سقائيان نژاد  دکتر  شد.  خودرو  تحقيقات 
سال 1382 شهردار اصفهان بوده است. وي 
بيش از 30 سمت و شغل اجرايي و پژوهشي 
تاکنون داشته که از ميان آنها مي توان به 9 
سال رياست دانشگاه صنعتي اصفهان اشاره 
نمود. از کارهايش؛ 3 کتاب در زمينه ي برق 
ماشين های الكتريكي و بيش از 60 مقاله را 

مي توان برشمرد.

 عمار داودی
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مهمترين  از  يكي  شهردار  براي  پرشكوهي  نشست 
کالنشهرهاي ايران چه بود؟ چونكه بدون اين اجالس هم 

اصفهان از شهرت و آوازه  ي جهاني برخوردار بوده است.
افق ديد اصفهان برای برگزاری اين رخداد بزرگ  يك چشم انداز ملی و 
بين المللی است  و قطعاً شهر تاريخی اصفهان نقطه كانونی مناسبی است 
. پرداختن به مسائل فرهنگی كه در دراز مدت می تواند در كليه رفتارها و 
سنت های اجتماعی و سبك زندگی شهروندان  تأثير داشته باشد، از جمله 
نکات اساسی و مهمی است كه می تواند ساير جنبه های زندگی اجتماعی 
را متأثر سازد، لذا پرداختن به موضوعات فرهنگی بخصوص در سالی كه 
از سوی مقام معظم رهبری سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مديريت 
جهادی نام گرفته است سبب خواهد شد كه اصفهان آنگونه كه شايسته 
است در جهان مطرح شود و به يکی از اهداف مهم  شهرداری اصفهان 
سال 95  نيز كه ارتقاء جايگاه ملی، منطقه ای و بين المللی كالنشهر اصفهان 

است دست يابد.
: آيا کالنشهرهاي ديگري از کشور هم داوطلب اين 

ميزباني بودند يا خير؟
بله كالنشهر زيبا و فرهنگی شيراز هم داوطلب اين ميزبانی بوده است. 

: دبيرخانه اجالس بانوان ميراث فرهنگی ناملموس 
جهان، دو سال ميهمان شما خواهد بود. آيا شهرداري 

براي اين دو سال برنامه ويژه اي دارد؟
ميراث  تعداد   اين دو سال  تالش خواهد كرد  اصفهان طی  شهرداری 
فرهنگی  ناملموس  ثبت شده ايران در فهرست جهانی يونسکو را باال ببرد. 
دبيرخانه قطعاً در راستای ترويج و احياء ميراث فرهنگی كشور و بويژه نقش 

زنان در اين حوزه  تالش خواهد كرد.
: آقاي شهردار آيا آماري از شمار گردشگران، ساليانه 
در دست داريد، اگر هست چند درصد آنها خارجي 

هستند؟
سند چشم انداز 20 ساله، مسير را برای گردشگری كشور روشن كرده است 
20 ميليون گردشگر خارجی تا سال 1404 و از سوی ديگر پيشنهاد لغو 
رواديد با 60 كشور دنيا، اقداماتی است كه اگر به سرانجام برسد، می توان 
اميدوار بود كه گردشگری كشورمان بخشی از جايگاه واقعی خود را به دست 
آورد. بر اساس اين سند بايد سهم ايران از شمار گردشگران جهانی از 0/09 
درصد در سال 83 به 1/5 درصد در سال 1404 يعنی سال پايانی چشم انداز 
20 ساله افزايش يابد. يعنی تعداد گردشگران ورودی به ايران از تعداد 700 
هزار نفر در سال 83 بايد به حدود 20 ميليون نفر در سال 1404 برسد تا 
سهم ايران از درآمد گردشگری جهانی از 07 /0 درصد در سال 83 به 2 
درصد در سال پايانی سند چشم انداز 20 ساله رشد يابد، به گونه ای كه كشور 
ايران در سال 1404 ساالنه حدود 25 ميليارد دالر از محل گردشگر ورودی، 
كسب درآمد كند. در چشم انداز 20 ساله گردشگری استان اصفهان نيز 
يکسری اهداف و راهبردهايی در نظر گرفته شده است تا بر اساس آن بتوان 
به جايگاه متناسب در توسعه گردشگری با توجه به ظرفيت های مناسب خود 
نائل آمد. اين آمار برای گردشگران خارجی فعال چندان مناسب نيست و از 
حدود پانزده ميليون مسافر ورودی به اصفهان در سال 92 بعنوان مثال، فقط 

110000 ميهمان خارجی را ميزبان بوديم.   
: آيا خشكسالي که اينک اصفهان را به چالش خوانده، 
از شمار گردشگران چند ده سال پيش کاسته يا خير؟

البته بی تأثير نبوده است، ولی وجود آثار و ابنيه تاريخی و فضاهای بکر و 
جاذبه های گردشگری ديگر شهر اصفهان اين نقطه ضعف را تا حد زيادی 
پوشش داده است. مستحضريد كه اصفهان يکی از شهرهای مبنايی برای 

كشور ايران در طول تاريخ بوده و هست  .اين شهر از معدود مراكز تاريخی 
ارزشمند جهان به شمار می رود و بسياری از آثار باستانی و تاريخی آن در 
ليست آثار بشری به ثبت رسيده است . اگر از تاريخ اين شهر سخن به ميان 
آيد سرگذشت آن تا اعماق اساطير و افسانه ها ريشه دارد. تاريخ اين شهر از 
يك سو به سليمان و نوح متصل و از سوی ديگر پايگاه نهضت كاوه آهنگر 

برعليه ضحاک خونخوار معرفی می گردد .
اهميت اصفهان به اندازه ای است كه در اكثر دائره المعارف های بزرگ جهان 
مدخلی به آن اختصاص يافته و سفرنامه هايی از محاسن و شکوه ظاهری و 
باطنی آن از پژوهندگانی چون تاورنيه، شاردن و ...  به نگارش درآمده و مظاهر 
تمدن اسالمی آن همانند سبك معماری، مکتب فلسفی و منهج فقهی آن 
چشمگير است .عالوه بر اين امتيازهای فرهنگی و تاريخی، اصفهان دارای 
پتانسيل های مذهبی، طبيعی ، علمی و صنعتی بسيار است كه آن را تبديل 
به يك شهر شاخص جهت تامين گونه های مختلف گردشگری كرده است. 
شهرداريها: 200 تا 300 ميهمان خارجي كه به اين جشنواره خواهند آمد 
مي توانند پرشمارترين مبلغان اصفهان اين پايتخت هنر و فرهنگ ايران زمين 
در سراسر جهان باشند، براي اين توانش نهان و پيامدهاي فرخنده ي آن چه 

پيش بيني هايي كرده ايد؟
 تالش بر اين است تا حداكثر استفاده از حضور  اين ميهمانان در اين رويداد 
بين المللی به عمل آيد و به عنوان سفيران فرهنگی، پيام صلح و دوستی 
كشورمان را به جهانيان ابالغ نمايند. لذا در برنامه ها سعی بر آن شده است 
تا حداكثر ظرفيت ها در حوزه ميراث فرهنگی ناملموس مورد استفاده و 
توجه قرار گيرد، حتی موضوعات اجالس نيز با توجه به اين مهم انتخاب 

شده است.
از  اثري  بتواند  اصفهان  شهرداري  مي کنيد  فكر   :
ميراث ناملموس فرهنگي را به 10 اثر پذيرفته شده ي 

جهاني پيش بيفزايد.
شهرداری اصفهان برای باال بردن ميزان آثار ميراث فرهنگی ناملموس در 
فهرست جهانی در تالش است و اگر اين مهم ميسر نگردد، زمينه را برای 
ثبت آثار كشورمان قطعا فراهم خواهد كرد و يکی از دستاوردهای پيش بينی 
بين المللی  و جشنواره      اجالس  برگزاری  از  اصفهان  شده شهرداری 
ميراث فرهنگی ناملموس مستند سازی و معرفی ميراث فرهنگی ناملموس 
كشورمان و به ويژه شهر اصفهان جهت ثبت در فهرست ميراث جهانی 

يونسکو است.
 - فرهنگي  بزرگ  رخداد  اين  در  را  خودتان  نقش   :
شهري ترسيم کنيد. آيا با شوراي شهر در اين باره 

رايزني شد يا خير؟
شهرداری اصفهان از ابتدا بسيار پررنگ در برنامه های اين سازمان حضور 
يافته و  شورای اسالمی شهر اصفهان نيز با حضور در برنامه های اجالس و 
جشنواره ميراث فرهنگی ناملموس كه توسط سازمان ICCN در شهرهای 
عضو برگزار گرديده است، در كنار شهرداری اصفهان ايفای نقش داشته و 

نمايندگان شورا در اين رخدادها  همواره حضور داشته اند. 
در خصوص ميزبانی شهرداری اصفهان برای سال 93 نيز اين نهاد از ابتدای 
طی شدن فرايند ميزبانی اصفهان در جريان امور بوده است و حتی يکی 
از اعضای محترم شورای اسالمی شهر نيز با حضور در كليه اجالس های 
ICCN از سال 2010 در شکل گيری اين فرايند  بی تأثير نبوده است و 
هم اكنون نيز در كليه برنامه ها شورای اسالمی شهر به عنوان يك نهاد 
همراه با عضويت در شورای راهبردی اين اجالس و جشنواره در همکاری 
با شهرداری اصفهان برای برگزاری هر چه با شکوهتر اين رويداد بين المللی 

سهم به سزايی دارد.



55سال پانزدهم/ شماره 120

کد آزاد

ناملموس و ملموس

ميراث  آثار  از  بعضي  تصويري  گزارش  مي آيد،  رو  پيش  در  آنچه 
ناملموس ايرانيان است كه در سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل 
متحد )يونسکو(  به ثبت رسيده است. سال ثبت هر يك از آثار را نيز 
به دست داده ايم )داخل پرانتز(.)1( از نظر كنوانسيون]=مجمع[ ميراث 
ناملموس كه از تاريخ 29 سپتامبر تا 17 اكتبر 2003 در پاريس برگزار 
اقدامها، نمايشها،  ناملموس به معناي  شد، »عبارت ميراث فرهنگي 
ابزارها، دانش، مهارتها و نيز ابزار، اشيا، ساخته هاي دستي و فضاهاي 
موارد  برخي  در  و  گروه ها  جوامع،  كه  آنهاست  با  مرتبط  فرهنگي 
افراد، آنها را به عنوان بخشي از ميراث فرهنگي خود مي شناسد. اين 

ميراث فرهنگي ناملموس كه از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود، 
پيوسته توسط جوامع و گروه ها در پاسخ به محيط، طبيعت و تاريخ 
آنها بازآفريني مي شود و حس هويت و استمرار را برايشان به ارمغان 
مي آورد و بدين ترتيب احترام به تنوع فرهنگي و خالقيت بشري را 

ترويج مي كند. 
توجه  ناملموس  فرهنگي  ميراث  قسم  آن  به  فقط  مجمع،  اين  در 
احترام  ضرورت  با  نيز  بشر،  حقوق  بين المللي  اسناد  با  كه  مي شود 
همخوان  پايدار  توسعه  لزوم  و  افراد  و  گروه ها  جوامع،  ميان  متقابل 

باشد«.)پيشين(

 ندا قدمی 

1-1: نوروز - تهران 1-1: نوروز - تهران )1388(

چين ، شهروندان ساالر در حال دعا وبرپايي جشن نوروزنوروز- تركمنستانسفره نوروز- تاجيکستان

1-1: نوروز - قزاقستان

ناملموس

ناملموس

ملموسناملموس

ناملموسناملموس

ناملموس

1-2: تخت جمشيد - سنگ نگاره هديه آوردن
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2-4: تابلو تکيه دولت اثر كمال الملك

2-3: دو تار خراسان

2-2: عالي قاپو، اتاق موسيقي 1-2: رديف هاي موسيقي ايراني )1388(

1-3: موسيقي بخش هاي خراسان)1389(

1-4: هنر نمايشي آيين تعزيه)1389(
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ناملموس

ناملموس

ملموس

ملموس

ملموس
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1-5: آيين پهلواني و زورخانه اي )1389(

1-6: مهارت فرش بافي كاشان )1389(

1-7: مهارت فرش بافي فارس )1389(

2-5: زورخانه علمدار كرمانشاه

2-6: قاليچه كاشان ابريشم يکصد ساله 
استاد محتشم كاشاني، موزه ابريشم ژاپن
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2-7: موزه ي فرش فارس

2-8: نقاشي قهوه خانه اي )پرده خواني در يك روز تعطيل(

1-8: نقالي، قصه گويي اجرايي ايراني )1390(
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ملموس

ملموس ناملموس
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1-9: دانش سنتي لنچ سازي و دريانوردي در خليج فارس )1391( 

2-9: مسابقه لنچ سواري در پارس جنوبي1-10: قاليشويي مشهد اردهال )1391(

2-10: بقعه مباركه امامزاده سلطانعلي )ع(

منابع و مآخذ:
يونسکو  ملي  كميسيون  وبگاه   -1

ايران
2- ويکي پديا؛ نوروز

3- ويکي پديا؛ تخت جمشيد
4- ويکي پديا؛ عالي قاپو

5- ويکي پديا؛ زورخانه
6- www.Kermanshah-sport.ir
7-www.persiancarpetassocia-
tion.com
8- www.CHTN.ir 
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تجربیات جهانی

مدیریت شهری در کالنشهرهای 
هلند

اشاره
چهارم  يك  كه  است  غربی  اروپای  در  كوچکی  نسبتا  كشور  هلند، 
اگر  شايد  و  شده  واقع  آزاد  آب های  سطح  از  پايين تر  آن  مساحت 
نام  جهان  در  كانالی  سرزمين  زيباترين  هلند  نبود،  ونيز  شهرت 
چشم  به  كشور  اين  در  محسوسی  شکل  به  آنچه  اما  می گرفت. 
آباد  دهکده های  بهسان  بزرگ  شهرهای  مديريت  و  حفظ  می خورد 
و سرسبز است. در واقع نوعی زندگی روستايی در دل شهرها جريان 
دارد كه بخشی از آن متاثر از فرهنگ عمومی است و بخش ديگر 
يادداشتی  است.  در عرصه شهری  مديريتی  سياست های  به  وابسته 
كه در پی می آيد، حاصل مشاهده ميدانی نويسنده از ساختار شهری 
و سياست های مديريتی حاكم بر آن در سفر به مهمترين شهرهای 
هلند است. در اين مقاله، هفت شهر پرجمعيت هلند: بردا1، روتردام، 
دلف، الهه، ليدن، آمستردام و اوترخت بررسی شده است. در بررسی 
سياست ها  تمايز  تا  شده  تالش  هلند  در  شهری  مديريت  تجربه ي 

شهرهای  شود:  تقسيم بندی  كلی  دسته  سه  زير  آنها  تجربه های  و 
تاريخی كه وارث يادگارهای سده هاي ميانه هستند؛ شهرهای با بافت 
ويژه، كه متأثر از آب و هوا آنهاست؛ شهرهای مدرن كه بر اساس 
زير،  يادداشت  مديريت می شوند.  و  معماری ساخته  نوين  شيوه های 

برپايه ي بر اين تقسيم بندی تنظيم شده است.
كشور هلند در حال حاضر با بيش از 16 ميليون نفر جمعيت، به 12 
استان )ايالت( تقسيم شده و هر استان هم داراي شهرهای كوچك و 
بزرگی است كه به دست حکومت های محلی يا همان شهرداری ها 
فعال است كه هر  در هلند  اداره می شوند. مجموعا 403 شهرداری 
اجرايی و شهردار؛  كدام دارای سه ركن اصلی هستند: شورا، هيات 
شوراها در هلند مركب از 7 تا 45 عضو هستند كه با رأی مردم شهر 
انتخاب می شوند. اغلب تصميم گيريهای شهری، در حوزه ی اختيارات 
)نماينده ي  استانی،  شورای  نظارت  زير  كه  است  شهردار  و  شورا 
مركزی عمل می كند. عالوه  نهايتا حکومت  و  استان(  آن  در  مردم 

 صادق حیدری نیا 
دانش آموخته دكتری تاريخ ايران

  1- Bereda

پل های كابلی و برج های متعددی در روتردام احداث شده است
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1- Waterboard 

بر اين، به دليل اهميت مسأله آب و زمين در هلند، از قرن ها قبل، 
تقسيم بندی ديگری هم بر اساس حوزه های آبی در اين كشور وجود 
داشته كه هم اكنون با تقسيم كشور به 24 بخش آبی1 شورای منتخب 
اختيار است. عملکرد همه جانبه ي  دارای  اين بخش  در  ديگری هم 
ابعاد  تمامی  شامل  مردم  عمومی  نيازهای  در  محلی  حکومت های 
اقتصادی و  احوال،  و  ثبت  بنايی،  زير  تاسيسات  اجتماعی،  آموزشی، 
است.  كشور  اين  در  شهری  مديريت  بارز  ويژگی های  از  فرهنگی، 
شهرداران حلقه واسط ميان شورای محلی )شهر( و حکومت مركزی 

به شمار می روند. 

شهِر قرون وسطايی در سده ي بيست و يكم 
سياستهای مديريت شهری در هلند باتوجه به ظرفيت و ويژگيهای 
هر شهر متفاوت است. يکی از برنامه هايی كه در شهرهای تاريخی 
و  تاريخی شهر  ميراث  و  فرهنگی  عناصر  اجرا شده، حفظ  دقت  به 
درآميختن آن با بخش های زنده و پويای شهر است، به گونه ای كه با 
حفظ بافت تاريخی و اجتناب از ايجاد عناصر مدرن، تصوير يك شهر 

قرون وسطايی برای گردشگران تداعی می شود. 
يکی از شهرهای مرزی هلند در جنوب شرقی اين كشور، شهر نسبتًا 
بزرگ بردا است كه به رغم اهميت آن در كشور هلند، در ايران كمتر 
شناخته شده است. بردا با بيش از 170 هزار نفر جمعيت در مركز و 
همين تعداد در حومه )مجموعا 330 هزار نفر جمعيت( يکی از 10 
چند  شهرهای  كه  ايرانی  يك  نگاه  از  اما  است،  هلند  بزرگ  شهر 
به نظر  بردا شهری نسبتا جمع و جور و سرزنده  را ديده ـ  ميليونی 
می رسد كه هنوز خاطره شهرهای قرون وسطايی را در خود زنده نگه 
داشته است. ساختمان قديمی و بسيار بزرگ شهرداری ـ بسان مركز 
حکومت محلی ـ بيش از پيش اين احساس را تقويت می كند. شهر 
با برج و بارو و خندق محصور شده و همچنان مانند قرن ها قبل، در 
خندق پيرامون شهر، آب جاری است و در پس خندق، ديوار سنگی 
قلعه و برج ها ديده می شود. برای ورود به هسته ي تاريخی شهر بايد 
و حومه  تاريخی  بين شهر  دور خندق،  تا  دور  كه  پلی  روی چند  از 
جديد آن قرار دارد، گذشت. مواضع تاريخی و دفاعی، نشان از اهميت 
دارد.  سوق الجيشی  و  نظامی  لحاظ  از  ويژه  به  منطقه  اين  تاريخی 
ژوئيه   31 در  هلند  و  انگليس  ميان  جنگ  پايان  توافق نامه  امضای 

1667 در شهر بردا، يکی از نقاط عطف تاريخی اين شهر است. 
توجه می كند، وضعيت  از هر چيزی جلب  بيش  اين شهر،  در  آنچه 
البته  كه  ـ  مركزی  بخش  تمام  در  تقريبا  است.  آن  مركزی  بافت 
مساحت قابل توجهی را هم در بر مي گيرد ـ هرگونه آمد و شد وسايل 
نقليه بجز دوچرخه ممنوع است. در واقع اهالی شهر، بخش مهمی از 
قلب بردا را به عنوان منطقه ي بدون خودرو و موتور، صرفا به پيادگان 
اختصاص داده اند. در خيابان اصلی مركز بردا، كافه ها و رستوران های 
برای  از قسمت اعظم فضای خيابان  آنها  زيادی هستند كه همگی 
استفاده می كنند. حتی در يك روز عادی و  چيدن ميز و صندلی ها 
وسط هفته هم ازدحام آدمها در تمام كافه ها و رستوران ها، آن هم 
تا پاسی از شب، هر گردشگر و تازه واردی را شگفت زده می كند. اين 
سرزندگی و شادابی، به شکل فراگير فضای فرهنگی و اجتماعی شهر 

را تحت تأثير قرار داده است.  
نام »بردا« برگرفته از نام رود »Aa« است كه از وسط شهر مي گذرد. 
در واقع نام، تركيبی از دو واژه پهن )brede( و رود »آ« است. به رغم 
آنکه بردا در خالل جنگ جهانی دوم به تصرف آلمان ها درآمده و تا 
29 اكتبر سال 1944 همچنان در اشغال بوده، اما هنوز آثار خوبی از 

 Grote( گذشته شهر را می توان در آن يافت. كليسای بزرگ شهر
Kerk( و كانال قديمی آب )Spanjaardsgat( مربوط به سده ي 
مركزی  ميدان  جالبتر  همه  از  و  شهر  باروی  و  خندق  شانزدهم، 
)Grote Markt( مهمترين نقاطی است كه يادآور هويت تاريخی و 
گذشته اين شهر است. هسته مركزی شهر، پر از ساختمان هايی است 
كه بيشتر آنها به سده ي نوزدهم يا حتی پيش از آن تعلق دارد و تقريبا 
تمام هتل ها، كافه ها و فروشگاهها، درون همين بناهای تاريخی واقع 
كه  ـ  گذرگاهها  نکردن  گشاده سازي  و  بناها  تخريب  عدم  شده اند. 
در بسياری از شهرهای اروپايی ديده می شود ـ در اين شهر نيز به 
مسائل  مديريت  از  گذشته  ديده مي شود. شهرداری  شکل چشمگير 
روزانه ي شهر، اجرای برنامه ها و مناسبتهای فرهنگی را برعهده دارد. 
در بردا بين فصل های بهار تا پايان پاييز هفت جشنواره و كارناوال 
حمايت شهرداری  با  و  انجمن ها  اينها  همه ي  كه  می شود  برگزاری 

اجرا مي نمايند.
مهمترين   ،)A16( جاده  و  شهر  سوی  دو  در  راه آهن  ايستگاه  دو 

گذرگاههاي ترابري شهر بردا با ديگر نقاط اروپاست.

روتردام؛ شهِر محبوب معماران
روتردام از آن شهرهايی است كه تقريبا هيچ اثر تاريخی و شاخصی در 
آن به چشم نمی خورد و اين موضوع تا اندازه ي زيادی برآمده  از آسيب 
بندری  موقعيت  است.  )1941-1939م(  دوم  جهانی  جنگ  در  شهر 
شهر و استفاده فراوان از آن برای انتقال تجهيزات و نيروی نظامی در 
زمان جنگ، موجب شده كه آتش سنگين دو طرف چيزی از گذشته 
شهر باقی نگذارد. اما در برابر، بازسازی كامال مدرن روتردام، اين شهر 
را به شهر محبوب معماران و طراحان شهری بدل كرده و به سبب 
ساختمان های  است؛  شده  اروپا  بندر  بزرگترين  تجاری اش،  موقعيت 
چشم  به  شهر  اين  در  فراوانی  عظيم  پل های  و  غريب  و  عجيب 

می خورد كه می تواند برای عالقه مندان به معماری، جذاب باشد. 
مهمترين  و  آمستردام(  از  )بعد  هلند  پرجمعيت  دومين شهر  روتردام 
و  شهر  در  نفر  هزار   600 از  بيش  اروپاست.  شمال  در  تجاری  بندر 
همين تعداد در حومه روتردام زندگی می كنند. جايگاه راهبردی آن 
در دلتای »راين ـ ماس ـ اسخلد« بر كناره ي دريای شمال و در قلب 

شهرک خانه های مکعبی؛ نمونه ای از تجربه های معماری در روتردام
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سامانه ای انبوه از راه آهن ها، جادهها و راههای هوايی و آبی باعث 
اين  فرودگاه  داده شود.  اروپا«  »دروازه ي  لقب  اين شهر  به  تا  شده 
پروازی در  )HUB( مهم  شهر در كنار فرودگاه آمستردام، دو هاب 

شمال اروپا هستند.
براي حفظ ميراث  معماران و شهرسازان هلندی كه تالش ويژه ای 
فرهنگی و بافت های تاريخی دارند، تجربه ای نو را در روتردام اجرا 
از  تاريخی است،  از ميراث  كرده اند. چنانکه گفته شد، روتردام تهي 
پروژه های  دوم،  جهانی  جنگ  از  پس  شهر  اين  بازسازی  در  اينرو 
متعددی اجرا شده تا ضمن كارآمدی فضای شهری، نوعی بازتوليد 
فرهنگی برپايه ي معماری نوين در آن چهره بندد. در واقع هلنديها، 
روتردام را به كارگاه معماری نوين بدل كرده اند تا همان ميزان كه 
برای  الگويی  هلند،  شهرهای  ساير  در  سنتی  و  تاريخی  فضاهای 
مديريت شهرهای تاريخی در سراسر جهان است، روتردام نيز الگوی 

يك شهر مدرن و الهام بخش معماران معاصر باشد. 
خانه های مکعبی1 مانند شهركی كوچك در دل شهری بزرگ، يکی 
از معماری روتردام است. اين مجموعه كه را  از نمونه  های پرجاذبه 
در  خانه   18 ساخت  با  ابتدا  شده  طراحی  بلوم2  پيت  معاصر  معمار 
فاصله سال های 1974 تا 1977 در هلموند3  هلند آغاز شد و سپس 
با ساخت شهركی بزرگتر مشتمل بر 38 خانه مکعبی در روتردام به 
سال 1984 پی گرفته شد. متراژ هر خانه صد متر مربع است كه به 
زير  از فضای  بخشی  ديوارها، عمال  درجه ای  تقريبا 55  زاويه  دليل 
اين  تا  كرده  تالش  طراح  كه  هرچند  است.  استفاده  بدون  ديوارها 
تختخواب  كمدها،  آشپزخانه ،  كابينِت  مانند  قسمت هايی  در  را  فضا 
و... توزيع كند، اما در عين حال بخشی از فضا قابل استفاده نيست. 
به  برخی مناطق روستايی و  را در  اين، همين طراحی  از  وي پيش 
شکل انفرادی، اجرا كرده بود. در طرح انفرادی، هر خانه به مثابه يك 
درخت طراحی شده كه بر پايه ای استوار است و چند متری از سطح 
 )Overblaak( زمين باالتر قرار می گيرد. اين مجموعه در خيابان
با  ديگری  برج  است.  واقع شده   )Blaak( مترو  ايستگاه  كنار  در  و 
شکل كلی يك مداد، در كنار اين شهرک كوچك جلب توجه می كند. 
ورودی ايستگاه مترو نيز در اين منطقه طراحی جالبی دارد. هم اينك 
يکی از مالکان، خانه ی مبله اش را به روی بازديدكنندگان گشوده و 
به اين ترتيب با پرداخت يك بليت دو و نيم يورويی می توان از همه 

بخش های خانه بازديد كرد.
هر خانه از يك ورودی و سه بخش اصلی تشکيل شده است: طبقه 
اول با اتاق نشيمن و آشپزخانه؛ طبقه دوم با دو اتاق خواب و حمام 
كه يکی به صورت اتاق كار و ديگری اتاق خواب طراحی شده؛ طبقه 
و  آپارتمانی  گياهان  نگهداری  برای  )نورگير(  پاسيو  شکل  به  سوم 
يك نشيمن كوچك درآمده است. به رغم آنکه ديدن عکسهای اين 
مجموعه و بازديد از آن برای مخاطبان جالب است، اما چنين مي نمايد 
كه  زندگی كردن در فضايی با ديوارهای كج، در بلند مدت آدم را 
اذيت كند و چه بسا توقف ساخت چنين پروژه ای در ساير نقاط هلند، 
بركنده از همين مسأله باشد. ليکن احداث آن را می توان تجربه ای نو 
تلقی كرد. زيرا معمار تالش كرده با الهام از طبيعت و به كارگيری 
معماری نوين، در دل شهری كامال جديد، يك شهرک يا دهکده ای 
زندگی  از  طبيعی تر  احساس  آن  باشندگان  كه  كند  پا  بر  را  كوچك 

داشته باشند.
ترابري شهری، جاده ای، هوايی و دريايی يکی از مهمترين مزيت های 
بزرگ هلند  فرودگاه  روتردام سومين  فرودگاه  است.  نوين  اين شهر 

است كه نقش مهمی در ترابري هوايی برعهده دارد. چهار جاده در 
چهار سوی شهر، مکمل جابجايی های دريايی و بندری در روتردام 
هزار   320 روزانه  جابجايی  با  هم  روتردام  راه آهن  ايستگاه  هستند. 
بين المللی  ايستگاه  يك  عنوان  به  محلی،  كارايی  بر  عالوه  مسافر، 
عمل می كند. هفت ايستگاه در نقاط مختلف شهر، دسترسی آسانی 
را برای مسافران پديد آورده اند. برای دسترسی بهتر به ايستگاههای 
راه آهن، فرودگاه و پايانه های بندری، در 1968 نخستين خط متروی 
هلند در روتردام ساخته شد. در حال حاضر پنج خط اصلی مترو به 
درازاي تقريبی 73 كيلومتر، مهمترين نقاط شهر را زير پوشش دارد. 
اما هلنديها همان قدر كه به دوچرخه عالقه دارند، تراموا را بر مترو 
در سطح  تراموا  خط   9 روتردام  در  دليل  همين  به  می دهند  ترجيح 
خيابان ها كشيده شده و حجم زيادی از جابجايی های درون شهری 
را اين خطوط انجام مي دهند. البته 33 خط اتوبوسرانی درون شهری 
و ده خط اصلی اتوبوس برون شهری )RET( هم به جابجايی مسافر 
بسيار  رفاه  ترابري عمومی، سطح  وسيله  تعداد  اين  كمك می كنند. 
خوبی از خدمات شهری را ايجاد كرده است. موقعيت بندری شهر و 
گذر رودخانه از ميان آن، موجب شده كه اتوبوس و تاكسيهای آبی 
هم در اين شهر شکل بگيرد. اتوبوس آبی با ظرفيت 130 مسافر و 

60 دوچرخه، به حمل و نقل درون شهری كمك می كند. 

دلف: الگوی يک شهر دانشگاهی
شهر دلف به دهکده ای سرسبز و زيبا شبيه است كه در البالی كانالها 
و فضای سبز آن، ساختمان اصلی دانشگاه به چشم می خورد. تجربه ي 
فضاهای  آميزش  از  خوبی  بسيار  الگوی  شهر،  اين  احداث  در  هلند 
پيرامون كانال  بافت قديمی دلف  اداری است. هرچند كه  طبيعی و 
مركزی شهر گسترده شده و هنوز ساختمان های قديمی و زيبای شهر 
مانند كليسای مركزی، ساختمان شهرداری، و چند خانه تاريخی جلب 
توجه می كند، اما بخشهای تازه ي شهر از اهميت بيشتری برخوردار 
است.  استوار  آموزش  امر  بر  اول  رتبه  در  دلف،  اقتصاد  زيرا  است، 
دانشگاه تکنولوژی دلف، سومين دانشگاه فناوري در هلند است كه در 
سال 1824 تأسيس شده و در حال حاضر بيش از 16 هزار دانشجو 
متمركز  و  دانشگاهی  پرديس های  به  كه  ايرانيان  اغلب  برای  دارد. 
دانشگاهی  ساختار  و  شکل  چنين  با  شدن  رو  به  رو  دارند،  عادت 
معتبر  مراكز  از  يکی  دلف،  معماری  دانشکده ي  است.  غريب  كمی 
آموزش معماری، در وسط شهر دلف واقع است. ساختمان دانشکده به 
خانه های فئودالی )قصرهای كوچك( شبيه است كه در ميان فضای 
سبز گسترده ای احداث شده است. در داخل اين دانشکده، تاالر نسبتا 
و  فرهنگی  فضاهای  مبلمان شهری،  طراحی  تجربه های  از  وسيعی 
است.  شده  گذاشته  نمايش  به  اخير  سال  يکصد  طی  كتابخانه ای 
فضای پيشخوان كتابخانه با هزاران جلد كتاب وجين شده و كهنه، 
ساخته شده است. بركه های آب و چمنهای وسيع، فضای زيبايی بين 
كتابخانه مركزی  و  است. غذاخوری مركزی  ايجاد كرده  ساختمانها 
دانشگاه در بخش ديگری قرار گرفته است كه هر دو معماری بسيار 
ويژه ای دارد. ساختمان كتابخانه ی مركزی با الهام از فضای عمومی 
شهر، به شکل سبز طراحی شده و تمام مساحت سقف آن ـ به جز 
پوشيده شده است گويی كه كل  با چمن  ـ  مانند  نورگير قيف  يك 
از فضای سبز شهر را تشکيل می دهد. ساختمان  ساختمان، بخشی 
به  از فضای عمومی شهر،  به شکل بخشی  دانشگاه هم  غذاخوری 
روی هر رهگذري باز است و مانند ساير بناهای دلف، پهنه ای گسترده 
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ارتفاعی كم دارد. به رغم آنکه دلف يك شهر دانشجويی است و  و 
جمعيت زيادی را در خود جای داده، اما در سراسر اين شهر هيچ بنای 
بلندمرتبه ای ساخته نشده و معماری ساختمانها در البه الی فضای 
سبز بسيار وسيع شهری از نظر دور مانده است. ساخت پل های چوبی 
كه هم جنبه ي آذيني دارد و هم خيابانها را از بركه ها جدا می كند، 
و نيز زندگی صدها پرنده در درون بركه ها، حاشيه ی خيابان ها را به 
پارک های حيات وحش شبيه كرده است. آمد و شد هزاران دستگاه 
دوچرخه، وجود پاركينگ های دوچرخه و مسيرهای ويژه، اين وسيله 
را به مهمترين وسيله ی ترابري شهری در دلف بدل كرده است. در 
گوشه و كنار شهر، به ويژه مقابل ساختمان های اداری و دانشگاهی، 
صدها دوچرخه ايستاده است. البته دوچرخه، در بيشتر شهرهای هلند 
پرطرفدارترين وسيله آمد و رفت شهری است. در عين حال، حجم 
اصلی جابجايی مسافر به اين شهر از طريق دو ايستگاه راه آهن انجام 

می شود. 

الهه؛ پايتخت سياست 
در  كه  برنامه هايی  از  يکی 
هلند  كالن  شهرهای  مديريت 
نقش ها  جدايي  شده،  اعمال 
شهرهاست.  اين  در  وظايف  و 
همانطور كه در عرصه ي معماری 
مانند  نمونه ای  و فضای شهری، 
»روتردام« برای اجرای طرحهای 
عرصه ی  در  شده  انتخاب  مدرن 
چنين  هم  سياسی  و  فرهنگی 
الهه  است.  داده  رخ  جداسازي 
و  است  هلند  سياسی  پايتخت 
آن؛  فرهنگی  پايتخت  آمستردام 
و  سفارتخانه ها  همه ي  اينرو  از 
الهه  در  سياسی  نمايندگی های 
واقع شده و بسياری از تشکل ها، 
به  وابسته  ادارات  و  موزه ها 
آمستردام  در  فرهنگی  كارهاي 

قرار دارد.
زبان  در  كه  »ِدن هاخ«1   شهر 
فرانسوی اش  خوانش  با  فارسی، 

به الهه مشهور است از آن شهرهای عجيب دنياست! در اين شهر 
اتفاقهای بزرگی رخ داده و سازمانهای مهمی واقع شده است. به رغم 
آنکه الهه پايتخت سياسی هلند است، اما بافت نسبتا سنتی و تاريخی 
و طبيعت زيبا، چهره پرهياهوی شهر را پنهان كرده به همين دليل 
می توان آن را »شهر آرامش و التهاب« توصيف كرد چون هميشه در 
پس آرامشی كه گردشگر يا حتی مردم شهر ناظر آن هستند، التهاب 

و ولوله ای عظيم برپاست. 
دادگاه بين المللی الهه كه اتفاقات مهمی در آن رخ داده و در تاريخ 
ايران نيز به دليل صدور رای در ماجرای دفاع دكتر مصدق از ملی 
شدن صنعت نفت، بسيار مشهور است؛ مهم ترين جايی است كه هر 
و  دادگاه  اين  وجود  می رود.  الهه  به  آن  جستجوی  در  گردشگری 
بدل  پايتخت حقوقی جهان  به  را  آن، الهه  نظير  ديگری  نهادهای 
كرده است. در برابر ساختمان قديمی و تاريخی دادگاه، فضای سبزی 

زبان  جمله  از  رايج،  زبانهای  تمام  به  آن  دور  تا  دور  كه  شده  واقع 
فارسی، واژه صلح حك شده است. 

شهر  مركز  در  تاريخی  و  قديمی  خيابانی  در  هلند  ملکه  كار  دفتر 
عکس  و  بگذرد  آن  برابر  از  می تواند  رهگذری  هر  كه  شده  واقع 
پارلمان  و  دولت  استقرار  سياسی،  نمايندگی های  بر  عالوه  بياندازد. 
هلند در الهه، عمال همه فعاليت های سياسی را در اين شهر متمركز 
كرده است. باوجود جمعيت نسبتا اندک هلند )حدود 15 ميليون نفر( 
تفکيك پايتخت های فرهنگی و سياسی از يکديگر، از تجمع جمعيت 

در يك شهر كاسته است. 
فرهنگی  ميراث  و  است  قديمی  نسبتا  شهری  الهه  كه  هرچند 
سرشاري را در خود جای داده، اما عالوه بر ميراث قديم، هلندی ها 
توانسته اند با بازتوليد فرهنگی، ميراث فرهنگی ناملموس و جديدی 
را در اين شهر )و بسياری از نقاط ديگر هلند( مستقر سازند. نمادهای 
صلح، ضد جنگ و ضد هولوكاست در اين شهر به وفور ديده می شود. 
بسياری از اين نمادها يادآور حوادث تلخ جنگ جهانی دوم هستند. 

آثار هنری نوين كه به صورت مستقيم و  تکرار اين نمادها و خلق 
نامستقيم مرّوج فرهنگ ضد جنگ و ضد نژادپرستی است، نمونه ی 

بارزی از بازتوليد فرهنگی در اين كشور است. 
بناهای تاريخی، كانالهای آب و خالصه  تنديسهاي متعدد، موزه ها، 
يك بافت كهن، زيبا، سرسبز و آرام، چهره ای دوست داشتنی به اين 
ترامواهای  نيز  در الهه  هلند،  مثل همه شهرهای  است.  داده  شهر 
قديمی در بيشتر خيابان ها در حركت هستند و دوچرخه در اين شهر 
نيز از جايگاه خوبی برخوردار است. پاركينگ های دوچرخه كه برای 
تمايل  از  نشانه ای  دريافت می كنند،  يورو  توقف يك  دو ساعت  هر 

گسترده مردم به اين وسيله ي پاک است. 
ميزبان  دائمی  به صورت  مهم شهر،  و  تاريخی  بناهای  تمام  تقريبا 
مهمترين وقايع يا نهادهای رسمی كشور هستند. يکی از مهم ترين 
مجموعه های تاريخی شهر، »تاالر شواليه2« است؛ جايی كه بيشتر 

1- Den Haag
2-Ridderzaal

تاكسی های آبی در روتردام



سال پانزدهم/ شماره 120 64

استفاده می شود.  از آن  بازگشايی مجلس  مانند  برای مراسم رسمی 
اين بنا و محوطه ي پيرامون آن، با حياط های وسيع جزئی از مجموعه 
 Hofvijver درياچه ی كوچك   Binnenhof هستند كه در كنار 
سبك  به  وسطايی  قرون  قصر  يك  اصل  در  كه  بنا  اين  دارد.  قرار 
نيمه  از  و  شده  ساخته  ميالدی  سيزده ي  سده ي  در  است  گوتيك 

سده ي شانزدهم به بعد به مركز سياسی هلند تبديل شده است. 
از نکات مهم در مديريت شهر الهه، جدايي كامال محسوس  يکی 
بافت تاريخی از قسمت جديد شهر است. باتوجه به مركزيت سياسی 
ـ اداری الهه، بافت تاريخی ظرفيت پذيرش همه نيازها را نداشته، از 
اينرو شهر در پيرامون آن، توسعه يافته است. البته چنانکه اشاره شد، 
ادارات مهم و حتی سفارتخانه ها و نمايندگی های خارجی در  بيشتر 
ساختمانهای چند صد ساله مستقر هستند. اما الهه، ساختمانها و بافت 
جديد هم دارد كه كامال تازه ساخته شده و تصوير روتردام را در ذهن 
زنده مي كند. ميدان spuiplein يکی از نوترين و زيباترين فضاهای 
همگاني شهر است كه سالن تئاتر و موسيقی هم در آن جاي دارد. 
بافت  در  نه تنها  رهگذران،  استراحت  و  پياده روی  برای  باز  فضاهای 

قديمی بلکه در دل بافت جديد شهر نيز فراوان به چشم  می خورد.
تصوير لك لکی ايستاده بر روی يك پا، از صدها سال پيش به نماد 
صورت  به  تاريخی،  بناهای  برخی  فراز  بر  است.  شده  تبديل  شهر 
هنوز  البته  می خورد.  چشم  به  لك  لك  اين  از  مجسمه ای  نمادين 
می توان لك لك های زنده را هم بر بلندی های اين شهر سرسبز و 

قديمی ديد.

ليدن1 ؛ آميزه ي تاريخ و طبيعت 
رشته  همانندِی يك  به  هلند  فرهنگی  ـ  تاريخی  شباهت شهرهای 
آب انبارها،  فراوان  شباهت  است.  ايران  كوير  حاشيه ي  شهرهای  از 
مساجد، كاروانسراها و مانند آن در مناطق كويری، درست شبيه تکرار 
تاريخی در  بناهای سنگی و  تپه های سبز، آسبادها و  كانالهای آب، 
هلند است. اگر شهرهای هلندی را ذيل سه گروه: بافت های تاريخی، 
شهرهای مدرن و شهرهای دارای بافت ويژه )شهر كانالی آمستردام( 
قرون  ويژگيهای  داشتن  دليل  به  ليدن  شهر  نماييم،  بخشبندي 
 وسطايی از يکسو و كانالهای پرشمار آب، جايی ميان اين دو گروه 

قرار می گيرد. 
در  هلند،  جنوب  در  پرجمعيت  شهر  پنجمين  ليدن  دانشگاهی  شهر 
ارزشمند،  تاريخی  بافت  دليل  به  اما  دارد،  قرار  از الهه  فاصله كمی 
دارد.  دلف  دانشگاهی  با شهر  فراوانی  تفاوت  ديد ساختار شهری  از 
برای درک اهميت تاريخی مراكز دانشگاهی ليدن، شايد اشاره به اين 
نکته جالب باشد كه دويست سال پيش از ايران، در اين شهر هلندی، 
ماشين های چاپ فارسی به كار افتادند. دقيقا چهارصد سال پيش از 
اين، كرسی زبان فارسی در دانشگاه ليدن تأسيس شد. در تمام سده ي 
16 و 17 اين دانشگاه يکی از مهمترين مراكز آموزشی در سراسر اروپا 
به شمار می رفت و چاپخانه يا مطبعه »بريل« كه ده ها عنوان كتاب 
فارسی در آن به چاپ رسيده، در اين دانشگاه قرار دارد. اما به رغم 
تمركز فعاليت های دانشگاهی و پژوهشی در اين شهر، پرديس های 
بلکه مهمترين  ليدن ديده نمي شود.  عريض و طويل دانشگاهی در 
مراكز دانشگاهی در ساختمانهای پراكنده و چند صد ساله شهر جای 
دارند. در اين شهر نيز مانند همه جای هلند، دوچرخه حرف اول را 
می زند با اين تفاوت كه بافت ويژه ی شهری، ترابري آبی را هم برای 

شهر به ارمغان آورده است.  

اغلب  مثل  البته  و  هلند  شهرهای  ساير  مانند  نيز  شهر  اين  مركز 
تفاوت  است.  نقليه موتوری  بدون هرگونه وسيله  اروپايی،  شهرهای 
عمده ي ليدن با الهه، تعداد پرشمار كانالهای آب در هسته ي مركزی 
شهر است. اين بخش، مانند يك ونيز كوچك به شهر حس و حال 
فوق العاده ای داده است. ليدن نيز مانند بردا، يك شهر قرون وسطايی 
تغيير، همچون  بدون  بارو، دروازه ها و خندق شهر  و  برج  زيرا  است 
دروازه  معنی  ]به  مورس  دروازه ي  است.  گذشته حفظ شده  قرنهای 
محله مرداب[ با پل معلق بر روی آب، بخشی از حصار شهر قديمی 
همين  شهر  ديگر  سوی  در  و  می كند  جدا  شهر  ديگر  بخش  از  را 
نقش را دروازه ي َزيل ]به معنی دروازه رود زيل[ ايفا می كند. كانال 
آب و رودخانه هايی كه بخش مركزی شهر را از ساير قسمت ها جدا 
كرده، برای مركز ليدن نوعی حريم ايجاد كرد است به گونه اي كه 
تقريبا هيچ خودرويي در اين قسمت به چشم نمی خورد. البته گذشته 
كانالها  در البالی  قايق  زيادی  تعداد  دوچرخه سواران،  و  پيادگان  از 
مسافر يا بار جابجا مي كنند. هرچند كه جنبه گردشگري اين بندرهای 
كوچك و محلی بر چهره ي كاربردی آنها غلبه دارد. آنچه مسلم است، 
مديريت شهری در ليدن مسأله ای ديرپا و پرسابقه است به نحوی كه 
حتی يك بنای نامتناسب، آپارتمان، برج يا سازه مدرن در هيچ بخشی 

از بافت تاريخی به چشم نمی خورد. 
وسايل ترابري سنتی، نه تنها به جزئی از فرهنگ همگاني شهر بدل 
مثال  است.  توجه شده  آنها  به  مديريتی هم  در عرصه ي  بلکه  شده 
جابجايي نامه ها با پست محلی در بعضی بخش ها با دوچرخه انجام 
می شود يا بندرها و كانالها مانند ساير معابر خشکی، ساماندهی شده 
همچنين  می شود.  ارائه  آنها  طريق  از  شهری  خدمات  از  بخشی  و 
ساختمان شهرداری، كه جايگاه حکومت محلی را در تمام شهرهای 
تاريخی ترين  و  بزرگترين  از  يکی  در  نقاط  ساير  مانند  ـ  دارد  هلند 

ساختمان های شهر واقع شده است. 
هسته ي مركزی شهر، مانند ساير شهرها پيرامون كليسای مركزی آن 
با نام Hooglandse Kerk شکل گرفته است. برخورد دو رشته 
رودخانه »راين جديد« و »راين قديم« در ميان شهر ليدن، جذابيت 
ويژه ای به اين شهر داده تا جايی كه گذر قايق های تفريحی و... از 
ميان شهر و از البالی كوچه هايی با دهها كافه و رستوران، مركز شهر 
را به يك بافت تفريحی و توريستی تبديل كرده است. در عين حال 
اين بافت تزئينی و تصنعی نيست بلکه زندگی روزانه مردم عادی هم 

در آن جريان دارد.
روی يکی از تپه  های شهر، درست وسط ميدان، يك آسباد )آسياب 
بادی( قديمی به موزه تبديل شده است. آسبادها در همه جای هلند، 
به منزله نماد اين كشور كم و بيش حفظ شده اند. شهر، عالوه بر بافت 
قديم، بخش جديد و مدرنی هم دارد كه برحسب نيازهای ضروری، 
بيرون از بافت تاريخی گسترش يافته است. نکته اساسی در مديريت 
شهری ليدن، نقش محوری شهرداری و شورای شهر در تمام امور 
مربوط به شهر است به اين ترتيب كه تصميم گيری درباره ي حفظ 
يك آسباد يا كانال و ساختمان، بيش از آنکه بر عهده ي نهادی مانند 
البته  اختيار مردم شهر و شهرداری است.  باشد، در  ميراث فرهنگی 
آگاهی گسترده  و ريشه داری كه نسبت به حفظ ميراث شهر در ليدن 
و ساير شهرها وجود دارد، اين مسأله را به نقطه قوت مديريت شهری 

بدل كرده است.
آمستردام؛ شهر حلزونی

نفر جمعيت در  با حدود يك ميليون  بزرگترين شهر هلند  آمستردام 

1-Leiden
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پايتخت  شد،  اشاره  كه  همانگونه  و  است  نشسته  كشور  اين  غرب 
رسمی كشور و البته پايتخت فرهنگی و اقتصادی هلند بشمار می رود. 
و حومه ي شهر  نفر  هزار  اصلی شهر، حدود 800  جمعيت هسته ي 
حدود يك ميليون و يکصد هزار نفر و شهركهای اقماری در حومه 
آن يك و نيم ميليون نفر است كه در مجموع جمعيت اين استان را 
)با ساير مراكز و شهرها( به مرز هفت ميليون نفر می رساند. مديريت 
زندگی  وضعيت  بهبود  موجب  تنها  نه  گذشته  سالهای  طی  شهری 
به  اين شهر  برای  دستاوردهای جهانی هم  بلکه  آمستردام شده  در 
با احيای دوباره  نيم قرن گذشته ـ  دنبال داشته است. آمستردام در 
و  تجاری  مراكز  مهمترين  از  يکی  به  ـ  دوم  جهانی  جنگ  از  پس 
مالی در اروپا تبديل شده است. در حال حاضر عالوه بر حضور اغلب 
موسسات بزرگ هلندی در اين شهر، دفتر مركزی هفت شركت از 
500 شركت برتر جهان، از جمله فيليپس و ING، در آمستردام قرار 
دارد. بنا به گزارش بنياد يگان اقتصادي هوشمند1  در سال 2012، 
آمستردام به عنوان دومين شهر مطلوب برای زندگی انتخاب شد. بنا 
بر همين گزارش از ديد كيفيت زندگی، در رتبه دوازدهم جهانی جاي 
گرفت. اين شهر پيش از اين در سال 2009 رتبه سوم جهان از ديد 
نوآوری های شهری را كسب كرده بود. بورس اوراق بهادار آمستردام، 
قديمی ترين بورس جهان است و همين موضوع موقعيت ممتازی از 
ديد اقتصادی به اين شهر داده است. يونسکو، كل بافت تاريخی و 

طبيعی شهر را در زمره ي ميراث فرهنگی جهانی ثبت كرده است. 
نکته ي داراي اهميت در بحث مديريت شهری در آمستردام، همراهی 
دو عرصه ی آموزشیـ  پژوهشی با عرصه ی اجرايی است. اين همکاری 
تأثير  پيشينه اي طوالنی دارد و  بااليی رخ داده،  كه در سطح بسيار 
»مركز  است.  گذاشته  بجای  برنامه های شهری  كاميابی  بر  فراوانی 
مطالعات شهری دانشگاه آمستردام« يکی از 15 حوزه تحقيقاتی برتر 
دانشگاه آمستردام، بازوی نهادهای اجرايی در مطالعات شهری است. 
اين مركز با طراحی مطالعات ميان رشته ای، پژوهشگران شهری را از 
علوم  سياسی،  علوم  برنامه ريزی،  جغرافيا،  جامعه شناسی،  رشته های 
اقتصادی، مطالعات توسعه گرد هم آورده است. مركز مطالعات شهری 
در واقع بخشی از مؤسسه تحقيقات علوم اجتماعی دانشگاه آمستردام 
متشکل  شورايی  حمايت  با  مركز  اين  می آيد.  شمار  به   )AISSR(
آژانس  )مدير  بيرونی  عضو  يك  و  پژوهشی  استادان  و  مديران  از 
برای مشکالت زيست محيطی(، هدايت می شود.  برنامه ريزی هلند 
مهمترين مباحثی كه در حال حاضر توسط 30 پژوهشگر ارشد و 40 

دانشجوی دكتری در اين مركز دنبال می شود عبارتند از:
 تأثير جهانی شدن بر جوامع شهری

 نقش تنوع بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی شهرها
 پويايی های قشربندی، شهروندی و هويت در فضاهای شهری

 پيوند ميان روند اقتصاد جهانی و اقتصاد شهری منفرد
 نظم فضايی شهرها

 رويکردهای تطبيقی در مطالعات شهری
فرصت های  بر  شهری  برنامه ريزی  و  اجتماعی  محيط  تأثيرات   

زندگی
 مديريت و اداره ی شهرها

از جاذبه هايی  اروپايی سرشمار  از شهرهای  بسياری  مانند  آمستردام 
است كه خيلی از آنها برساخته ذوق و سليقه مردم و مديران شهری 
شهر  آمستردام  طبيعت.  شاهکار  حتی  يا  تاريخی  غنای  تا  است 
موزه هاست؛ شهر كانالهای آب، درست مثل ونيز؛ و شهر دوچرخه و 

عالوه بر همه اينها، آمستردام از باال، شبيه حلزونی است كه دور خود 
پيچيده؛ از يك هسته مركزی آغاز شده و به شکل حلقوی گسترش 
يافته است. به همين سبب در تقسيم بندی شهرهای هلند، آمستردام 
را بايد دارای »بافت ويژه« توصيف كرد. برای درک بهتر، می توان 
آن را با يزد سنجيد. همانگونه كه يزد دارای يك بافت خشتی و زنده 
است، آمستردام هم مهندسی منحصر به فردی دارد و درست مانند 
يکی از مجموعه جزاير ونيز، روی صدها شاخه كانال كوچك و بزرگ 

ساخته شده است.  
آمستل  راه آهن  ايستگاه  و  از وسط شهر می گذرد  آمستل2   رودخانه 
كنار آن واقع شده است. پاركينگ چند طبقه ي دوچرخه ها در ايستگاه 
راه آهن كه هميشه مملو از دوچرخه است نشانگر اهميت اين وسيله 
نفر  هر  ازای  به  تقريبا  شهر  اين  در  است.  مردم  روزانه  زندگی  در 
اما  است  دشوار  كمی  موضوع  اين  باور  دارد!  وجود  دوچرخه  يك 
پاركينگ های دوچرخه ـ كه بابت توقف هر دوچرخه كرايه دريافت 
می كنند ـ در گوشه و كنار شهر زياد به چشم می خورد. در آمستردام 
نمی توان هيچ عکسی گرفت كه در قاب آن يك يا چند دوچرخه نباشد؛ 
دوچرخه هايی با شکل و شمايل مختلف، با صندلی كودک در عقب و 
صندلی نوزاد در جلو! گاری ـ دوچرخه های باری، دوچرخه هايی بدون 
ترمز با پدال معکوس و البته همه اينها از نوع ساده ترين و قديمی ترين 
طرح های موجود در جهان! مسأله ساماندهی معابر برای دوچرخه ها، 
از دغدغه های مديريت شهری است زيرا به دليل وجود دهها  يکی 
رشته كانال آب، خطر سقوط دوچرخه به درون آب بسيار زياد است و 

اين اتفاق بارها و بارها در آمستردام رخ داده است.
آمستردام شباهت زيادی به ونيز دارد؛ هم از حيث معماری و هم از ديد 
گسترده؛ حتی می توان با لحاظ كردِن عامل »جمعيت«، آمستردام را 
از ونيز بزرگتر تصور كرد!  ميدان مركزی شهر Dam Square مثل 
اغلب شهرهای اروپايی از يك فضای باز تشکيل شده كه پيرامون آن 
مهمترين بناهای تاريخی شهر قرار دارد. در اين ميدان هيچ ماشينی 
تعدادی درشکه به چشم می خورد.  تردد نمی كند فقط دوچرخه ها و 
البته خطوط تراموا از خيابان های اطراف ميدان می گذرد. تقريبا تمام 
ساختمان های پيرامون ميدان دارای اهميت تاريخی و با قدمتی بيش 
از 300 سال هستند اما در اينجا هم زندگی عادی و روزانه در البالی 
بناهای باشکوه تاريخی در جريان است. درست در وسط ميدان، نماد 

ملی هلند3  قرار دارد. 
است.  شده  احاطه  متعدد  كانالهای  با  شهر  زمينهای  محدود  فضای 
كانالهايی كه به دليل تأثير بر طراحی شهری و فضای عمومی، بدون 
بر  تأثير شگرفی  ترديد مهمترين جاذبه ي آمستردام هستند. كانالها، 
بيشتر  كه  گونه اي  به  گذاشته،  شهر  اين  در  زندگی  شئون  همه ي 
هنوز  و  می شده  انجام  اين طريق  از  خدماتی  و  باری  جابجايی های 
كه  ديد  كانال ها  محوطه  در  می توان  را  قايق  پرشماری  تعداد  هم 
كاربردهای غير گردشگري دارند. از سوی ديگر، بيشتر ساختمان ها 
به  خانه  بََر  واقع  در  هستند.  زياد  ارتفاع  و  عمق  كم،  عرض  دارای 
ميزانی كه رو به كانال قرار دارد اهميت زيادی داشته و ظاهرا ماليات 
خانه هم بر پايه ي سهم هر كدام از عرض كانال تعيين می شود. به 
بسياری  كانال و سواری روی آب، می توان  به  با ورود  دليل  همين 
از بناها و گذرهای مهم شهر را ديد؛ همين طور سبك زندگی مردم 
خالصه  و  قايق ها  دوچرخه ها،  جديد،  و  قديمی  اتومبيل های  بومی، 
اليه ی مهمی از زندگی اهالی آمستردام در البالی اين كانال ها ديده 
مي شود. قايق های بزرگی كه دارای ده ها صندلی است و يك راهنما 
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با بلندگو نقاط مختلف را معرفی می كند، تا قايق های موتوری چند 
نفره... و قايق های كوچك پدالی1 توريست ها را در شهر می گردانند. 
آمستردام شهر نسبتا وسيعی است كه محدوده آن با فاصله گرفتن از 
بخش آبی، به ميزان زيادی گسترده شده است. تعدادی از مهمترين 
بزرگ  و  كوچك  فروشگاههای  و  تاريخی  بناهای  نمادها،  موزه ها، 
باوجود  دارد.  قرار   Park Museumplein پارک  محدوده  در 
فضاهای  عنوان  به  بزرگ  و  كوچك  پارک  چندين  شهر،  سرسبزی 
از شهر وجود دارد. پارک بسيار بزرگ  عمومی سبز، در چ ند نقطه 
و معروف آمستردام Vondelpark در فاصله ي نسبتا كمی از اين 

منطقه، يکی از مهمترين فضاهای همگاني در داخل شهر است.
منطقه  اين  غرب  در   Concert-gebouw يا  اپرا  ساختمان 
ون گوک2  موزه  يعنی  آمستردام  بزرگ  مهم  موزه ي  دو  و  دارد  قرار 
بزرگترين مجموعه حاوی آثار اين نقاش در جهان، و موزه هنر مدرن 
آمستردام3  كه در زمينه معماری و طراحی از شهرت جهانی برخوردار 
است. ساختمان اين موزه با مهارتی بسيار زياد، با تلفيق دو سازه ي 
قديمی )آجری( و جديد )شيشه ای( گسترش يافته است. در فضای 
سبز مقابل موزه ها، چندين نماد مربوط به جنايات جنگ جهانی دوم 
به چشم می خورد. اين نمادها، در بعضی موارد با موسيقی و فضای 

خاصی كه ايجاد كرده اند، نوعی ترس و احساس انزجار از جنگ را در 
آدمی برمی انگيزد. همانطور كه درباره ي ويژگيهای شهر الهه اشاره 
بازتوليدهای فرهنگی در كشور  را می توان در زمره ي  آثار  اين  شد، 
Rijks-  هلند به شمار آورد. در انتهای شرقی محوطه، بنای عظيم
museum متعلق به سده هاي ميانه نشسته است كه معموال برای 
نماد مشهور  اما  به كار می رود،  برنامه های ويژه  نمايشگاه  و  برپايی 
بنا  اين  برابر  با دو رنگ سفيد و قرمز در   »Amsterdam« شهر
جاي دارد؛ يك سازه نسبتًا معمولی و نوپديد كه هزاران توريست را 
ميليونها  ساالنه  حضور  و  الماس  تجارت  مركز  مي كشاند.  سوي  به 
گل(  )باغهای  كشاورزی  و  صنعتی  فعاليت های  كنار  در  گردشگر 

اقتصاد اين شهر را شکوفا كرده است.   
اوترخت؛ الگوی احيای يك شهر اقماری

از  بيش  با  است  دانشگاهی  و  فرهنگی  Utrecht شهری  اوترخت 
درک  دارد.  جاي  آمستردام  نزديکی  در  كه  جمعيت؛  نفر  هزار   300
به  پايتخت  با  همجواری  دليل  به  كوچك  شهری  كه  موضوع  اين 

سرعت بزرگ و پرجمعيت می شود، كار آسانی است، اما نکته اساسی 
در اين ميان، ظرفيت سازی مديريت شهری برای بازنمايی داشته های 
اين شهر  گونه اي كه  به  است  و جغرافيايی شهر  فرهنگی  تاريخی، 

كانديدای پايتخت فرهنگی اروپا برای سال 2018 است. 
كليسای قديمی شهر به نام  Domtoren به سبب داشتن برجی 
كه  جايی  تا  است  برخوردار  فراوانی  شهرت  از  متر،   102 بلندی  به 
احداث هر ساختمانی در شهر بلندتر از اين برج يا در خط افق و ديد 
آن ممنوع است. در سده ي هفدهم به دليل ويراني بخشی از بنا، برج 
افتاده و اين وضعيت همچنان باقی مانده  كليسا از محراب آن جدا 
به شکل منحنی   Oudegracht نام  به  است. كانال قديمی شهر 
درون شهر احداث شده و خيابانی در دو سطح از كنار آن می گذرد و 

هسته مركزی شهر را در برگرفته است. 
اوترخت به عنوان يك شهر اقماری و دانشگاهی، با برپايی برنامه های 
مناسبتی و نگاهداشت اندک داشته های تاريخی  فرهنگی، گام مهمی 
برای كسب اعتبار ملی و جهانی برداشته است. اين برنامه ها نه تنها 
خوبی  اقتصادی  درآمدهای  گذاشته  تأثير  شهر  فرهنگی  موقعيت  بر 
هم برای آن به ارمغان آورده است. براي نمونه در سالهای اخير، در 
ميدان دم Dom Square كنار كليسا كه در واقع هسته مركزی و 
بازارچه قديمی شهر شمرده می شود، از 26 تا 28 ژوئيه جشنواره هاي 
با مضامين گوتيك به نام Summer Darkness برگزار می شود 
كه در آن جوانان با چهره، آرايش و پوشش عجيب )سبك گوتيك( 
همواره  كه  ـ  محلی  مراسم  اين  به  ورود  می كنند.  شركت  آن  در 
گردشگرانی از ساير نقاط را هم جذب می كند ـ از 25 )روزها( تا 75 

)شبها( يورو هزينه دارد. 
نكته پايانی: شباهتهاي کلی

سبب  به  هلند،  شهرهای  در  شهری  مديريت  و  سياست ها  تفاوت 
عدم تقليد شهرهای كوچك از شهرهای بزرگ در اجرای پروژه های 
شهری است. برخالف روتردام كه با دهها پل كابلی و تونل و اتوبان، 
هويت يك شهر كامال مدرن را به خود گرفته، در شهرهای دارای 
پروژه هايی  چنين  احداث  برای  اقدامی  هيچ  تاريخی،  و  بافت سنتی 
انجام نشده است. تمركز فعاليت های عمرانی، فرهنگی، اقتصادی و 
از ديگر ويژگی های مهم  امنيتی در شهرداری و شورای شهر  حتی 
و مشترک شهرهای هلندی است. البته همه اين امور توسط يك به 
دست منتخب و توانا و بدون دخالت مستقيم ساير نهادهای دولتی، 

مديريت می شود. 
محلی،  جشنواره های  قالب  در   )events( مناسبت ها  برگزاری 
كارناوال ها، جشن ها و ... همگی به دست شهرداری ها مديريت و اجرا 
می شود. هر شهر كوچك و بزرگی معموال بين ماههای بهار تا اواخر 
پاييز )كه هوا برای برگزاری اين برنامه ها در فضای باز مناسب است( 

چندين برنامه از اين دست برگزار می كند. 
ترابري عمومی  برای گسترش  و تالش  زيست محيطی  دغدغه های 
برپايه ي استاندارهای سبز، تالش فراگيری است كه در تمام شهرها 
به چشم می خورد. همچنين گسترش فناوری های نو نظير مديريت 
هوشمند شهری، امکانات و فناورهای های خالقانه و تجربه های نو در 
تمام شؤون زندگی شهری از جمله برنامه هايی است كه در دو سطح 

آزمايشی و عملياتی، در اين شهرها دنبال می شود. 
وضعيت مديريت شهری در تمام شهرهای هلند، الگويی از مديريت 
پايدار شهری است كه در همه ارزيابی ها، چشم انداز مثبتی را از آينده 

شهر ارائه می كند.

1-  Canal Bike
2-Van Gogh Museum
3- Stedelijk Museum Amsterdam

يك پاركينگ دوچرخه در آمستردام
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رهاورد سفر به پاریس

و  تاريخی  شاخص  آثار  كنار  در  كه  است  شهرهايی  آن  از  پاريس 
فرهنگی و صدها موزه و محوطه ديدنی، مشخصه های فراوانی نظير 
ترابري ريلی، فرهنگ عامه، جشن ها و كارناوال های خيابانی و دهها 
جاذبه ديگر دارد كه آشنايی با همه ي آن در يك سفر، كمی دشوار 
است. گزارشی كه در پي می آيد، حاصل يك سفر كوتاه مدت نيست 
اقامت شش  مدت  در  نويسنده  تجربه های  و  مشاهدات  نتيجه  بلکه 
ماهه در اين شهر است. به همين دليل ممکن است برخي مطالب 
آن برای كسانی كه بارها به پاريس سفر كرده اند تازگی داشته باشد. 
پاريس نمونه موفقی از شهرهايی است كه هويت تاريخی و فرهنگی 
به نحوی كه شهرت  درآميخته    فناوری  با  ويژه ای  به شکل  را  خود 
متروی پاريس دست كمی از كليسای نوتردام و برج ايفل ندارد. هر 
متوجه  ناخودآگاه  پاريس می آيد  به  بار نخست  برای  گردشگری كه 

سامانه ي حمل و نقل كارآمد اين كالنشهر می شود . 
پاريس دو فرودگاه مهم دارد، يکی اورلی در نزديکی پاريس و ديگری 
دو  اين  موقعيت  درک  برای  پاريس؛  دورتر  حومه  در  دوگل  شارل 
اورلی را به مهرآباد و شارل دوگل را به فرودگاه  فرودگاه می توان  
از ديد قدمت هم اين دو چنين مشابهتی را دارند.  امام تشبيه كرد. 
پرواز خطوط هوايي قديمی، مانند ايران اير، در فرودگاه نسبتا كوچك 
اورلی می نشيند كه با مركز شهر فاصله نسبتا كمی دارد و شركت های 
بسيار  فرودگاه  از  جت«  »ايزی  مانند  پروازي  پر  خطوط  و  جديدتر 
بزرگ شارل دوگل استفاده می كنند. هر دو فرودگاه به شبکه مترو 

رفتن  برای  شخصی  خودرو  از  استفاده  دليل  همين  به  پيوسته اند 
در  ساعت  هر  توقف  هزينه  زيرا  نيست  اقتصادی  اصال  فرودگاه  به 

پاركينگ فرودگاه بيش از چهار يورو است.
پاريس  كه  كسانی  بزرگ!  حومه ای  با  است  كوچکی  شهر  پاريس، 
می شود ؛  تداعی  ذهن شان  در  تهران  تصوير  می شناسند،  دور  از  را 
از  اين تصوير چندان دور  شهری چند ميليونی و بزرگ. هرچند كه 
تاريخی و نسبتًا كوچك دارد  پاريس، يك هسته  اما  واقعيت نيست 
را  آن  می توان  كه  تهران(  ترافيك  طرح  محدوده ي  همانند  ]چيزی 
در  را  آن  كوچك  محله ي  هفت  و  چهل  ناميد.  شهر  تاريخی  بافت 
ميان گرفته كه هر كدام دارای شهرداری و مديريت مستقل است. 
پاريس با شکل نسبتا مدور، بل يك حلقه اتوبانی از حومه خود جدا 
شده است. حومه پاريس يا همان »بانليو« نزد غريبه ها، پاريس ناميده 
می شود  و بين پاريسی ها، هر حومه، مانند شهری جداگانه، نام و نشان 
خود را دارد. هسته مركزی حدود 200 سال پيش طراحی و ساخته 
شده و بسياری از ساختمان های مسکونی، اداری و تاريخی در اين 
قدمت  برخي بخش ها،  در  البته  دارد.  ساله  دويست  قدمتی  محدوده 
ساختمان ها به بيش از 300 يا 400 سال می رسد؛ ساختمان هايی مثل 
شهرداری، دادگستری، كليساها و مانند آن كه از پاريس قديم بجای 

مانده همگی در اين محدوده نشسته اند. 
رود سن با پيچ خم ها و كانال هايش از همه جای شهر عبور می كند 
و بخش مهمی از هويت شهر را تشکيل می دهد. در قسمت مركزی 

رهاورد سفر

 صادق حیدری نیا 
دانش آموخته دكتری تاريخ ايران

پاريس و جاذبه های اصلی آن در يك نگاه؛ رود سن مانند ستون فقرات شهر از ميان آن می گذرد
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شهر، دو جزيره كوچك و بزرگ قرار دارد كه قديمی ترين نقطه شهر 
و هسته اوليه ي پاريس را مي سازد. مهمترين ساختمان های پاريس 
مانند كليسای نوتردام با 850 سال قدمت و ساختمان كاخ دادگستری 
با عمری بيش از 400 سال در جزيره ي بزرگ قرار دارد. قايق سواری 
روی رود سن و گشت پيرامون دو جزيره و گذر از كنار مهمترين آثار 
فقط يك  رود سن  اما  است.  پاريس  گردشگري  جاذبه های  از  شهر 
در  دارد.  نقش  هم  كاال  جابجايی  در  بلکه  نيست  گردشگري  جاذبه 
طول روز دهها كشتی كوچك باری در هر دو مسير رودخانه در آمد 
و شد هستند. عالوه بر اينها، در گوشه و كنار رود سن، اقامتگاههای 
متعددی را می توان ديد كه بعضی از آنها كم نظيرند؛ صدها رستوران 
و كافه در ساحل يا داخل كشتی های تفريحی ثابت و متحرک بخشی 
از اين فضاهای عمومی را تشکيل می دهد. عالوه بر اينها، طراحانی 
جای  رودخانه  حاشيه  در  را  كاربردی  سازههای  برخی  فرانسوی، 
به گونه اي  استخر  افزوده است. طراحی  بر جذابيت سن  داده اند كه 
كه بخش اصلی سازه روی رودخانه قرار گرفته، ايستگاه دوچرخه و 
فضاهای متعدد پياده روی، دوچرخه سواری و مبلمان شهری از جمله 
امکانات اطراف رود سن است. گذشته از اينها، خانه های آبی كه بيشتر 
از جاذبه های  از رودخانه قرار دارند،  يا بخش های خاصی  در كانالها 
اين  می شود .  آنها  متوجه  گردشگری  كمتر  كه  است  پاريس  پنهان 
قايق ها، مانند خانه های پاريس، پالک و نشانی ثابت دارند و كاركرد 
آنها نيز مسکونی است. البته قيمت اجاره و خريد آنها اغلب بيشتر از 

يك خانه معمولی در محالت پاريس است.
ترابري شهری

هر كسی كه وارد پاريس می شود  برای صرفه جويی در هزينه  ها يا به 

پاريس  به متروهای  قصد گردشگری و كنجکاوی، حتما سری هم 
است.  عمومی  فرهنگ  و  ضرورت  يك  شهر  اين  در  مترو  می زند. 
گستردگی خطوط مترو به حدی است كه بدون استثنا در تمام آدرس ها 
حتما نشانی يك ايستگاه مترو به چشم می خورد. در واقع هر كسی 
از خطوط  به يکی  بدهد حتما  اين شهر  در  را  نشانی جايی  بخواهد 
مترو اشاره خواهد كرد. 14 خط عادی با دهها تقاطع و سه خط تندرو 
برقی روی زمين( مهمترين  )قطارهای  تراموا  )ERE( و چهار خط 
اتوبوس ها هم  كه  ايفا می كنند. هرچند  ترابري عمومی  در  را  نقش 
بسيار منظم و دقيق از تمام كوچه پس كوچه های شهر عبور می كنند 
اما استفاده از آنها به دليل مسيرهای پر پيچ و خم و راهبندان احتمالی، 
اساس  بر  اتوبوس  و  مترو  هزينه  است.  زمان بر  مترو  با  در سنجش 
مسافت محاسبه می شود  و بليت يا كارتهای اتوبوس و مترو به شکل 
واحد ارائه و قابل استفاده است. قيمت هر بليت كاغذ برای استفاده در 
كوتاه ترين مسير )در زمان اقامت نويسنده در سال 2013( يك و هفت 
دهم يورو است كه البته اين مبلغ، به ازای خريد هر عدد بليت كاغذ 
از دستگاه های فروش بليت در ايستگاه های مترو دريافت می شود  و 
در صورت خريد بليت از راننده اتوبوس، بايد مبلغ 2 يورو به ازای هر 
بليت پرداخت شود. در صورت خريد ده عدد بليت كاغذی از دستگاه، 
به  با احتساب تخفيف، مجموعًا 35 يورو دريافت می شود  كه خيلی 
صرفه تر از خريد تکی است. اين بليت فقط برای استفاده در خطوط 
مي توان  )زون يك(  پاريس  محدوده ي  در   ERE يا  مترو  اتوبوس، 
استفاده كرد. از آنجا كه خطوط تندرو )ERE( با ايستگاه های كمتر و 
سرعت بيشتر، اغلِب حومه های پاريس را پوشش می دهند، به نسبت 
مسافت بايد بليت گرانتری تهيه شود. اين خطوط را می توان با خط 

معماری مدرن و نامتعارف مجموعه فرهنگی »ژرژ پومپيدو« كه تمام اسکلت و تأسيسات ساختمان در نمای آن مشاهده می شود
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5 متروی تهران كه تا كرج ادامه دارد سنجيد. قطارها در اين خطوط 
دارای جای بار و اغلب دو طبقه هستند. بسياری از مسافران فرودگاه 
آن  بليت  قيمت  كه  می كنند  استفاده  خطوط  همين  از  دوگل  شارل 
اما  است.  يورو   9 حدود  فرودگاه(  تا  پاريس  از  عزيمت  برای  )مثال 
ترابري عمومی به همين جا ختم نمی شود ، اگر از وجود صدها تاكسی 
لوكس در سراسر شهر صرف نظر كنيم، اتوبوس های برون شهری و 
اين  تفاوت عمده ي  آوريم.  بايد در نظر  را هم  قطارهای بين شهری 
دو با نمونه های موجود در ايران، آساني و دسترسی به ايستگاهها و 
تندرو  و  عادی  نوع  دو  در  بين شهری  قطارهای  آنهاست.  مسيرهای 
قابل استفاده هستند كه البته قيمت بليت قطار تندرو يا SFR كمی 
كيلومتر،   500 زير  مسيرهای  برای  آن  از  استفاده  اما  است،  گران 
راحت تر و سريعتر از هواپيماست! براي نمونه برای عزيمت از پاريس 
يه ليون )شهری در 450 كيلومتری جنوب فرانسه( با يك قطار تندرو 
اين  يورو  با پرداخت 90  و  نيم ساعت  از يك و  می توان طی كمتر 
قطار  اين  به  شدن  سوار  برای  آنکه  جالب  نکته  كرد.  را طی  مسير 
كافيست كه خط مترو را عوض كنيد! يعنی از هر نقطه شهر در مدت 
كوتاهی می توان به ايستگاه قطار رسيد و بدون تشريفات زمان بری 
كه در فرودگاه وجود دارد در كوتاه ترين زمان با اين قطار به مقصد 
رسيد. البته درباره قطارهای عادی هم دسترسی آسان دقيقا به همين 
ترتيب است اما پرداخت كمتر و زمان بيشتر مسافرت را بايد از وجوه 

متمايز آن برشمرد.  

شهر زير پای گردشگران
ترابري در پاريس محدود به شهروندان و وسايل متعارف حمل و نقل 
شهری نيست. پاريس با بيش از 90 ميليون نفر گردشگر در سال در 
زمره ي نخستين شهرهای گردشگري در جهان شمرده مي شود. البته 
ماههای  در  فرانسوی هايی هستند كه هر ساله  افراد  اين  از  بخشی 
تابستان از شهرهای كوچك و بزرگ فرانسه راهی پاريس می شوند. 
به سبب تعداد باالی گردشگر، زيرساخت های گردشگری از كيفيت و 
گستردگی بااليی برخوردار است. خطوط مترو، به ويژه خط يك مترو 
عالوه بر درج نام ايستگاهها، تصوير مهمترين جاذبه های توريستی 
نقشه های  همچنين  است.  كرده  ثبت  ايستگاه ها  كنار  هم  را  شهر 
و  مترو  خطوط  نقشه  مستقل  صورت  به  آن  در  كه  شهر  راهنمای 
اتوبوس چاپ شده، به همراه راهنمای سرويس های ويژه گردشگری، 
تخفيف های گروهی، مهم ترين مراكز خريد، بازی و... به رايگان در 
اغلب ايستگاه های مترو به گردشگران داده می شود . البته گذشته از 
نقشه ي جامع گردشگری، نقشه ي كوچکتر اتوبوس و نقشه ي مترو 
هم در تمام ايستگاه ها به صورت كاغذی و رايگان عرضه می شود . 
در كنار همه اينها، اتوبوس های روباز با بليت يك روزه تا سه روزه و 
ايستگاههای مشخص در سطح شهر، برای توريست هايی كه فرصت 
برای  طوالنی  پياده روی های  يا  دارند  پاريس  در  گشتن  برای  كمی 
آنها دشوار است، امکان بسيار خوبی است. دوچرخه هم يك وسيله 
است.  توريستها  برای  هم  و  پاريس  اهالی  برای  هم  ترابري  مهم 
مي كند،  ارائه  شهر  در  شهرداری  كه  دوچرخه هايی  همان  يا  وليب1 
نقل  و  حمل  يك  دوچرخه،  هزار   20 از  بيش  و  ايستگاه  صدها  با 
پاريس  به شمار می رود. ساكنان  بسيار جذاب  و  در دسترس  ارزان، 
اما  شوند  طرح  اين  مشترک  يورو،   35 ساالنه  پرداخت  با  می توانند 
بليت های يك روزه و يك هفته ای  با خريد  مسافران هم می توانند 
البته  كنند.  استفاده  وليب  امکانات  تمام  1/5از  تا   1/7 قيمت های  با 
داشتن كارت اعتباری با حداقل 150 يورو اعتبار به عنوان پشتيبان 

اين موضوع  كه  است  وليب  از  استفاده  اصلی  دوچرخه شرط  قيمت 
طرح،  اين  كنار  در  است.  عادی  امری  توريست ها  اغلب  برای  هم 
به صورت  را  زيبايی  و  يك شکل  دوچرخه های  ديگر،  چند شركت 
گروهی، همراه با راهنما در اختيار تورها قرار می دهند تا گردشگران 
روز  هر  اجاره ي  قيمت  ميانگين  بگردند.  دوچرخه  با  را  پاريس  شهر 
اين دوچرخه ها ميانگين 3 تا 5 است. امکانات محدودتر ديگری مانند 
اغلب  و  می كنند  جابجا  را  نفر  دو  حداكثر  كه  دوچرخه ای  تاكسی ها 
روباز  ژيان های  می خورند،  به چشم  شانزه ليزه  خيابان  محدوده ي  در 
ويژه  تاكسی های  صورت  به  شهر  نقاط  مهمترين  در  كه  توريستی 
برای گردشگران عالقه مند به اين خودروی نوستالژيك فرانسوی در 
دسترس هستند و ماشين های جديد تکنفره كه روی دو چرخ بزرگ و 
به صورت ايستاده حركت می كنند و گردشگر بايد روی آن بايستد از 
ديگر وسايل ترابري گردشگران در شهر پاريس است. البته بايد توجه 
داشت كه همه اينها با يك اولويت بندی دقيق در دسترس است به 
اين معنا كه طراحی فضای شهری و معابر به گونه اي است كه اولويت 
نخست در همه جا با پيادگان است و پس از آن دوچرخه و ماشين. 
يعنی در بخش های مهمی از شهر تنها پيادگان يا دوچرخه و پياده 
حق آمد و شد دارند. اين موضوع فقط به معابر محدود نمی شود در 
نصب تابلوهای راهنما هم، تعداد تابلوهايی كه در اندازه ي كوچك و 
مناسب ديد رهگذران طراحی و نصب شده از ساير تابلوهای راهنمايی 

و رانندگی بيشتر است.

پاريِس مدرِن سنتی
با سفر به پاريس و زندگی كردن در آن، می توان ادعا كرد كه پاريس 
شهری بسيار سنتی است زيرا در آن فناوريهاي  روز دنيا مانند آخرين 
دستاوردهای صنعت ديجيتال، خانه ها و ادارات و ساختمانهای به روز، 
اتوبانها، تونلها و پلهای شهری تقريبا به چشم نمی خورد و در سنجش 
پاريسی ها  ديد.  نمي توان  را  نمودهايی  تهران، چنين  مثل  با شهری 
به  يا خراب نمی كنند.  را زود دور نمی اندازند  هيچ چيزی قديمی ای 
همين دليل در شهر پاريس هيچ كوچه يك متری يا دو متری در طرح 
تعريض قرار ندارد! هيچ ساختماِن پنجاه، صد يا دويست ساله ای به 
دليل فرسودگی تخريب نمی شود  حتی ساختمان كارخانه ها، كوره ها 
يا كارگاه های قديمی هم كه ديگر نمی توانند در شهر به فعاليت خود 
پيدا می كنند. مثال بخش  تغيير كاربری  ادامه دهند، بجای تخريب، 
مهمی از كتابخانه و فضای آموزشی دانشگاه پاريس در ساختمان يك 
آسياب صنعتی مستقر شده است و تابلوی آسياب هم بر فراز دانشگاه 
به چشم می خورد يا يکی از كوره ها ی آجرپزی شهر )از همان هايی كه 
در تهران نمونه هايش بسيار بوده و اغلب تخريب شده( با ساختمان 
يك مدرسه معماری چنان درآميخته اند كه راه پله كتابخانه از داخل 
برج كوره می گذرد. عالوه بر اينها صدها ساختمان 200 يا 300 ساله 
همچنان به عنوان خانه، مغازه، رستوران و اداره استفاده می شود . در 
كنار معماری قديمی، هنوز صدها دستگاه رنو 5 )از همان دو درهای 
قديمی كه ديگر در ايران نسلشان منقرض شده(، خودروی ژيان و 
سيتروئن های هم سن و سالش، مينی ماينر و خالصه ماشين های 30 
يا 40 ساله ای در شهر تردد می كنند كه جنبه تزئينی ندارند بلکه كامال 
شخصی از آنها استفاده می شود . هنوز در خانه های پاريسی لوازم منزل 
قديمی را می توان يافت؛ تلويزيون های المپی محدب )نسل قبل از 
صفحه هاي پهن( ميز و صندلی های چوبی قديمی، دوچرخه های 26 و 
28 بدون دنده و ده ها چيز ديگری كه بخشی از زندگی واقعی مردم را 
تشکيل می دهد. اما همه اينها را جور ديگری هم می توان ديد؛ از نگاه 

1-Velib
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گردشگراني كه چند روز بيشتر در پاريس نبودند و در اين مدت هم 
از محدود موزه ي لوور و خيابان شانزه ليزه خيلی دور نشدند، پاريس 
شهر بسيار مدرنی است با فروشگاه های بسيار لوكس، اتومبيل های 
گران قيمت، خانه ها و ساختمان های مجلل، سامانه ي ترابري عالی و 
مدرن با خدمات شهری هوشمند. قضاوت اين گروه نيز درست است 
اما پاريس در عين استفاده از فناوری های مدرن از يکسو و طراحی 
با  آخرين مدهای روز جهان از سوی ديگر، شهری مدرن است كه 
به عنوان مهم ترين سرمايه شهر حفظ  را  جديت ميراث سنتی خود 
به آن حساسيت دارد. يك صد سال پيش كه  كرده است و نسبت 
به  )كه  را  ايفل  برج  موقت  سازه ي  گرفتند  تصميم  شهری  مديران 
مناسبت يك نمايشگاه جهاني معماری برپا شده بود( به صورت دائمی 
حفظ كنند، مردم پاريس عليه اين اقدام اعتراض های فراوانی نشان 
البته تنها برج پاريس  اولين و  دادند و در دهه ي هفتاد ميالدی كه 
در ميدان مونپارناس ساخته شد، مجددا اعتراض و راهپيمايی به اين 
اقدام پاريس را فراگرفت زيرا پاريسی ها نمی خواهند چهره زيبای شهر 
با برج و ساختمان ها بلند يا زيرگذر، اتوبان و تونل زشت شود. آنها 
ترجيح می دهند كه پستچی نامه هايشان را در كوچه های دو متری با 
دوچرخه بياورد تا اينکه با بيل مکانيکی به جان شهر بيافتند و همه 

جا را تخريب و تعريض كنند. 

مردم نگاری : عادت های خوب و بد پاريسی ها
كافيست به يك محوطه يا فروشگاه پر آمد و شد وارد شويد تا نخستين 
واژه ي فرانسوی را ياد بگيريد:pardon ]=ببخشيد[. افرادی كه در 
خيابان يا فروشگاه از كنار هم رد می شوند و به هر دليل برخوردی 
با يکديگر پيدا می كنند، تنه به تنه می شوند يا وسيله های شان با هم 
برخورد می كند، بدون لحظه ای تأمل با واژه پر كاربرد pardon و 
يکديگر  از   désolé كلمه  با  شديدتر  برخوردهای  برای  هم  گاهی 

البته  مي كنند.  پيشدستي  حقيقتا  كار  اين  در  و  مي كنند  عذرخواهی 
جماعت فرانسوی در سالم كردن نيز همين گونه سبقت جوی هستند! 
در محيط های عمومی از جمله البی يك آپارتمان چند ده واحدی، 
برخورد كردم كه  با مردم غريبه ای  بار  بار  آسانسور  اتوبوس و حتی 
بدون مقدمه سالم می كردند و هنگام جدا شدن )مثال خارج شدن از 

آسانسور يا خروج از فروشگاه و...( خداحافظی می كردند. 
عامل  پاريس،  عمومی  اماكن  جك دار  و  سنگين  نسبتا  درب های 
ديگری است كه موجب شکل گيری رفتار اجتماعی پاريسی ها شده 
مترو،  ورودی  درب  از  كسی  كه  بار  هر  استثنا  بدون  تقريبا  است! 
كتابخانه يا مکان های مشابه عبور می كند نفر جلويی درب را برای 
با  دوم  نفر  كه  است  قدری شايع  به  فرهنگ  اين  نگه می دارد.  وی 
اطمينان از اينکه فرد اول در را نگه خواهد داشت، بی مهابا به سوی 

آن می رود! 

کافه و کافه نشينی 
در  كه  فرانسوی هاست. هرچند  روزانه  زندگی  از  بخشی  كافه نشينی 
واقعا  پاريس،  در  اما  است  اين سنت حاكم  اروپايی  بيشتر شهرهای 
می توان  ذهن،  به  تقريب  برای  است.  انتظار  از  بيش  كافه ها  تعداد 
كافه های فرانسوی را به قهوه خانه های محالت قديم، بازار يا حتی 
قهوه خانه ميدان روستا در ايران تشبيه كرد كه در گذشته، از عصر تا 
پاسی از شب، تعداد پرشماری از اهالی شهر و روستا وقت خود را در 
آن می گذراندند و با خوردن يك چای قندپهلو ـ كه هزينه ی زيادی 
هم نداشت ـ ساعت ها به گفتگو و حل و فصل امور روزانه و... سرگرم 
مي شدند. در پاريس نخستين جايی كه برای يك قرار دوستانه يا يك 
ديدار كاری پيشنهاد می شود كافه است. البته رفتن به كافه مستلزم 
صرف هزينه زياد نيست. گاهی با خريد يك قهوه 2 يورويی می شود 
مدت  اين  تمام  در  البته  و  كرد  گفتگو  و  نشست  كافه  در  ساعت ها 

ايستگاه قديمی و مشهور »كلنی سوربن« كه مورد عالقه گردشگران است
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در  حتی  شد.  نخواهد  معترض  طوالنی  توقف  اين  برای  هم  كسی 
بعضی كافه ها مثل »استارباكس1« امکاناتی مانند اينترنت رايگان و 
استفاده از برق برای لپ تاب، اين فضا را برای دانشجويان ايجاد كرده 
كه يك روز كامل خود را در كافه سپری كنند! به قول دانشجويان 
ايرانی، شيوه ي بهره جويي ايرانی ها از كافه های زنجيره ای استارباكس 
ـ كه ظاهرا متعلق به يهودی ها و حاميان اسرائيل استـ  بيش از آنکه 

موجب كمك مالی به آنها شود، مايه ی ضرر و زيان آنهاست!

توالت های عمومی در شهر
در بخش مركزی پاريس و بافت توريستی آن، به فاصله هر چند صد 
قدم يك دستگاه توالت عمومی مکانيزه وجود دارد كه در آن خودكار 
به  دقيقه  تا 20  استفاده حداكثر  بار  هر  برای  و  بسته می شود  و  باز 
استفاده كننده فرصت می دهد. شير آب و دستمال و مايع دستشويی 
هم داخل اين توالت ها قرار دارد. از آنجايی كه كوچك ترين خدمات 
در فرانسه و اساسا تمام اروپا پولی است، هر رهگذری تصور خواهد 
كرد كه اين توالت ها هم با سکه يا كارت كار می كنند. آنچه تصور 
مردم  اغلب  نکردن  استفاده  می كند،  تقويت  باره  دراين  را  غريبه ها 
از اين توالت ها است! گويی اين سرويس های بهداشتی صرفًا برای 
دليل  به  هفته  آخر  در شب های  زيرا  است.  شده  ساخته  توريست ها 
الکلی، آقايان از هر گوشه و  مصرف فراوان آبجو و ساير مشروبات 
كناری بجای توالت استفاده می كنند. با وجود بارندگی های فراوان ـ 
كه تا حدودی اين كثافت كاری را پاک می كرد ـ اما خيلی وقت ها، 
ماشين شهرداری ناچار است گذرها را با آب بشويد تا آثار اين تالش 

شبانه روزی را محو كند!

بفرماييد سيگار!
را  سيگار  دارند،  عالقه  آبجو  و  قهوه  به  كه  قدر  همان  فرانسوی ها 
برای  را  زمانی  و شركت ها،  ادارات  روز،  در طول  دارند!  هم دوست 
هواخوری و استراحت كارمندان اختصاص می دهند اما از آنجايی كه 
كشيدن سيگار تقريبا در تمام فضاهای بسته ممنوع است، لذا در اين 
ساعت ها )مثال ده يا يازده صبح( جلو هر اداره و فروشگاه بزرگ و 
شركتی، مملو از افرادی است كه ايستاده اند و سيگار می كشند. البته 
به طور معمول همواره در كافه هاـ  كه ميز و صندلی خود را در پياده رو 

چيده اند ـ و كوچه و خيابان، افراد سيگاری به چشم  می خورند. 

تعميرکاران مستقل
)مثل  بزرگ  خيلی  فروشگاه  چند  فرانسه،  سراسر  البته  و  پاريس  در 
برای  آنچه  هر  كه  دارد  وجود   )bricorama و   Castorama
بازسازی يك خانه الزم است؛ از كابينت آشپزخانه تا وسايل باغبانی 
و تعمير حمام و توالت و كف سازی و كارهای برقی و.... همه چيز را 
می توان در آنجا خريد، بار كرد، به خانه آورد و سپس كار مرمت را 
انجام داد. درواقع عادت فرانسوی ها اين است كه در روزهای تعطيل 
به تعميرات و كارهايی از اين دست می پردازند و به گمانم اين نيز 
بخشی از همان سبك زندگی ساده ي آنهاست. اين موضوع را می توان 
از قطعات آماده و پيش ساخته كابينت حمام و آشپزخانه، كاشی های 
سفيد كوچکی كه سالهاست استفاده از آنها در ايران منسوخ شده و 

خالصه در اجزای مختلف زندگی فرانسوی مشاهده كرد.

ورزش يعنی دويدن!
فرانسوی ها زياد می دوند؛ البته ورزش كردن در بسياری از كشورهای 
اروپايی متداول است اما در مقايسه با مردمان هلند و بلژيك كه بيشتر 

با دوچرخه آمد و شد می كنند، فرانسوی ها در ساعت فراغت می دوند. 
به همين خاطر در ساعت های مختلف روز و در مکان های گوناگون، 
زن و مرد، و پير و جوان در حال دويدن هستند. در اولين يکشنبه ای 
كه در پاريس بودم، با صحنه جالبی برخورد كردم؛ خيابان های اصلی 
در  دارد  دوست  كه  كسی  هر  تا  بودند  بسته  ساعتی  برای  را  شهر 
هر  كه  دريافتم  بعدها  كند.  شركت  شهر  همگانی  دوی  برنامه ی 
دويدن،  برای  هفته  يك  است،  حاكم  شهر  در  اوضاع  اين  يکشنبه 
اينکه  جالبتر  دوچرخه...  برای  هفته  و يك  اسکيت  برای  هفته  يك 
در بخش هايی از شهر مثل تروكدرو2 شهرداری از اين ورزشکاران با 
ميوه و دسر و... پذيرايی می شد. در واقع عالوه بر فرهنگ ورزش، 

شهرداری هم حمايت پررنگی از اين فعاليت ها انجام می دهد.

سگهای موش پيكر و غول پيكر
من نمی دانم كه تعداد حيوانات خانگی در پاريس چندتاست، اما حدس 
می زنم كه جمعيت آنها با جمعيت شهر فاصله زيادی نداشته باشد! 
گذشته از اينکه بسياری از مردم با سگ خود به هواخوری می آيند 
بارها پيرمرد و پيرزن، كارتن خواب و خالصه آدمهای جور و واجوری 
را ديدم كه هر كدام چند سگ به همراه داشتند. از آنجايی كه ما در 
ايران با اين پديده مواجه نيستيم با مشکالت آن هم آشنايی نداريم. 
كافيست نيم ساعت در خيابان ها و پياده روهای پر رفت و آمد پاريس 
قدم بزنيد تا متوجه شويد كه عالوه بر آثار حدوسات انسانی! هر لحظه 
بايد مراقب باشيد كه پای شما روی بقايای فضوالت سگ ها نرود! 
حتی فراتر از اين، بايد مراقب باشيد كه يك سگ در نزديکی شما، 
ناگهان پايش را باال نبرد و... بله! همه اينها يك طرف، طرف ديگر 
با قيافه های عجيب  ماجرا، جثه اين سگ هاست. اغلب اين سگ ها 
اينها به قدری  از  تا گربه هستند. بعضی  اندازه ي موش  از  و غريب 
كوچك اند كه آدم بايد مواظب باشد زير پا له نشوند اما در كنار آنها، 
ناگهان سگ های غول پيکری ظاهر می شوند كه در قد و قامت، دست 
كمی از صاحبان خود ندارند. هر چقدر كه سگ های كوچولو، مضحك 

و زشت هستند اين گروه دوم مخوف و وحشتناک اند!

پل زدن به تعطيالت!
مسأله  می دانيم،  روا  برخودمان  همواره  كه  سرزنش هايی  از  يکی 
از اوضاع تعطيلی در كشورهای ديگر  ايران است. من  تعطيالت در 
اطالع دقيق ندارم اما اطمينان دارم كه تا كسی مطابق تقويم يك 
كشور چند ماهی را سپری نکند نمی تواند درباره ي ميزان تعطيالت 
در آن كشور قضاوت كند. من در اين مدت بارها و بارها با تعطيالتی 
می برد.  فرو  خود  كام  در  را  هفته  از  نيمی  عمال  كه  شدم  مواجه 
استفاده  را  زدن«  »پل  اصطالح  كارمندان،  ويژه  به  فرانسوی ها 
می كنند كه همان »بين التعطيلين« خودمان است! اگر در اينجا چشم 
و گوش همه به دولت است كه روز بين دو تعطيل را تعطيل كند، در 
فرانسه كار به طرز ديگری است، بدين معنا كه هرگاه بين التعطيلی 
واقع شود، بدون اعالم رسمی، روز وسط نيز تعطيل می گردد و اين 
و  می زنند  پل  تعطيلی  دو  بين  يعنی  می گويند،  زدن  پل  را  موضوع 
روز وسط را هم تعطيل می كنند. حاال تصور كنيد در هفته ای كه به 
شکل عادی روزهای شنبه و يکشنبه هميشه تعطيل است، وجود يك 
تعطيلی در پنجشنبه يا سه شنبه، عمال بيش از نيمی از هفته را تعطيل 

می كند و اين اتفاق، حداقل در چند ماه اقامت من چندبار رخ داد. 

پاريِس الئيک ـ پاريِس سكوالر ـ پاريِس مذهبی
تصوير باورهای پاريس، پيچيده تر از دوگانگی سنت و نوگرايي است. 

1- Starbox
2- Tracadero
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پاريس مأمن مخالفان است! يعنی هر كسی كه از كشورش رانده شده 
به آنجا پناهنده شده است؛ به اين ترتيب مذهبی ترين، بی اعتقادترين، 
چپ ترين، راست ترين و خيلی »ترين های« ديگر را می توان در اين 
شهر يافت. اما تضاد باورها محدود به مهاجران يا پناهندگان نمی شود . 
در سراسر شهر دهها كليسای كوچك و بزرگ بسيار فعال هستند و 
عالوه بر اجرای مناسك مذهبی برنامه های متعدد اجتماعی، فرهنگی 
و آموزشی را مديريت می كنند. در كنار كليساها بيش از نيمی از تمام 
مدارس  به  كه  مدارس  اين  است.  كليسا  اختيار  در  فرانسه  مدارس 
كاتوليك ها مشهور است در واقع رقيب مدارس دولتی هستند. قانون 
الئيسيته صرفًا در مکانهای دولتی حاكم است به همين دليل بيش از 
نيمی از مردم فرانسه فرزندان خود را به مدارس كاتوليك می فرستند 
تا هم از نظر فرهنگی متفاوت تربيت شوند و هم از نظر آموزشی از 
دانش بيشتر و با كيفيت تری برخوردار شوند. استاد فرانسيس ريشار، 
اظهار  نگارنده  با  گفتگو  در  فرانسوی  برجسته  كتابدار  و  نسخه پژوه 
داشت كه هم خودش 50 سال پيش به مدرسه كاتوليك رفته و هم 
هر 4 فرزندش كه حاال همگی دانشجو هستند در مدارس كاتوليك 
درس خوانده اند. وی اين نکته را با تأكيد خاصی بيان داشت. جالبتر 
آنکه كليسای مقدس »سکره كور« در شمال پاريس كه قدمت آن 
كمتر از 150 سال است، به دليل مركزيت دينی )كليسای جامع( و 
معماری زيبا و موقعيت ممتازش، بيش از هر اثر ديگری در پاريس در 
سال زاير يا گردشگر دارد كه بخش مهمی از اين جمعيت را باورمندان 

مسيحی تشکيل می دهند.
پرده آخر

و  متنوع  از مطالب  پاريس گفته شد، بخش كوچکی  درباره ي  آنچه 
فراوانی است كه می توان درباره اين شهر نوشت. بازشمردن موزه ها، 
محوطه ها و آثار تاريخی، مجال فراخی می طلبد اجماال آنکه، ميراث 

فرهنگی در اين شهر زنده است؛ به اين معنا كه موزه ها و آثار تاريخی، 
زندگی  بلکه  نمی شوند  عرضه  شيشه  پشت  و  شده  فريز  صورت  به 
صدها  می توان  پاريس  دل  در  دارد.  جريان  آثار  اين  درون  روزانه 
مغازه، پاساژ، خانه و ساختمان اداری را يافت كه قدمتی بيش از 100، 
200 يا حتی 400 سال دارند! همچنين تمام مجموعه های تاريخی 
از  پياده راه  با  اغلب  كه  حريم  اين  حريم مشخصی حفظ شده اند.  با 
خيابان های ديگر شهر جدا شده، رهگذران را در فضايی ويژه با خود 
همراه می سازد. وجود ايستگاههای پرشمار مترو در گوشه و كنار شهر 
عمال اين امکان را برای شهرداری فراهم كرده كه به راحتی در نقاط 

فراوانی از شهر منع عبور وسايل نقليه را اعمال كند. 
از  از نزديکی بسياری  پاريس  اشاره شد كه خط يك متروی  پيشتر 
در طراحی شهر تالش  است كه  آن  واقعيت  تاريخی می گذرد،  آثار 
ديد  افق  كه  احداث شود  گونه ای  به  تا شهر  گرفته  فراوانی صورت 
در  را  شهر  تاريخی  آثار  مهم ترين  بتواند  راحتی  به  نظاره گری،  هر 
يك راستا دنبال كند؛ از آرک الدفانس در محله نسبتا نوساز حومه 
پاريس تا طاق نصرت پيروزی1 و در ادامه، خيابان شانزه ليزه و موزه 
لوور، يك خط ديد باز در نظر گرفته شده به نحوی كه هيچ مانعی در 
اين مسير طوالنی قرار ندارد. نکته شايان توجه آنجاست كه طراحی 
تاكنون  تاريخ  آن  از  و  است  پيش  سال  دويست  به  مربوط  مذكور 
نقشه شهر پاريس تغيير نکرده است. حتی جابجايی های مهم نظير 
تغيير محل ايستگاه مركزی راه آهن، به قدری هنرمندانه انجام شده 
كه امروز ايستگاه قديمی به عنوان موزه اورسی2 يکی از مهم ترين 
تهران در  الگوی  پاريس،  آنکه  نهايتًا  بشمار می رود.  موزه های شهر 
شهرسازی بوده اما سياست های فصلی، مديريت های سليقه ای و عدم 
نگاه بلندمدت به مديريت شهر موجب شده كه تهران فاصله زيادی با 

پاريس، پايتخت فرهنگی اروپا داشته باشد. 
1- Arc de Triomphe
2- Musée d’Orsay
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شهر و اسطوره پردازی
بررسی اسطوره های شهر تهران با رويكرد اسطوره سنجی

مقدمه
شهرهای  اصلی  دوگونه  به  بيشتر  شهر  و  اسطوره  رابطه  درباره ي 
اسطوره ای و اسطوره شناسی شهری بسنده شده است. گونه نخست 
شهرهايی هستند كه بر اساس روايتی اسطوره ای ساخته و بنا شده اند. 
تقسيم هستند: شهرهايی  قابل  بزرگ  دسته  به سه  خود  اين شهرها 
تاريخی  آنهايی كه تحقق  پيدا كرده اند،  تاريخی  و  واقعی  كه تحقق 
ولی  ندارند،  اسطوره ای  خواستگاه  كه  دسته ای  و  نيافته اند  واقعی  و 
با شرايطی به اسطوره تبديل شده اند. درباره ي شهرهايی با خاستگاه 
اسطوره ای كه تحقق واقعی پيدا كرده اند، می توان به رم يا آتن اشاره 
به دست يك قهرمان  روايت اسطوره ای  اساس  بر  اين شهرها  كرد. 
اسطوره ای همچون تزه و رومئوس بنا شده اند و هريك دارای روايتی 
آتن  تزه  مثال  عنوان  به  روايت ها  همين  براساس  است.  اسطوره ای 
اثر  يك  در  كه  شهرهايی  دوم  است.  كرده  بنا  آتنا  ستايش  برای  را 
اسطوره ای شکل گرفته اند، ولی تحقق واقعی و تاريخی نيافته اند يا از 
تحقق شان اثری نمانده است. نمونه ي اين شهرها در فرهنگ ايرانی 
همانا “سياوش ِگرد” يا “كنگ دژ” است. اين قبيل شهرها را كه اغلب 
وضعيت آرمان شهری دارند، می توان به عنوان شهرهايی اسطوره ای 
اسطوره ای  يافت. شکل سوم شهرهای  فرهنگ ها  بيشتر  در  الگويی 
همانا تکثير و تکرار شهر در رسانه های ديگر است. بر همين اساس 
است كه تهران می تواند يك اسطوره باشد. اسطورهء تهران نام اثری 
ارزشمند از جالل ستاری است كه تکثير و تکرار تهران در ادبيات به 
ويژه رمان را مورد بررسی قرار می دهد. تهران به دليل اينکه در ادبيات 
حضوری گسترده دارد و دارای ويژگی های اصيلی است، می تواند يك 
اسطوره باشد. تهران نه به دليل پيشينه يا خاستگاهی اسطوره ای، كه به 
دليل اينکه در رسانه های ديگر تکرار می شود و همچنين الگويی برای 

شهرسازی در ايران است، به اسطوره تبديل شده است.
اسطوره ای  خوانش  شهر،  و  اسطوره شناسی  رابطه  از  ديگری  نوع 
اسطوره ای  روش های  و  رويکردها  است.  پديده های شهری  و  شهر 
می توانند به طبقه بندی و تحليل شهرها و عنصرهای شهری بپردازند. 
از روش های فيلولوژيك ماكس مولر تا سبك كنش گرايانه ي دومزيل 
و پيروانش و همچنين روش تك اسطوره ء جوزف كمبل يا بوطيقايی 
فرای همگی امکاناتی هستند كه با آنها می توان به خوانش اسطوره 
نائل آمد. به طور مثال با روش فيلولوژيك می توان به بررسی بسياری 
از شهرها به ويژه شهرهای باستان پرداخت و يا با روش نورتروپ فرای 
می توان به خوانش شهر پرداخت و از وضعيت شهر و احوال درونی آن 
تا حد زيادی آگاهی پيدا كرد. اما مقاله حاضر هم از نظر موضوعی و 
هم از نظر رويکردی با رويکردها و موضوعات ياد شده متفاوت است 
و  مطرح  را  شهر  و  اسطوره  ميان  پيوند  و  رابطه  از  ديگری  شکل  و 
بررسی خواهد كرد. در واقع، اين نوشتار می كوشد تا نقش شهر را در 

شکل گيری و تداوم زندگی اسطوره ها مطالعه و بررسی كند. به عبارت 
دقيق تر، رابطه شهر با اسطوره ها چگونه است و آيا شهر می تواند تجلی 
اسطوره ها باشد؟ پرسش مهم تر اينکه آيا شهر خود می تواند موجب 
تکوين اسطوره ها شود؟ نمونه های بارز اسطوره های شهری كدامند؟ 
چه شرايط و ويژگی هايی الزم است تا شهر بتواند به خلق اسطوره ها 
بپردازد؟ پرسش مهم ديگری كه می تواند مطرح شود، اين است كه آيا 

در جهان معاصر متن ها می توانند اسطوره هايی نو بيافرينند؟
برای بررسی اين پرسش ها از رويکردی آميخته استفاده خواهد شد. 
ژيلبر  اسطوره سنجی  و  بارتی  نشانه شناسی  همزمان  رويکرد  اين  در 
دوران با هم تلفيق شده اند. اسطوره سنجی دوران موجب می شود تا 
روابط ميان اسطوره ای مورد توجه و مطالعه قرار گيرد. ژيلبر دوران كه 
از برجسته ترين اسطوره پژوهان سده ي بيستم به شمار می آيد، موضوع 
اسطوره سنجی را در كتاب های گوناگون به ويژه در صور اسطوره ای 
و سيمای اثر، از اسطوره سنجی تا اسطوره كاوی، معرفی كرده است. 
همچنين نشانه شناسی بارتی اين امکان را فراهم می آورد تا اسطوره از 
برخی تعريف های كهن اسطوره ای فراتر برود و اسطوره های معاصر 
روی  از همين  گردند.  قلمداد  اسطوره ای  پژوهش های  زمرهء  در  نيز 
روش به كار گرفته شده در اين نوشتار نشانه - اسطوره شناسی خواهد 
به- نوشتار  اين  تعاريف  حتی  و  تحليل ها  نحوهء  در  روش  اين  بود. 
كارگرفته شده اما به طور مستقيم كمتر به آن ارجاع داده خواهد شد. 

برای پاسخ به پرسش های باال نخست به رابطه ميان شهر و متن يا 
مدنيت و متنيت می پردازيم. پس از آن انواع بيان های شهری مورد 
توجه قرار خواهد گرفت. سپس گونه های متفاوت اسطوره پردازی در 
شهر مطالعه می شود و سرانجام به اسطوره سازی های شهر با تاكيد بر 

شهر تهران خواهيم پرداخت.
شهريت)مدنيت( و متنيت

الزم  كه  دارد  وجود  اساسی  عنصر  سه  بحث  مورد  موضوع  درباره 
است پيش از هر بحث توضيح داده شوند، به ويژه رابطهء ميان آنها 
شهر،  از:  عبارتند  عنصرها  اين  می گردد.  محسوب  اساسی  مسأله اي 
ميان  رابطه ي  به  نخست  می شود  اينجا كوشش  در  متن.  و  اسطوره 
اين قسمت  اصلی  به بحث  آن  از  و پس  اشاره شود  متن  و  اسطوره 
يعنی رابطهء ميان شهريت و متنيت می پردازيم. دربارهء ارتباط ميان 
اسطوره و متن می توان گفت كه اسطوره ها در متن ها زاييده می شوند. 
و  شکل ها  گوناگونند،  و  متنوع  بسيار  كه  متن ها  ديگر،  عبارت  به 
شيوه های گوناگونی برای اسطوره پردازی دارند. به بيانی ساده و اوليه 
متن يعنی مجموعه عنصرهای مرتبطی كه يك واحد تقريبا مستقل را 
شکل می دهند و به انتقال پيام می پردازند. متن دارای اقسام فراوانی 
است و از شاخص هايی كه می توان با آن متن ها را از هم جدا كرد، 
نحوه ي بيان و انتقال معنا قابل ذكر است. بر همين اساس، متن های 

 بهمن نامورمطلق1

1- دكتری ادبيات تطبيقی دانشگاه كلرمون-فران فرانسه، معاون صنايع دستی سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری
برگرفته از مجموعه مقاالت كتاب بازنمايی فضاهای شهری

ديدگاه
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گوناگونی همچون گفتاری، نوشتاری، تجسمی، موسيقيايی، نمايشی و 
سينمايی وجود دارند. اسطوره ها محصول همين بيان های گوناگون و 
بلکه بخشی از خود همين بيان ها هستند. از همين روی، بسياری از 
محققان همچون لوی استروس و روالن باروت اسطوره را همان زبان 
تعريف كرده اند. در نظرگاه اين دو آنچه متن و شهر را به يکديگر پيوند 

می زند، زبان است.
لوی استروس در اين مورد در مقدمه كتاب اسطوره امروز می نويسد: 
))شهر يك سخن است و اين سخن به راستی يك زبان است. شهر با 
ساكنان خود سخن می گويد. ما با شهرمان كه در آن زندگی می كنيم، 
به گونه ای بسيار ساده، با زيستن و آمد و رفت در آن و نگريستن به آن 
سخن می گوييم.(( )بارت 1375، 12(. اما هنگامی گفته می شود شهر 
يك سخن يا گفتار است، مخاطب اغلب احساس می كند كه اين يك 
شيوه استعاری برای بيان شهر است، ولی منظور لوی استروس يك 

سخن استعاری نيست و به همين دليل تصريح می كند:
با وجود اين، مسأله بر سر ارتقا دادن به اصطالحی چون ))زبان شهر(( از 
پايهء استعاری محض است. بسيار آسان است اگر به گونه ای استعاری 
دربارهء زبان شهر سخن گوييم، همان گونه كه از زبان سينما يا زبان 
گلها می گوييم. جهش علمی واقعی زمانی رخ می دهد كه بتوانيم از 
زبان بدون استعارهء شهر سخن بگوييم و می توان گفت دقيقا همان 
چيزی است كه برای فرويد رخ داده است؛ زمانی كه برای اولين بار از 
زبان رويا سخن گفت و اين اصطالح را از معنای استعاری اش تهی 
كرد تا به آن معنای واقعی بدهد. ما نيز با اين مسأله روبه رو شديم كه 
چگونه هنگام سخن گفتن از زبان شهر، از استعاره به تحليل برسيم.(( 

)همان(.
با  و  است  واقع يك سخن  به  استروس شهر  لوی-  نظر  از  بنابراين 
ساكنانش سخن می گويد. موضوع برای وی همانند بسياری ديگر يك 
از حقيقت است.  بلکه سخنی آكنده  گزارهء استعاری شاعرانه نيست، 
انتقال پيام به شهروندان است؛ يعنی  چنان كه شهر همواره در حال 

سخن می گويد. 
باور است كه اسطوره يك سخن  اين  بر  نيز درباره ي اسطوره  بارت 
و  نمی زند  تازه ای  شايد حرف  بارت  اين خصوص  در  است.  گفتار  و 
حتی می توان گفت قديمی ترين حرف را می زند؛ حرفی كه در معنای 
می گويد:  صراحت  با  بارت  دارد.  وجود  نيز  ميتوس  ريشه شناسانهء 
يك  اسطوره  كه  آنجا  ))از  می افزايد:  و  است.((  گفتار  يك  ))اسطوره 
گفتار است، هرچه در سخنی محقق باشد، می تواند اسطوره به شمار 
رود. اسطوره نه به وسيله موضوع پيام خود، بلکه به كمك شيوهء بيان 

آن پيام مشخص می شود(( )همان، 30(.
بنابراين اسطوره برای بارت نوعی سخن است و قطعا در درون متن 
شکل می گيرد. اين بدان معنی است كه اسطوره با صورت بيانی خويش 
از غير اسطوره متمايز می شود نه با محتوا، داستان يا پيام آن. اما اين 
شکل خاص از بيان كه باروت مطرح می كند، دقيقا چيست؟ در اين 
مورد مولف كتاب اسطورهء امروز قائل به دو دسته كلی از زبان هاست: 
زبان های تك اليه و صريح و زبان های چنداليه و ضمنی. اسطوره 
به دستهء دوم تعلق دارد. كولير در كتابی كه به بارت اختصاص داده 
و می-نويسد:  پرداخته  بارتی  اسطوره شناسی  به  كه  بخشی  در  است 
))اسطوره شکلی از ارتباط، زبان و نيز نظامی از معانی دست دوم است.(( 
شناسی  اسطوره  يك  بارت  اسطوره شناسی  البته   .)28 )كولير 1390، 
نشانه شناختی انتقادی است. در اين اسطوره شناسی كوشش می شود تا 
داللت های پنهان زندگی روزمره آشکار شوند. پيرو اين گونه از اسطوره 
شناسی، دنيايی همچون دنيای تبليغات بر  اساس ايدئولوژی بورژوازی 
و تشويق برای مصرف بيشتر و در نهايت سود بيشتر شکل می گيرد. 
چنان كه مالحظه شد، لوی- استروس شهر را يك گفتار و بارت نيز 

اسطوره را يك گفتار به شمار می آورند. سخنان لوی- استروس و بارت 
و  شهر  بودن  گفتار  آن  و  می خورند  گره  باهم  اساسی  نکته  يك  در 
اسطوره است. بنابراين، در سه گانه ای به نام شهر، اسطوره و زبان با 
و  می شود  بيان دار  و  زبان دار  متن  يك  شهر  درآميخته  اند.  يکديگر 
در نتيجه قابليت های متنی و نشانه ای به خود می گيرد. اين قابليت 
فراهم  آن  برای  را  اسطوره پردازی  نتيجه  در  و  روايت پردازی  امکان 
می آورد. حتی می توان گفت اين قابليت بيش از بسياری ديگر از انواع 
متن هاست، زيرا متن شهر دارای مخاطبان وسيعی است و به شکل 
ويژه ای با اين مخاطبان مرتبط می شود. شهر متنی است كه ما در آن 

زندگی می كنيم.
شهر در عين حال متنی با قواعد و نظم خود است. به عبارت ديگر، شهر 
انباشته ای از خانه ها و خيابان ها نيست، شهر دارای نظم و نظام خاص 
خود است و اگر چنين نظامی را نداشت، قابل مطالعه نبود. بنابراين، 
هنگامی كه ما به مطالعهء شهر می پردازيم و هنگامی كه برای مطالعهء 
كه  پذيرفته ايم  را  اين فرض  پيشتر  استفاده می كنيم،  از روش  شهر 
شهر دارای يك نظام است و يك متن برای تحقق محسوب می شود. 
همان طوری كه فرای درباره ي متن ادبيات می گويد: ))ادبيات مجموعه 
تلنبار شدهء ))آثار(( نيست، بلکه نظم كلمات است.(( )1377، 30(، ما 
نيز می توانيم همين را دربارهء شهر بگوييم. به طور كلی متن بودن و 
اسطوره بودن شهر موجب می شود تا شهر دارای ويژگی نظم و انتظام 

باشد؛ يعنی در حوزهء لوگوس قرار گيرد.
الزم است گفته شود كه دربارهء متنيت شهری همهء محققان باوری 
يکسان ندارند و يك نقد قابل توجه نيز وجود دارد. برخی از محققان 
بر اين باورند كه شهر به خودی خود يك متن نيست، بلکه واقعيتی 
متن  به  هنگامی  بازمی نماياند.  را  چيز خودش  هر  از  پيش  كه  است 
تبديل می شود كه در قاب هنر يا ادبيات قرار گيرد و فرآيند متنيت را 
در آنجا سپری كند. اين قاب شدگی شهر يا هر عنصر ديگر، نه توسط 
منتقد و محقق، بلکه توسط مولف و خالق اثر بايد صورت بپذيرد. از 
نظر اين محققان متن از نشانه شکل می گيرد و نشانه همواره چيزی 
متن.  نه  است  نشانه  نه  اين  بنابر  نمی كند،  بازنمايی  را  خود  از  غير 
در مقابل، همان طوری كه پيش تر اشاره شد، برخی ديگر از محققان 
آنها  به  نيز  نوشتار حاضر  ديدگاه  كه  بارت  و  استروس  لوی  همچون 
نبود،  متن  اگر  و  است  متن  شهر  كه  باورند  اين  بر  است،  نزديك تر 
قابل مطالعه نيز نبود. شهر فقط دربرگيرندهء متن ها نيست- كه كسی 
در آن شك ندارد- بلکه اين مجموعه متن ها خود يك متن بزرگ را 
نيز شکل می دهند. در حقيقت، شهر تمام ويژگی های متنيت را دارد، 
به  دقيقا  بودن.  پيام دار  و  فرهنگی  برساختگی،  از جمله  ويژگی هايی 
همين دليل با خوانش شهر می توان با اوضاع و احوال شهر آشنا شد و 
حتی از طريق آن از وضعيت يك جامعه بلکه يك ملت نيز آگاهی پيدا 
كرد. اگر شهر يك روايتگر است و بر اساس همين خصوصيت، نمادساز 
و اسطوره پرور است، بنابراين می توان با قرائت شهر به احوال درونی 
جامعه پی برد.  بنابراين، از مهم ترين و دقيق ترين شيوه هايی كه به 
واسطهء آن می توان از ضمير ناخودآگاه جامعه آگاهی يافت، خوانش 

دقيق و نقد روشمند روايت شهر است.
انواع بيانهای شهری

پيش تر دربارهء متنيت شهر بنابر اينکه هر متنی دارای بيان يا بيان های 
خاصی است سخن گفته شد. حال مناسب است در مورد ويژگی های 
بيانی متن شهر سخن بگوييم. در اين زمينه می توان گفت متن شهر 
متنی چند بيانی و چند رسانه ای است. حتی الزم است گفته شود كه 
هيچ متنی به اندازهء متن شهر دارای تنوع بيانی و رسانه ای نيست. 
دشواری  موجب  هم  شهری،  متن  زبانگی  چند  و  رسانگی  چند  اين 
قرائت و تحليل آن می شود و هم قابليت انتقال پيام را بيشتر و غنی تر 
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می كند، زيرا كالن متن شهر از انواع بيان ها و زبان ها برای ارتباط بهره 
می جويد. در اينجا به برخی از مهم ترين اقسام بيانی همچون كالم، 

تصوير و حجم اشاره می شود.
به ويژه  از فرهنگ ها  بيان و در نظر بسياری  نوع  نخستين  کالمی: 
نقش  كالم  است.  كالم  بيان ها  مهم ترين  كالم محور  فرهنگ های 
مهمی در شهر ايفا می كند، زيرا نخستين عنصر متمايز كنندهء شهرها 
همانا نام آنها يعنی پيرامتن عنوان آنهاست. امادر درون متن شهری 
نيز اين نظام كالمی به ويژه پيرامتن عنوان نقش اساسی ايفا می كند. 
شناخت عنصرهای گوناگون شهرها بدون آن غيرممکن می گردد. حتی 
تصور اينکه يك شهر خيابان ها، ميدان ها و محله های بی نام داشته 
باشد، دشوار است. در نتيجه، نقش پيرامتنی كالم در شهر نقشی بسيار 
مهم و اساسی است. در شهر پيرامتن ها موجب شناسايی مکان ها و 
تمايز آنها از يکديگر می شود. اما اين نام ها دارای كاركرد ديگری نيز 
هستند، زيرا در بيشتر موارد ارتباطی ميان اسم و مسما وجود ندارد و 
بيشتر دارای كاركردهای  نام های شهری  بنابراين،  قراردادی هستند. 
ثانوی هستند و به معنايی دوم نيز داللت می كنند. در همين كاركرد 
می شوند.  مرتبط  اسطوره ها  با  شهری  پيرامتن های  كه  است  دوم 
همان طوری كه خواهيم ديد، نام گذاری خيابانی به نام سعدی يا حافظ 
در عين حالی كه برای مشخص كردن يکی از خيابان های تهران است، 
داللت بر بزرگی و بزرگداشت اين دو شاعر نيز دارد. اين بزرگداشت به 
نوبهء خود در فرآيند اسطوره پردازی قرار می گيرد. نظام كالمی فقط به 
صورت پيرامتن وجود ندارد، بلکه گاهی به صورت متن و يا پاره متن 
نيز در سطح تکثير پيدا كند. يکی از اقسام حضور چنين متن هايی در 
نقل قول های شخصيت های سياسی و فرهنگی تبلور پيدا می كند. در 
جامعه ما اين نقل قول ها بيشتر جنبهء اخالقی و اعتقادی دارند. شکل 
ديگر نظام كالمی در تبليغات شهری است كه حجم قابل توجهی از 

پيام های شهری را به خود اختصاص داده اند.
تصويری: از بيان های ديگری كه متن و روايت شهر استفاده می كند، 
بيان تصويری است. تصوير از بيان های مهم شهری و چه بسا مهم تر 
از كالم باشد. شهر سرشار از تصوير است و يکی از بيان های اصلی آن 
محسوب می شود، چنان كه بخش قابل توجهی از انتقال پيام با تصوير 
صورت می گيرد. تصويرهای شهری بسيار متنوع و از اين جهت از نظام 
كالمی پيچيده ترند. از نقاشی های ديواری تا گرافيتی ها و از تابلوهای 
شهری  تصويری  بيان های  از  همگی  مغازه ها  تابلوهای  تا  تبليغاتی 
محسوب می شوند. اين تصويرها در بيشتر موارد به همراه رنگ ها و 
همچنين نورها به داللت پردازی مشغول می شوند. تصوير نيز همانند 
كالم صرفا حضوری رسمی ندارد و گاهی دارای حضوری غيررسمی 
و حتی ضدرسمی است. برای مثال بسياری از گرافيتی های تصويری 

حاوی پيا م های خاص خود هستند. 
حجمی: عالوه بر نظام های كالمی و تصويری، شهر از نظام حجمی 
نيز به شکل های گوناگون بهره می برد. از مهم ترين بيان های حجمی 
در شهر، مجسمه های شهری هستند. بسياری از مجسمه ها به دليل 
ويژه ای  تاثيرگذاری  از  می دهند،  اختصاص  خود  به  كه  جايگاهی 
در  بزرگ  مجسمهء  يك  گرفتن  قرار  مثال  برای  می شوند.  برخوردار 
ميدانی كه تردد زيادی دارد، قدرت بيانی قوی و موثری خواهد داشت. 
گيرند.  قرار  اسطوره ای  بيان  خدمت  در  می توانند  مجسمه ها  اين 
ساخت يك مجسمه از يك شخصيت يا يك گونه از افراد می تواند در 
فرآيند اسطوره سازی و اسطوره پردازی قرار گيرد. در بيشتر موارد اين 
تنديس ها يا سرديس ها با هماهنگی ديگر اقسام بيانی همچون بيان 

كالمی از نفوذ و قدرت بيانی مضاعفی برخوردار می شوند.
بيا ن های شهر، معماری و خود شهرسازی  معمارانه: از مهم ترين 
دهندهء  تشکيل  عنصرهای  و  فضاها  شکل های  و  بعدها  زيرا  است، 

در عين   ... و  بوستان ها، فضاهای سبز  پل ها،  خيابان ها،  عمارت ها، 
اينکه در شکل دادن به شهر نقش بازی می كنند، داللت پردازی نيز 
شهرسازی  و  معماری  اختصاصی  بيان  گفت  بتوان  شايد  می-كنند. 
توسط ديگر متن ها  بيان  از  اين گونه  زيرا  است،  بيانی  همين گونهء 

مورد استفاده قرار نمی گيرد.
نمونه ی ديگری از اسطوره های شهری را می توان در خيابان الله زار 
مشاهده كرد. الله زار به دستور ناصرالدين شاه و بر اساس الگو برداری 
نيز  شانزه ليزه  خيابان  نام  گرفت.  شکل  پاريس  شانزه ليزه  خيابان  از 
از مکانی اسطوره ای از جهان پس از مرگ برگرفته شده است. ميل 
و كشش انسان ها به ساختن عمارت های بزرگ، معبدهای عظيم و 
برج های بلند فقط به كاركرد آنها بازنمی گردد، بلکه در بسياری از موارد 

اينها همراه با نوعی كشش اسطوره ای سرشته شده اند.
انواع اسطوره پردازی های شهری

شهر به صورت های متفاوتی اسطوره پردازی می كند. در اينجا به دو 
صورت مهم و اساسی آن يعنی بازتوليد اسطوره ها و توليد اسطوره ها 
می پردازيم. اين تقسيم بندی بر پايه ي نحوه ي ارتباط تکوينی اسطوره 
و رابطه آن با شهر استوار شده است. بر اين اساس، می توان دو دسته 
از اسطوره ها را از يکديگر متمايز كرد. ضمن توضيح مختصر اين دو 
دسته تالش می شود تا با مثال هايی به ويژه در شهر تهران به بررسی 

آنها پرداخته شود. 
بازتوليد اسطوره ها در شهر

اسطوره هايی  می شوند،  مشاهده  شهر  در  كه  اسطوره هايی  اغلب 
هستند كه در رسانه ها و متن های ديگر شکل گرفته اند و در شهر نيز 
تکرار و تکثير شده اند. اين دسته از اسطوره ها در شهر خلق نشده اند، 
به طور مثال در متن های مکتوبی همچون شاهنامه يا ايلياد يا مهابارتا 
و ... شکل نهايی خود را پيدا كرده اند، اما شهر محملی يا رسانه ای 
شده است تا اين اسطوره های دگرساخته در آن تبلور تازه ای پيدا كنند. 
از همين روی می توان گفت شهر از فراموشی و متعاقب آن از مرگ 
اين اسطوره ها جلوگيری می كند. اگرچه اين اسطوره ها در شهر زاييده 
نشده اند، اما گاهی شهر به آنها ادامه حيات يا قدرت بيشتری می بخشد. 
با  اسطوره ها  زندگی  كه  بپذيريم  همچنان  را  نخست  فرض  آن  اگر 
تکثيرشان تداوم خواهد يافت و با تکثير بيشتر قدرت بيشتری به دست 
می آورند، در نتيجه شهر نقش مهمی در بازتوليد و ادامهء حيات اسطوره 
ايفا می كند. در اينجا به چند نمونه از اسطوره هايی كه در شهر تهران 
تکثير يافته اند، ولی در متن های ديگر شکل گرفته اند، اشاره می شود. 
و  متن ها  رايج ترين  از  شاعرانه:  پيرامتن های  و  متن ها 
پيرامتن های شهر تهران همانا شاعران هستند. خيابان ها و ميدان های 
بسياری در شهرهای ايران همچون تهران به اسم شاعران نام گذاری 
آثاری  خلق  با  نامگذاری ها  اين  موارد  بيشتر  در  همچنين  شده اند. 
نام  با  خيابان هايی  گرديده اند.  تکميل  نقاشی  يا  مجسمه  همچون 
و  باباطاهر  عطار،  سنايی،  خاقانی،  فردوسی،  حافظ،  مولوی،  سعدی، 
را  توجهی  قابل  ديگر شهرها بخش  همانند  تهران  در  ديگر  بسياری 
به خود اختصاص داده اند. عالوه بر ميدان ها، گاهی نيز محله هايی با 
نام اين شاعران نامگذاری شده اند. در برخی موارد نيز همانند ميدان 
فردوسی همراه با حضور مجسمه ي تکثيری چند چهره اي و چندبيانی 

صورت گرفته است. 
در شهرهای  كه  گونه هايی  از  ديگر  پيرامتن های حماسی:يکی 
بازتوليد  است.  حماسی  گونه  می گيرد،  قرار  استفاده  مورد  مختلف 
شخصيت های اسطوره ای در سطح تهران چندان زياد نيستند. از اين 
جهت بايد اذعان كرد كه شهر تهران به طور نسبی دچار كمبود متن ها 
و پيرامتن های حماسی- اسطوره ای است. به طور كلی ميزان حضور 
بنابراين،  است.  اندک  ايران  شهرهای  حوزه ي  در  ملی  اسطوره های 
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بهترين  از  يکی  كه  دارد  وجود  خصوص  اين  در  اندكی  نمونه های 
نمونه ای آن مجسمه ي گرشاسب اژدهاكش در ميدان حر كنونی است. 
جنگ  و  انقالبی  شخصيت های  اسطوره ای  توليد  باز 
تحميلی: شخصيت های و رويدادهای مرتبط با انقالب اسالمی نيز 
بخش قابل توجهی از متن ها و پيرامتن های شهری را به خود اختصاص 
داده اند. شخصيت هايی همچون امام خمينی، بهشتی، مطهری، رجايی، 
باهنر، سعيدی و طالقانی حضوری گسترده در شهرهای ايرانی دارند. 
تهران همانند  اسطوره پردازی های شهر  رايج ترين  از  همچنين يکی 
باز  تحميلی  و سرداران جنگ  به شخصيت ها  ايرانی  ديگر شهرهای 
می گردند. از مهمترين شخصيت های جنگ تحميلی كه به طور جدی 
در شهر تهران مورد توجه قرار گرفته اند می توان به اسامی شهدا از 
باكری  بابايی،  فکوری،  جمله چمران، همت، صياد شيرازی، ستاری، 
و دستواره اشاره كرد. اينکه اين شخصيت ها اسطوره های شهری يا 
تامل دارد كه در  اسطوره های ديگر رسانه ها و متن ها هستند جای 

جای خود در مورد آن توضيح داده خواهد شد. 
توليد اسطوره ها در شهر

اسطوره های  مصرف كننده  فقط  شهرها  شد،  اشاره  بارها  چنانکه 
خود  بلکه  نيستند،  متن ها  ديگر  توسط  شده  ساخته  يعنی  دگرساخته 
را  آنها  می توان  كه  اسطوره ها  اين  آفرينند.  می  را  اسطوره هايی  نيز 
اهميت  از  حاضر  نوشتار  در  ناميد،  شهرها  خودساخته  اسطوره های 
زمره ي  در  شهر  كه  اسطوره هاست  اين  با  زيرا  برخوردارند،  خاصی 
متن های اسطوره ساز قلمداد می شود. از ميان اين اسطوره ها به برج ها 

و سردرها اشاره می شود.
قابليت های زيادی  از عمارت های معماری است كه  برج: برج يکی 
نخستين  از  اسطوره ای  برج های  ديرباز  از  دارد.  اسطوره شدن  برای 
آنهاست.  از  يکی  بابل  برج  می شدند.  محسوب  اسطوره های شهری 
گذشته های  از  است.  اسطوره سازانه  ويژگی های  مهمترين  از  بلندی 
ويژگی های  از  قدرت  و  بزرگی  همانند  ارتفاع  و  بلندی  دور  بسيار 

مهم اسطوره ای محسوب شده اند. برج بابل از مشهورترين برج های 
اسطوره ای تلقی می گردد. بلندی به داليل گوناگون ويژگی اسطوره ای 
بوده  تقدس همراه  و  پاكی  نور،  با  ارتفاع همواره  اينکه  دارد. نخست 
ميسر  را  تسلط  و  اشراف  اماكن  بلندی  و  ارتفاع  اينکه  ديگر  است. 
می كند. از باال نگريستن نگريستنی الهی است. در همين زمينه مناسب 
است يادآوری شود كه برج ها نسبت به برخی ديگر از سازه های شهری 

همچون تونل ها از ويژگی اسطوره ای بيشتری برخوردارند.
در  اسطوره ای  برج های  بارز  بسيار  نمونهء  ايفل  برج  ايفل:  برج 
دوره  ي مدرن و معاصر تلقی می گردد. يکی از مهمترين پژوهش هايی 
كه درباره ي برج ايفل انجام شده، به دست روالن بارت صورت گرفته 

است. 
برج های آزادی و ميالد: برج های آزادی و ميالد از برجسته ترين 
برج های ايرانی هستند. ايرانيان از قديم به بلندی و بلندسازی عالقه 
دوران  در  بسياری  برج های  كه  است  نکته  همين  بنابر  و  داشته اند 
گوناگون تاريخی بنا شده اند. برج قابوس در گنبد قابوس و برج طغرل 
در شهر ری از جمله تالش های برج سازی ايرانيان است. برج آزادی 
اين  ايران محسوب می شود.  در  برج سازی  از جلوه های مدرن  يکی 
از  باز می گردد و  ايران  تاريخ برج سازی در  به  از يك سو  برج سازی 
سوی ديگر، به برج سازی هايی كه در تاريخ معاصر در كشورهای غربی 
به خصوص فرانسه صورت گرفته است. برج آزادی به دليل موقعيتی كه 
در آنجا قرار دارد و همچون ورودی شهر محسوب می شده است نقش 
درگاه بزرگ شهر را دارد. از ويژگی های مهم برج آزادی بزرگ بودن 
ميدان آن است. چنانکه گفته می شود بزرگترين ميدان خاورميانه است. 

بنابراين از داليل اصالت اين برج داشتن ميدانی بزرگ است. 
بيش متن های ايوان مداين: سر در موزه ي ايران باستان و سردر 
دانشگاه تربيت مدرس برگرفته از ايوان مداين هستند. برخی ديگر از 
آثار همچون برج آزادی نيز بی تاثير از اين ايوان نبوده اند. بدين ترتيب، 
با ارجاعات بينامتنی به يك متن باستانی و تاريخی اسطوره ای، يادآور 
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درباره ي  كه  روايت هايی  با  مداين  ايوان  اسطوره ای می شوند.  بنايی 
آن صورت گرفته است، همچنين حضور كم و بيش گسترده ي آن در 
فارسی به يك اثر اسطوره ای تبديل شده  است. فردوسی به تفصيل 
ايوان سخن گفته است. همچنين به طور  درباره ي ساخته شدن اين 

نمونه می توان به شعر معروف خاقانی با مطلع زير اشاره كرد:
هان ای دل عبرت بين از ديده عبر كن هان 

ايوان مدائن را آيينه عبرت دان
يك ره ز ره دجله منزل به مداين كن

وز ديده دوم دجله بر خاک مداين ران 
اين دو سر در يعنی سر در موزه ي ايران باستان و سر در دانشگاه تربيت 
مدرس با ارتباط بينامتنی اسطوره ای، خود را نيز اسطوره می-نمايانند. 
در حقيقت، اين ايوان از الهام بخش ترين آثار معماری در ايران محسوب 
می شود. چنان كه چندين اثر برجسته در دوره ي معاصر برگرفته از آن 
است. سر در موزه ي ايران باستان با الهام از ايوان مداين توسط آندره 
گدار فرانسوی طراحی شده است. اين اثر هم از نظر شکل و هم از نظر 
جنس برگرفته از ايوان مدائن است. اين كار جالب توجه و هوشمندانه 
شيوه ي تازه ای از برگرفتگی را ارائه می دهد كه بعدها خود پيش متن 

برای متن های ديگر محسوب شده است.
بيش متن ديگری كه از ايوان مداين اقتباس شده است، سردر دانشگاه 
تربيت مدرس است. در اين مورد می توان گفت كه اين سر در دارای 
دو بيش متن است: نخست ايوان مداين و ديگری سر در موزه ايران 

باستان. 
 اسطوره پردازی و اسطوره سازی در شهر

بيان های  سپس  و  اسطوره پردازی  امکان  تا  شد  كوشش  اينجا  تا 
بلکه  مهم  بسيار  موضوع  اما  گيرد،  قرار  توجه  مورد  اسطوره ای شهر 
اصلی اين نوشتار همانا انواع اسطوره پردازی است كه در اينجا بررسی 

می شود.
می كنند:  اسطوره پردازی  شيوه  سه  به  شهرها  تکوينی  ديدگاه  از 
دگرساخته، هم ساخته و خودساخته. هريك از اين اسطوره پردازی ها 
ديگر،  عبارت  به  هستند.  خود  خاص  ونظام  فرآيند  و  شيوه  دارای 
اسطوره شدگی و داللت پردازی هريك از انواع سه گانه اسطوره پردازی 
متفاوت است. برای روشن شدن موضوع مناسب است درباره ي هريك 

اسطوره های  داللت پردازی  به  ابتدا  شود.  داده  مختصری  توضيح 
به نحوه  ي  دارند سپس  دگرساخته می پردازيم كه وضعيتی روشن تر 
اسطوره شدگی و داللت پردازی اسطوره های هم ساخته در شهر اشاره 
می كنيم و در آخر به اسطوره های خودساخته خواهيم پرداخت كه بحث 

برانگيزتر و پيچيده تر است.
اسطوره های دگرساخته: اين گونه اسطوره هايی هستند كه در 
متن های ديگر شکل گرفته اند، مثال در شاهنامه و سپس در شهر تکرار 
يا تکثير شده اند. اين نوع از اسطوره های شهری دارای نظام مشخص تر 
و آسان تری هستند، زيرا اين دست از اسطوره ها پيش تر در رسانه ها و 
متن های ديگر دوره تکوين شدگی و اسطوره شدگی را سپری كرده اند 
و نقش شهر فقط تکثير و جلوگيری از فراموشی آنهاست. در اينجا شهر 
پذيرای اسطوره های ديگر گونه های متنی همچون روايت های كالمی 
يا نمايشی و ... است. متن شهر يك بيش متن است كه بر اساس روابط 
اقتباس  را مورد  اسطوره های متن های ديگر  بيش متنی،  يا  بينامتنی 
قرار داده است. از همين رو نيازی نيست تا متن شهر فرآيند اسطوره 
سازی را در مورد اين اسطوره ها انجام دهد، بلکه كافی است تا شهر در 

وضعيتی متناسب آن اسطوره را بازتوليد نمايد.
زيرا  ندارد،  توسط شهر  اسطوره سازی  به  نيازی  فردوسی  مثال  برای 
ايرانيت  اسطورهء  و  شاعری  اسطورهء  يك  به  و  شاهنامه  با  پيش تر 
تبديل شده است. بنابر اين شهر در اين خصوص كار دشواری ندارد و 
به همين دليل صرف حضور مجسمهء فردوسی و نام وی موجب تکثير 
اين اسطوره می شود. به عبارت ديگر، نام فردوسی و سپس مجسمه ای 
به  می كند.  پيدا  اسطوره ای  وجه  بينامتنی  فرآيند  يك  در  وی  نام  با 
خصوص اينکه فردوسی همواره با اسطوره هايی چون رستم، سهراب، 
می يابد.  متنی  تداعی  ديگر  بسياری  و  كيخسرو  كيومرث،  اسفنديار، 
چنان كه مالحظه می شود، اسطوره پردازی در اين دسته با كمك روابط 
بينامتنی صورت می گيرد و به همين دليل داللت پردازی بينامتنی در 

اين زمينه نقش اساسی و اصلی را ايفا می كند.
اسطوره هايی  همساخته  اسطوره های  همساخته:  اسطوره های 
و  متن شهرها ساخته  توسط  و همزمان  به طور مشترک  هستند كه 
فرآيند  ديگر  متن های  در  نه  اسطوره ها  از  برخی  می شوند.  پرداخته 
و  رسانه  توسط  فقط  است  قرار  نه  و  كرده اند  سپری  را  اسطورگی 
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متن شهر اين فرآيند را سپری نمايند. به بيانی دقيق تر، اين دسته از 
اسطوره ها به طور همزمان توسط چندين متن همچون متن های ادبی 
و هنری به همراه متن شهر، در حال تکوين و شکل گرفتن هستند. به 
طور مثال سرداران و شهدای جنگ تحميلی به طور همزمان از سوی 
چندين رسانه مورد توجه قرار گرفته اند كه متن و رسانهء شهر يکی از 
آنهاست. چنان كه مالحظه می شود، الگو اسطوره شدگی اين سرداران 
نه بيشتر در متن های ديگر صورت گرفته است و نه قرار است شهر به 
تنهايی به اين فرآيند بينجامد. اين گونه از اسطوره سازی از آن رو برای 
اين نوشتار مهم است كه بخش قابل توجه و گسترده از الگوبرداری و 
اسطوره پردازی در شهر تهران و به طور كلی شهرهای ايران معاصر را 

به خود اختصاص داده است.
توليدی  كه  اسطوره ها  از  دسته  اين  ساخته:  خود  اسطوره های 
ناميده می شود نيز دارای فرآيند خاص خود در داللت پردازی هستند. 
اسطوره  كه  هستند  اسطوره هايی  از  دسته  آن  توليدی  اسطوره های 
نبوده اند و بايد در متن شهر به اسطوره تبديل شوند. بنابراين، فرآيند 
اسطوره پردازی و اسطوره سازی در مورد آنها توسط خود شهر صورت 
می گيرد. در اين گونه، متنی در بيرون وجود ندارد تا به عنوان پيش متن 
برای خوانش اسطوره مورد استفاده قرار گيرد. به بيان ديگر، اين گونه 
از اسطوره ها متن ديگری برای ياری رسانی در معناپردازی ندارند و بايد 
صورت  اين  در  بپردازند.  داللت پردازی  به  ديگر  شيوه ای  و  روش  به 
اسطوره پردازی بايد دارای ويژگی هايی باشد كه بر اساس آن اسطوره ای 
تازه شکل بگيرد. در نتيجه، برای اسطوره شدگی بايد اثر مورد نظر خود 
دارای ويژگی هايی خاص باشد در غير اينصورت اسطوره شدگی محقق 

نمی شود.
آيا مکان می تواند اسطوره بسازد؟  از پرسش های مهم اين است كه 
شکل  اسطوره ای  معاصر  زمان  در  آيا  كه  است  اين  بعدی  پرسش 
است،  ارائه شده  متفاوتی  و  گوناگون  نظرات  زمينه  اين  در  می گيرد؟ 
زيرا تعريف ها چنان  كه گفته شد، يکی نيستند. همان طوری كه در باال 
گفته شد، به نظر ما اتفاقا شهر و شهرسازی يکی از مهم ترين متن هايی 
و فضای  زيرا شهر  داد،  را شکل  اسطوره ای  آن می توان  با  است كه 
شهری از ثبات نسبی بيشتری برخوردار است. جوزف كمبل، يکی از 

برجسته ترين اسطوره شناسان معتقد است كه تغييرات سريع جهان امروز 
مانع اسطوره سازی می شود. وی در اين زمينه می گويد: ))امروزه زندگی 
پيچيده است، و چنان به سرعت تغيير می كند كه هرچيزی پيش از آنکه 
استقرار پيدا كند، كنار گذاشته می شود.(( )1380، 201(. وی همچنين 
اضافه می كند: )) تا مدت های مديد ديگر، فاقد اسطوره شناسی خواهيم 
بود. چيزها سريع تر از آن تغيير می كنند كه اسطوره شوند(( )همان، 60(. 
در واقع اين تغييرات سريع مانع تکوين اسطوره می شود، زيرا اسطوره ها 
نياز به تشرف دارند و بدون آيين های تشرفی نمی توان اسطوره سازی 
كرد. اگر اين اصل را بپذيريم كه اسطوره ها نياز به تثبيت شدگی هرچند 
از بهترين  از عنصرهای شهری  نسبی دارند، شهر يا دست كم برخی 
عنصرهايی هستند كه چنين امکانی را فراهم می آورند. نام خيابان ها 
و آثار تاريخی و توريستی نياز به ثبات دارند. بی شك اسطوره هايی كه 
شهر مدرن می سازد، با اسطوره های بنيادين متفاوت است. اسطوره های 
بيشتر  نيستند.  باستانی  و  بنيادين  اسطوره های  همانند  ديگر  امروزی 
بلکه  نيستند،  مقدسی  امر  با  ويژه  رابطه  دارای  امروزی  اسطوره های 

ويژگی های ديگری وجود دارد كه غير مقدس تلقی می شود.
و  شرايط  اسطوره  شکل گيری  برای  كه  است  اين  ديگر  مهم  نکته 
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اسطوره ای  جنبه ي  برجی  هر  مثال  طور  به  است.  الزم  ويژگی هايی 
بابل است كه جنبه اسطوره ای دارد همچنين  برج  اين  پيدا نمی كند. 
در دوره ي معاصر اين برج ايفل است كه چنين ويژگی ای را داراست. 
از ويژگی های مهم اسطوره گردانی می توان به اصالت و قدمت اشاره 
كرد. اين ويژگی های بسيار مهم هستند، زيرا بدون آنها تالش هايی كه 
برای اسطوره سازی صورت می گيرد، عقيم خواهند ماند. اين ويژگی ها 
موجب می شود تا تعريف اسطوره ي مدرن و اسطوره های بنيادين به هم 
نزديك شود. حتی در تعريفی كه بارت ارائه می دهد نيز گاه با همين 

ويژگی ها بدون آنکه خودش آنها را بيان كند، مواجه می شويم.
برج ايفل يا سيتروئن هنگامی می توانند به عنوان اسطوره عمل كنند 
كه دارای تازگی و اصالت در يك ويژگی باشند. ايفل در زمان خودش 
مورد  و مصالح  مواد  نظر  از  و  پاريس محسوب می شد  برج  بلندترين 
كاركردهای  برای  همواره  برج ها  بود.  تازگی هايی  دارای  نيز  استفاده 
خاصی همانند ديده بانی، مراسم آيينی، مذهبی يا سکونت بنا می شدند، 
اما برج ايفل هيچ يك از اين كاركردها را نداشت. هنگامی كه اين برج 
برخی  به طرح  ايفل،  يعنی  برج  سازنده  می دادند،  قرار  انتقاد  مورد  را 
كاركردهای حاشيه ای همچون هواشناسی و ايستگاه راديويی پرداخت. 
اما برج او ساخته شد تا كهن الگوی عروج و نماد قله را بازآفرينی كند. 
اين كهن الگو و نمادپردازی با اصالت های ياد شده همراه گرديد و به 

همين دليل به يك اسطوره تبديل شد.
اين  داليلی  به  اما  است،  خاصی  ويژگی های  دارای  نيز  آزادی  برج 
فرد  به  منحصر  آن  بلندی  نه  زيرا  نيست،  ايفل  همچون  ويژگی ها 
بسيار  نحوی  به  آزادی  كرد.  پيدا  تداوم  آن  آيينی  مراسم  نه  و  است 
سريع در سال های انقالب به دليل اجتماعات بزرگ و ميليونی عليه 
تازه در  نمادپردازی  اين  تبديل شد.  تازه ای  نماد  به  نظام شاهنشاهی 
مقابل نمادپردازی پيشين قرار می گيرد. متعاقب همين تغييرات بنيادين 
رفته خصوصيات  رفته  اين عمارت،  آيينی  نمادين و سپس جايگاه  و 
هنگام  گذشته  همانند  كسی  ديگر  شد.  كمرنگ  نيز  آن  اسطوره ای 
ازدواج به طرف آزادی و ميدان آزادی نمی رود. ديگر كمتر كسی برای 
عکس گرفتن در كنار اين برج قرار می گيرد. بر اساس برخی تحقيقات 
شهرستانی ها  از  بسياری  حتی  و  تهرانی ها  برای  آزادی  گرفته  انجام 
داللت های ضمنی خود را از دست داده است، اما هنوز برای برخی ديگر 
از شهرستانی ها و به ويژه افغان ها آزادی هنوز دارای داللت های ضمنی 
و گسترده تری از يك برج است. برج آزادی برای اين افراد داللت گر در 
تهران بودن، در ايران بودن و در خارج بودن است. دربارهء برج آزادی 
بايد اضافه كرد كه در مورد اين برج پيش از اينکه به اسطوره تبديل 
به  اسطوره پردازی  نتيجه  اسطوره زدايی صورت گرفته است. در  شود، 

تداوم و تکرار نياز دارد. برای شکل گيری اسطوره بايد تداوم و تکراری 
ايفل فرصت تکوين  برج  آزادی برخالف  برج  پذيرد.  مطلوب صورت 
اسطوره ای نيافت. البته اين بدان معنا نيست كه برای هميشه محکوم 
به نااسطورگی شده باشد، اما به دو دليل برج آزادی برای اسطورگی 
مشکل دارد: يکی نبود ويژگی های قابل توجه در عرصه داخلی و جهانی 
به عبارت ديگر، در اصالت و  نمادين.  پيوستگی  تداوم و  و دوم عدم 
قدمت دچار كاستی هايی است. همچنين بايد اضافه كرد كه برج آزادی 
از نظر بافت نيز موقعيت اسطوره ای بارزی ندارد. به عبارت دقيق تر، 
برج آزادی كه روزی دروازهء بزرگ شهر محسوب می شد، چنان كه 
بيشتر كسانی كه از خارج تهران و ايران وارد تهران می شدند از مقابل 
آن می گذشتند، موقعيت اسطورگی بيشتری داشت. امروزه كه فرودگاه 
بين المللی در نقطه ديگری قرار دارد و با وجود بزرگراه هايی كه دور از 
اين  در  ويژگی های سابق  فاقد  ديگر  ميدان  اين  واقع شده اند،  ميدان 

زمينه است.
ويژگی های  دارای  مراتب  به  كنونی  وضعيت  با  دست كم  ميالد  برج 
اسطوره ای كمتری نسبت به برج آزادی است. البته از چند جهت اين 
ويژگی ها بهتر است. برای مثال اين برج مرتفع بوده و از بخش قابل 
توجهی در تهران ديده می شود، اما متاسفانه، به دليل نداشتن اصالت 
از  ايرانی  اثر و به خصوص عدم ارجاع به گذشته و معماری  در خود 
و  مشابه  برج های  وجود  است.  برخوردار  كمتری  اسطورگی  توانايی 
قديم تر در كشورهای ديگر همانند كانادا، مالزی و چين موجب شده 
است تا اين اثر بدلی از يك آثار برون فرهنگی باشد. در صورتی كه 
از  يا  طغرل  كاووس،  همانند  ايرانی  برج های  از  سازه ها  اين  فرم  اگر 
مناره هايی همچون منارجنبان يا مناره های الگويی مساجد يا بارگاه ها 

الهام می گرفت، به مراتب وجه اسطورگی بيشتری پيدا می كرد.
با اين حال برج های آزادی و ميالد امروزه به عنوان نماد يا لنگرگاه 
معنايی شهر تهران نقش بازی می كنند. به همين دليل است كه در 
بسياری از پوسترها و راهنماهای تهران و حتی گاهی ايران با همين 

نماد بازنمايی می شود.
اين  آمد. حال  ميان  به  و مدرن  تازه  اسطوره های  از  اينجا سخن  در 
پرسش جدی باقی است كه آيا اين اسطوره های تازه واقعا هيچ ارتباطی 
با اسطوره های بنيادين يا كهن الگو ندارند؟ پاسخ به اين پرسش نياز به 
متفاوتی داده اند.  پاسخ های  نيز  گوناگون  محققان  و  دارد  فراوان  تامل 
به طور مثال جوزف كمبل كه دارای نگاهی ساختارگرايانه است، اين 
اسطوره  قدرت  كتاب  نويسندهء  می دهد.  قرار  تاكيد  مورد  را  ارتباط 

می نويسد:
اتومبيل ها هم اكنون وارد اسطوره شناسی شده اند. آنها به درون روياها 
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راه يافته اند. هواپيماها نيز وسيعا به خدمت تخيل درآمده اند. برای مثال، 
پرواز هواپيما، در تخيل همچون رها شدن از زمين است. اين همان 
می كنند.  نمادين  را  آن  پرندگان  معين،  شيوه ای  به  كه  است  چيزی 
پرنده، نماد رهايی روح از زمين است، درست همانطور كه مار نماد مقيد 
بودن به زمين است. در حال حاضر هواپيماها اين نقش را ايفا می كنند. 

.)41 ،1380(
چنان كه مالحظه می شود، از نظر وی اسطوره های نو نيز بی ارتباط 
با اسطوره های بنيادين و كهن الگو نيستند و نمی توانند باشند. دربارهء 
و  برگرفته  را  آنها  شکل  همين  به  می توان  نيز  شهری  اسطوره های 
مرتبط با اسطوره های بنيادين و كهن الگو دانست. برج ها بی ارتباط با 

برج بابل يا زيگورات ها يا قله ها نيستند.
بنابراين می توان گفت برای اسطوره سازی در شهر قواعد و شاخص هايی 
وجود دارد كه بی توجهی به آنها نتايج مطلوبی نخواهد داشت و يا حتی 
شهر  در  اسطوره ساز  شاخص های  مهم ترين  می دهد.  معکوسی  نتايج 
عبارت انداز : مركزيت محوری، بلندی و ارتفاع، بزرگی، بدعت، اصالت، 
قدمت و تمايز. هريك از اين شاخص ها و نقش آنها در اسطوره سازی 
شهری همراه با مثال های مرتبط با آن موضوع جالب توجه اما مستقلی 
اينکه  نخست  گيرد.  قرار  بررسی  مورد  بايد  خود  جای  در  كه  است 
شاخص های ياد شده همگی در همه مکان ها يا زمان ها به طور يکسان 
تاثيرگذار نيستند. در برخی از زمان ها و مکان ها يا فرهنگ ها اين يا آن 
شاخص دارای اهميت بيشتر يا كمتری می شود. برای مثال، شاخص 

ايفا  مهم تری  نقش  سنتی  جوامع  و  فرهنگ ها  در  مركزی  محوريت 
می كند. دوم اينکه شاخص های ديگری نيز می توانند به اين مجموعه 

اضافه شوند.
نتيجه

به  و  است  دوجانبه  و  پيچيده  رابطه ای  اسطوره  و  شهر  رابطه ی 
سه  به  نوشتار  اين  دربرمی گيرد.  را  متعددی  موضوعات  دليل  همين 
صورت بندی  اسطوره ای،  شهرهای  كرد:  اشاره  اصلی  رابطه ی  گونه 
گونه های  اين  از  هريك  شهری.  اسطوره های  و  شهرها  اسطوره ای 
سه گانه نيازمند پژوهش های مستقلی است. در اينجا كوشش شد تا به 
موضوعی كه بسيار كم به آن پرداخته شده يعنی اسطوره های شهری 
پرداخته شود. چنان كه با روش نشانه  اسطوره سنجی مشخص گرديد 
اسطوره های شهری به سه دسته بزرگ قابل تقسيم هستند: اسطوره های 
دگرساخته، اسطوره های هم ساخته و اسطوره های خودساخته. هريك از 
زيرا  دارند،  را  خود  داللت پردازی خاص  شيوهء  اسطوره پردازی ها  اين 
اسطوره های دگرساخته به شيوه بينامتنی داللت پردازی می كنند و به 
صورتی كه  در  است.  زمانی  در  روابط  دارای  متن هايشان  عمده  طور 
اسطوره های هم ساخته براساس فرآيند همزمانی و به ويژه هم  كنشی 
يعنی  خودساخته  اسطوره های  پايان  در  می پذيرند.  شکل  اسطوره ها 
اسطوره هايی كه توسط شهر ساخته شده اند دارای شيوه خاص و درون 

متنی هستند.
اين سه گونه از اسطوره پردازی شهری از شکل های مهم اسطوره پردازی 
در دوره ي مدرن و معاصر محسوب می شوند. شهر به داليل 
گوناگون همچون مخاطبان گسترده و ماندگاری نسبی از 
هيچ  می گردد.  تلقی  اسطوره ساز  رسانه های  اصلی ترين 
شهری  متن های  و  شهر  خوانش  از  نمی تواند  شهروندی 
چشم بپوشد، زيرا هر نگريستن يا شنيدن يا حتی بوييدن و 
لمس كردن در شهر به نوعی خوانش شهر خواهد بود. به 
بيان ديگر، شهر به اسطوره و اسطوره به شهر نياز دارند. 

شهرها اسطوره ساز و اسطوره ها شهرساز هستند.
از علت هايی  يادآوری شود كه يکی  پايان الزم است  در 
كه شهرها نمی توانند در بيشتر وقت ها اسطوره سازی كنند، 
فعاليتی است. چنان  برای چنين  به فرآيند الزم  ناآشنايی 
اسطوره های  گرفت،  قرار  تاكيد  مورد  نوشتار  اين  در  كه 
متن های  به  ارجاع  برای  كوشش  اندكی  با  دگرساخت 
برای  اما  می كنند،  حفظ  را  خويش  اسطورگی  وجه  ديگر 
از  به برخی ويژگی هاست.  نياز  اسطوره سازی توسط شهر 
گاهی  و  بدعت  اصالت،  به  می توان  ويژگی ها  اين  ميان 

بلندی و ارتفاع و مركزيت اشاره كرد.
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پارک جنگلي سراوان در كيلومتر 18 بزرگراه خليج فارس )جاده 
رشت - تهران( قرار دارد )1(. اين پارک از قديمي ترين عرصه هاي 
جنگلي گيالن است و از نظر گوناگوني گونه هاي گياهي در سطح 

كشور و حتي در جهان كم نظير است )2(.
از ارديبهشت 1384 در زميني به مساحت نزديك به 263 هکتار 
از اين پارک موزه ميراث روستايي گيالن شکل گرفت. بناي اين 
از  پس  طالقاني،  محمود  دكتر  بوسيله  بار،  نخستين  براي  موزه 
زمينلرزه خرداد ماه 1369 گيالن - زنجان انديشيده شد. زيرا آن 
زمينلرزه دهشتناک روند تخريب بناهاي سنتي را شدت بخشيده 

بود )3(.
شد.  شروع   1381 سال  از  طرح  اين  مقدماتي  مطالعات  بخش 
مطالعات  طرح،  اجراي  مناسب  محل  مکانيابي  براي  نخست 
گسترده اي انجام گرفت. پس از بررسي هاي بسيار، پارک جنگلي 
گيالن  مشابه  و  مناسب  توپوگرافي  زيرا،  گرديد.  انتخاب  سراوان 
داشت، دسترسي به آن آسان بود، از زيرساخت هاي الزم برخوردار 

بود. همزمان، آموزش نيروهاي موردنياز انجام گرفت )پيشين(.
روستاهاي  معماري   - فرهنگي  ويژگي هاي  شناسايي  هدف  با 
حوزه   9 مطالعات  اين  برپايه  گرفت.  انجام  مطالعاتي  گيالن، 
فرهنگي - معماري در گيالن شناسايي شدند. هر يك از حوزه ها 

يا بازسازي يك روستا در محل موزه معرفي مي گردند. اين حوزه ها 
عبارتند از:

1- روستاي جلگه ي شرق، 2- روستاي جلگه مركز، 3- روستاي 
جلگه ي غرب،4- روستاي كوهپايه غرب، 6- روستاي كوهپايه ي 
شرق، 7- روستاي كوهستان شرق، 8- روستاي ساحل غرب و 

9- روستاي ساحل شرق.
شرق  جلگه  روستاي  كارگاه،  نخستين   1384 ارديبهشت  در 
بهره برداري  به  و  گرديد  افتتاح  بعد  سال  يك  و  شد  راه اندازي 
جلگه  روستاي  پروژه،  دوم  بخش   1387 ارديبهشت  در  رسيد. 
مركز افتتاح گرديد. و همزمان كلنگ بخش سوم، روستاي جلگه 
غرب به زمين زده شد. شهريور ماه 1387 بخش چهارم، روستاي 
دو  افتتاح  مراسم   1388 خردادماه  شد.  كلنگ زني  غرب  كوهپايه 
بخش  اجرايي  عمليات  همزمان  گرديد.  برگزار  شده  ياد  بخش 
 1389 خردادماه  در  شد.  آغاز  غرب  كوهستان  روستاي  پنجم، 
روستاي  و  شرق  كوهپايه ي  روستاي  هفتم،  و  ششم  بخش هاي 
كوهستان شرق، همچنين كارگاه مدرسه جلگه مركزي به زمين 
و  حسني  مسکوني  مجموعه  دو   ،1390 ارديبهشت  در  شد.  زده 
از روستاي جلگه غرب و دو مجموعه مسکوني بهزادي  حقيقي، 
و جامع از روستاي كوهپايه شرق كه چندي پيش به بهره برداري 

 حديثه گرشاسبی

گزارش خبری

موزه میراث روستایي گیالن
سفری به گذشته یک فرهنگ
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رسيده بود، به طور افتتاح شد. بناي مدرسه روستاي جلگه مركزي 
در ارديبهشت 1391 افتتاح شد )همان(.

موزه ميراث روستايي گيالن پس از اتمام، نمونه كوچك اما واقعي 
از نحوه زندگي و فرهنگ سنتي روستاييان خواهد بود. اين موزه 
پاسداشت ميراث ملموس و همچنين ميراث ناملموس را در دستور 
كار خود قرار داده است. از نظر ميراث ملموس، براي نمونه بخش  
بناهاي  از  مجموعه اي  اين،  زد.  مثال  مي توان  را  موزه  معماري 
قديمي است كه ديرينگي آنها بطور ميانگين به 150 سال مي رسد. 
براي انتقال بناها اساس كار بدينگونه است كه ابتداي گروهي از 
كارشناسان براي شناسايي بنا به روستاها اعزام مي شوند، بناهاي 
داراي ارزش شناسايي و مطالعه گشته، برداشت معماري و پالک 
گذاري مي شود تا دوباره سازي آنها ميسر باشد. سپس واچيني شد، 
چيني  دوباره  مناسب  مکان  در  و  گرديده  منتقل  موزه  محل  به 

مي شود.
در مورد ميراث ناملموس، موزه برنامه هاي گوناگوني دارد. از جمله: 
1- عروس بران: از سالهاي دور جشن عروسي در گيالن زمين 
شور و حال ويژه اي داشته است. با گذر زمان شيوه سنتي اين جشن 
از فروغ افتاده است، اما هنوز در بعضي روستاها زوج هاي جوان با 

آيين زيباي عروس بران راهي خانه بخت مي شوند )4(.
شرح به نسبت طوالني اين آيين از حوصله اين مقاله خارج است، 
اما عکس هاي شماره 1-1 تا 1-3 گوشه هايي از اين آيين كه در 

موزه ميراث روستايي گيالن برگزار مي شود، را نشان مي دهد.

2- عروس گوله: عروس كوله يا عروسي گوله نمايشي آييني 
مي گردد.  برگزار  نوروز  رسيدن  فرا  از  پيش  كه  است  گيالن  در 
غول، پير بانو و ناز خانم نقش هاي اصلي آن را ايفا مي كنند )5(. 
غول كالهي از كلش بر سر مي نهد. زنگ و زنگوله هايي به خود 
مي آميزد، چماقي هم به دست دارد. پيربانو خود را چون پير مردي 
آراسته است. ناز خانم هم پسر جواني است كه لباس زنانه پوشيده. 
كه  است  خانم  ناز  سر  به  پيربانو  و  غول  جدال  نمايشي  موضوع 
 2 شماره  عکس  مي رسد)6(.  پايان  به  غول  پيروزي  با  سرانجام 
گوشه اي از اين نمايش را كه در موزه ميراث روستايي گيالن اجرا 

شده است را نشان مي دهد.

3- الفند بازي: اين ورزش به نامهاي گوناگون چون سن  بازي، 
ايران رواج داشته است )7(. در  ... در  ريسمان بازي، بند بازي و 
گيالن در عيد نوروز و ديگر عيدها، عروسي و ... به اجرا در مي آيد. 
بند باز يا پهلوان، يا النچي كه وردست پهلوان است )پيشين( و 
شيطانك هم گفته مي شود )8( سرناچي، دهل و نقاره زن اجزاي 
براي  كه  چوبي  با  خداوند  درگاه  به  نيايش  از  پس  پهلوان  آنند. 
و  مي رود  راه  رفته  ابريشمي  ريسمان  روي  دارد  دست  در  تعادل 
حركت هاي نمايشي انجام مي دهد. در اين ميان وردست نيز باعث 
خنده و شادي تماشاگران مي شود. آهنگهاي شاد محلي نشاط و 

هيجان بيشتري به مراسم مي بخشد )عکسهاي 1-3 و 3-2(
عكس شماره 1-1

عكس شماره 1-2

عكس شماره 2-3عكس شماره 1-3

عكس شماره 3-1

عكس شماره 2
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از جشن هاي كهن  يا شب چله يکي  يلدا  4- شب يلدا: شب 
ايراني است )9(. يلدا زماني بين غروب آفتاب 30 آذر )آخرين روز 
)نخستين روز زمستان( است.  ماه  اول دي  آفتاب  تا طلوع  پاييز( 
اين جشن در جاي جاي ايران برگزار مي گردد. خانواده هاي ايراني، 
بطور معمول، اين شب را در كنار كهنساالن و بزرگان خانواده در 
حالي سپري مي كنند كه شامي فاخر، انواع ميوه هاي بويژه هندوانه 
و انار و آجيل فراهم آورده اند. پس از صرف شام و ضمن استفاده 
از ميوه و آجيل پيرترها به قصه گويي، نقل خاطره ها و حافظ خواني 
)به شکل فال( مي پردازند. از ميان ميوه ها، هندوانه از همه رايجتر 
است. در گيالن هندوانه را بطور حتم فراهم مي كنند. اعتقاد بر اين 
است كه هركس در شب چله هندوانه بخورد در تابستان احساس 
تشنگي نمي كند و در زمستان سرما را حس نخواهد كرد )پيشين(. 
در گيالن خانواده هايي كه در همان سال پسرشان را داماد يا نامزد 
ويژه شب چله كه  تنقالت  و  ميوه، خوراكي ها  از  كرده اند، طبقي 
مي فرستند  عروس  نو  خانواده  براي  است  شده  آراسته  زيبايي  به 
)همان(. عکس شماره  1-4 و 2-4 برگزاري اين مراسم در موزه 

ميراث فرهنگي گيالن را نشان مي دهد.

و  بومي  صنايع  از  سفالگري  گيالن:  سفالگري  مهارت   -5
تاريخ گيالن در منطقه  از  آثار سفالين پيش  قدمي گيالن است. 
به شمار  از جمله شاهکارهاي هنري  املش  و  مارليك، سياهکل 
مي آيد )10( بويژه بانوان گيالني مهارت اين هنر را سينه به سينه 
از نياكان خود فرا گرفته اند. سفالينه هاي توليدي گيالن عالوه بر 
جنبه تزييني، كاربردي نيز مي باشد. از جمله اينها مي توان به گمج، 
خمره و كوزه اشاره نمود عکس شماره 5 مهارت سفالگري بانوي 

گيالني )در موزه ميراث روستايي گيالن( را نشان مي دهد.

6- مهارت حصيربافي: حصيربافي از جمله صنايع دستي بومي 
و اصيل گيالن زمين است. اين مهارت از گذشته هاي دور تاكنون 
در جاي جاي گيالن رواج داشته است. بانوان بندر انزلي، غازيان 
و آب كنار در بافت حصير شهرت داشته اند )11(. عکس شماره 6

7- مهارت پخت نان و شيريني محلي: استان گيالن عالوه 
كلوچه هاي  و  شيريني هاي  نان ها،  به  خود،  داشته هاي  همه  بر 
محلي خود نيز شهرت دارد. عسلي حلوا، پالدانه حلوا، خرش حلوا، 

عكس شماره 4-1

عكس شماره 5

عكس شماره 6

عكس شماره 7

عكس شماره 4-2
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پادرازي، حلواي به، نان نخودچي، باقلوا و سام پوسته، خاكاره دپيچ 
)كاكا(، كوبي )كدو حلوايي(، ترک حلوا، خاتون پنجره و ... از جمله 
اين نان ها و شيريني ها مي باشد )12(. بانوان گيالني اين شيريني و 
نان هاي خانگي را با مهارت تمام تهيه مي نمايند. مهارتي كه سينه 
به سينه از مادران و مادربزرگان خود آموخته اند. )عکس شماره 7(

8- مهارت پرورش کرم ابريشم: نوغان داري يا پرورش 
از ديرباز در گيالن رواج  ارزشي است كه  با  ابريشم مهارت  كرم 
به  نيز  مهارت  اين  روستايي گيالن  ميراث  موزه  در  است.  داشته 

نمايش در مي آيد.

9- مراسم نكوداشت: برگزاري همايش ها )اعم از داخلي يا 
جهاني( مراسم بزرگداشت و نکو داشت بزرگان و مشاهير گيالني 
تاكنون  در دستور كار موزه ميراث فرهنگي گيالن قرار داشته و 
انجام يافته است. از جمله اينها مي توان به مراسم نکوداشت استاد 
فريدون پوررضا )شهريور ماه 1386( در محل تاالر اجتماعات موزه 
اشاره نمود )عکس 1-8 و 2-8( شادروان فريدون پوررضا خواننده 
و موسيقدان گيلك و صاحب نظر در زمينه موسيقي بومي گيلکي 
بود كه در سوم مهر 1311 در لشت نشا استان گيالن بدنيا آمد و 
پس از سالها فعاليتهاي فرهنگي و هنري در 23 فروردين 1391 

در سن 80 سالگي درگذشت.

نشانی موزه:
 : )Email( نشانی الکترونيکی

Musee_du_guilan@yahoo.com
•• موزه  ی ميراث روستايی گيالن:

ايران، گيالن، كيلومتر 18 آزادراه رشت- قزوين، نرسيده به پليس 
راه، جاده  ی سراوان- شفت

تلفن : 6690970 - 6690971 فکس : 6690975
• دفتر موزه، تهران:

ايران، تهران، بلوار كشاورز، خيابان وصال شيرازی، كوچه شاهد، 
پالک 8

تلفن: 88969621 - 021 و 88992163-021 فکس: 88992162 – 021

 روز و ساعات بازديد:
بازديد از موزه، همه روزه به جز هفت روز زير برای بازديدكنندگان 

امکان پذير ميباشد.
و  اكرم)ص(  رسول  حضرت  رحلت  صفر،  هشتم  و  بيست   -1

شهادت امام حسن مجتبی)ع(
2- بيست و يکم رمضان، شهادت حضرت امام علی)ع(

3- دهم محرم، عاشورای حسينی
4- بيست و پنجم شوال، شهادت حضرت امام جعفر صادق)ع(

5- چهاردهم خرداد، رحلت حضرت امام خمينی)ره(
6- پانزدهم خرداد، قيام خونين 15 خرداد

7- سوم جمادي الثاني، شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(
ساعت بازديد:  9 تا 18

جهت بازديد علمی و پژوهشی، با تلفن های 6690970-1- 0131 
هماهنگی الزم انجام گردد.

قوانين و شرايط بازديد:
بازديد عمومی

• دريافت بليط ورودی، در محل سايت موزه، انجام می پذيرد.
 ، نفر  هر  ازای  به  داخلي  بازديدكنندگان  براي  بليط  بهای   •
ريال   150000 خارجي  بازديدكنندگان  براي  و  20000ريال  

می باشد.
بازديد گروهی ) مدارس، دانشگاه ها و ساير نهاد ها(

از  قبل  هفته  يك  حداقل  می بايست  محترم  بازديدكنندگان   •
بازديد، از طريق ارسال نامه و مجوز  به دفتر موزه، درخواست خود 

را اعالم نمايند. 
• قيد مواردی چون تعداد بازديدكنندگان، جنسيت، ساعت بازديد و 

شماره ی تماس سرپرست گروه در متن نامه، الزامی است.
اشخاص زير از پرداخت وروديه معاف مي باشند:

و  تحقيقاتی  مراكز  از  تأييديه  ارائه  با  محققان  و  پژوهشگران   •
علمی مربوط.

•  مدعوين و ميهمانان رسمی دولت، با ارائه دعوتنامه مربوط.
در  ديني  آيين هاي  و  فرايض  انجام  منظور  به  كه  اشخاصي    •

ساعات مقرر وارد مساجد و اماكن متبركه مي شوند.
ايام دهه ی مبارک  بازديد كليه  دانش آموزان و دانشجويان، در   •

فجر، با ارائه  كارت شناسايی يا معرفی نامه.
•  كاركنان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و 
كليه بازنشستگان به همراه سه نفر از اعضاي خانواده آن ها با ارائه 

عكس شماره 8-1

عكس شماره 8-2
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كارت شناسايي و يا كارت منزلت.
سرپرستان  و  معلمان  همراه  به  آموزان  دانش  گروهي  بازديد    •

آن ها با ارائه معرفي نامه.
مبلغ وروديه براي افراد زير به صورت نيم بها مي باشد:

• افراد تحت پوشش كميته ی امداد امام خمينی )ره( و سازمان 
بهزيستی كشور، آزادگان، جانبازان، خانواده های شهدا و بسيجيان 

با ارائه ي معرفی نامه از مراجع ذی ربط. 
و  دانشگاه  استادان  همراه  به  دانشجويان  گروهي  بازديد   •

سرپرستان آن ها.
فهرست منابع و مأخذ:

1- موزه ميراث روستايي گيالن، ويکي پديا، دانشنامه آزاد
2- سايت اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 

استان گيالن
3- سايت موزه ميراث روستايي گيالن

4- شش خوان جشن بومي - سنتي عروس بران - جوان آنالين
5- عروسي گوله آييني ريشه دار در گيالن- شمال نيوز

جم  جام  ايران،  كهن  اسطوره هاي  در  ريشه دار  گوله  عروس   -6
آنالين

7- گيالن بهشتي ديگر
www.gilaan.parsiblog.com
8- www.karimipour1347. Persianblog.ir

9- شب يلدا. ويکي پديا دانشنامه آزاد
10- پارس توريزم به نقل از ميراث آريا

www. Parstorism.ir 
11- مهارت سنتي حصير بافي، موزه مجازي ميراث معنوي ايران، 

سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري
محلي  نان هاي  و  شيريني ها  با  نوروز،  در  شيريني  سفري   -12

گيالن، برنج به نقل از ايرنا
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قصه ی یک اجالس 
اجالس  میزبان  فرهنگ  و  اقتصاد  سال  در  جهان  نصف 

وجشنواره جهانی میراث فرهنگی ناملموس 
امسال نصف جهان ميزبان اجالس و جشنواره بين المللی ميراث فرهنگی 

ناملموس با محوريت شهرداری اصفهان است
دبيرخانه اجالس و جشنواره بين المللی ميراث فرهنگی ناملموس به منظور 
 ICCNبين شهری شبکه  و همچنين  فرهنگی  بزرگ  رخداد  اين  معرفی 

گزارش می دهد:
میراث فرهنگی ناملموس چیست؟

در زمانه ای كه با جهانی  شدن و يکسان  سازی فرهنگی مواجه ايم، شناسايی 
و بيان تفاوت های فرهنگی مردم جهان امری حياتی به نظر می رسد. در 
اين راستا و در چند دهه اخير معنی »ميراث فرهنگی« توسعه يافته است. 
همين طور  و  تاريخی  بناهای  و  آثار  به  صرفاً  فرهنگی«  »ميراث  امروزه 
مجموعه ای از اشياء محدود نمی شود، بلکه شامل دارايی ها و ذخاير فرهنگی 
نمايشی،  اجرايی و  نيز می شود. سنت های شفاهی،  هنرهای  مردم جهان 
فعاليت های جمعی، آيين ها و جشن ها، علوم و دانش  طبيعی و فعاليت های 
مرتبط با طبيعت، كيهان و صنعت گری سنتی به همراه كليه مهارت های 
فرهنگی  ذخاير  از  بخشی  همگی  سنتی،  صنايع دستی  توليد  به  مربوط 
محسوب می شوند كه ميراث فرهنگِی جهانی در پی پاسداری از آن است. 
اين مفهوم تازه، »ميراث فرهنگی ناملموس« ناميده می شود كه نسل  به  
نسل و سينه  به  سينه از اجداد بشر به انسان امروزی رسيده و بايسته است 
ناملموس،  فرهنگی  ميراث  به  توجه  منتقل  شود.  نيز  بعدی  نسل های  به 
نقش مهمی در گفت و گوی  بين  فرهنگ های مختلف ايفا می كند و سبب 
ايجاد احترام متقابل به تنوع فرهنگی و شيوه های گوناگون زندگی می شود. 
ميراث فرهنگي ناملموس، فرصتی است برای عرضه و ارائه فرهنگ و سبك 
زندگِی اصيل كشورهای مختلف دنيا در عرصه بين الملل؛ و موجب مقاومت 
فرهنگی در برابر يکسان سازی فرهنگِی كشورهای قدرتمند جهان می گردد. 

تاریخچه کنوانسیون میراث فرهنگی ناملموس 
در اجالس عمومی يونسکو به سال 2003 ميالدی، كشورهای عضو گرد 
هم آمدند تا تدبيری برای پاسداری از »ميراث فرهنگی ناملموس« بشری 
بيانديشند. اين معاهده در 30 دی  ماه سال 84، 20 ژانويه 2006، با حضور 
30 كشور جهان به تصويب رسيد و در 31 فروردين سال 85، 20 آوريل 
اين سو،  به  از سال 2008  برای كشورهای عضو الزم االجرا شد.   ،2006
كشورهای مختلف می توانند پرونده های خود را در بخش »فهرست نمونه 
ميراث ناملموس فرهنگی بشريت« و »فهرست ميراث فرهنگی ناملموس 
نياز به پاسداری فوری« به ثبت برسانند. طی شش سالی كه از تشکيل 
كميته »ميراث فرهنگي ناملموس« يونسکو می گذرد، 327 اثر از كشورهای 

عضو به ثبت رسيده است.
قلمروهای میراث فرهنگي ناملموس 

گفتاری  مختلف  فعاليت های  حوزه،  اين  شفاهی:  سنت های  و  بيان   الف. 
اسطوره ،  افسانه ،  كودكانه،  اشعار  قصه ،  چيستان ،  ضرب المثل ،  همچون 
ترانه ، اشعار حماسی، سرود، آهنگ ، اجراهای نمايشی و... را در بر می گيرد. 
اين ابزارهای بيانی جهت انتقال دانش، ارزش های فرهنگی- اجتماعی و 
همچنين به منظور حفظ خاطرات جمعی به كار رفته و نقش مهمی در اين 
راستا ايفا می كنند. بعضی از اين سنت  های شفاهی متداول ترند و ممکن 
است توسط تمامی جامعه و يا به عکس؛ توسط گروهی از زنان يا مردان و 

كهنساالن اجرا  شوند.
ب. هنرهای نمايشی: هنرهای نمايشی از نمايش های موسيقييايی گرفته تا 
نغمه های منظوم، تئاتر و پانتوميم را در بر می گيرد. هنرهای نمايشی شامل 
شيوه های بيانِی متفاوتی است كه نمايانگر خالقيت انسان  در طی تاريخ 
تمدن است. موسيقی عام ترين و فراگيرترين بخِش هنرهای نمايشی است 
كه در هر جامعه ای در جريان است و ابعاد مختلفی پيدا می كند. در چارچوب 
ميراث فرهنگي ناملموس، هنرهای نمايشی عالوه بر آنکه دارای اشکال 
متنوع بيانی است؛ در برگيرندۀ مهارت هايی همچون ساخت  ساز، ابزارهای 
موسيقی، لباس  و نقاب است و شامل  تزئينات صحنه و بادی آرت نيز می شود.
ج. فعاليت های جمعی، آيين ها و جشن ها: فعاليت های جمعی نظير آيين ها 
و جشن ها فعاليت های معمول و مرسومی هستند كه به زندگی جوامع و 
و  آيين ها  می بخشند.  ساختار  آن  به  و  می دهند  مختلف شکل  گروه های 
با ساير  آنها  در  به  وسيله شركت  اعضای جامعه  باعث می شوند  جشن ها 
اجتماعی باعث  بيانی ديگر فعاليت های  به  باشند.  شركت كنندگان مرتبط 
هويت بخشی به افرادی می شود كه در آيين يا جشنی فعاليت كرده اند؛ خواه 
اين فعاليت در حوزه عمومی برپا شود خواه حوزه خصوصی، مهم فعاليتی 

است كه عده ای را درگير می كند.
د. دانش سنتی  و اعمال مرتبط با طبيعت و كيهان: منظور دانش، معلومات 
و مهارت هايی است كه جوامع مختلف برای تعامل با طبيعت آنها را به كار 
می گيرند. اين روش ها كه افراد به كمك آنها جهان و طبيعت اطراف شان 
را درک می كنند؛ به وسيله زبان، سنت های شفاهی، خاطرات، جهان بينی  
با  بيان می شوند. دانش های سنتی مرتبط  تعلِق  مکانی  و حتی احساس 
محيط  زيست، جانوران و گياهان، نظام شفا بخشی سنتی، كيهان شناسی، 
جادوگری و باورها و آيين های مرتبط با دانش سنتی از مواردی است كه 

مشمول »ميراث فرهنگی ناملموس« می شود.
هـ. سنت های مرتبط با صنايع دستی: صنايع   دستی، از ملموس ترين اشکال 
»ميراث  از  حفاظت  كنوانسيون  البته  است.  ناملموس«  فرهنگي  »ميراث 
فرهنگی ناملموس« يا همان كنوانسيون 2003 بيش از آنکه بر صنايع دستی 
تأكيد كند به مهارت ها و دانش مرتبط با صنايع دستی توجه دارد. به بيانی 
ديگر، كنوانسيون »ميراث فرهنگی ناملموس« می كوشد به جای تمركز بر 
حفظ اشياء، هنرمندان بومی را ترغيب كند تا با انتقال دانش  مرتبط به نسل 
جديدتر، صنايع مربوطه را حفظ و به تداوم آن كمك كند. ابزارهای كار، 
البسه و پوشاک، جواهرات، ظروف، هنرهای تزئينی، ابزار و آالت سرگرمی، 
وسايل حمل و نقل، اسباب بازی ها، خانه ها و سرپناه ها از مواردی هستند كه 

در زيرمجموعه صنايع دستی گنجانده می شوند.

ایران و میراث فرهنگی ناملموس جهانی
فرهنگی  »ميراث  كنوانسيون  تشکيل  از  سال  چندين  گذشت  از  پس 

ناملموس«، ايران توانسته است 10 اثر را به ثبت جهانی برساند.  
رديف موسيقی ايران- معرف-1388، نوروز؛ اين پرونده به صورت  مشترک 
با كشورهای آذربايجان، هند،  قرقيزستان، پاكستان، تركيه و ازبکستان به 
ثبت رسيد- معرف- 1388، موسيقی سنتی بخشی های خراسان-1389، 
آيين های پهلوانی و زورخانه ای-1389، تعزيه، هنر نمايش مذهبی- 1389، 
سنتی  مهارت های    ،1389 فارس-  استان  فرش بافِی  سنتی  مهارت های 
فرش بافی كاشان-1389، نقالی، هنر داستان گويی- نمايشی ايرانی-1390، 
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 ICCN يك بخش به بحث و بررسـي پيرامون مسائل ساختاري سازمان
، عضويت ها و... می پردازد و در بخش دوم  پيرامون موضوع »پاسداري از 
ميراث فرهنگي ناملموس« بحث و گفت و گو مي كند. موضوعات اجالس 

مجمع عمومی در شهر اصفهان، شامل موارد زير می شود:
- پاسداري از »ميراث  فرهنگي  ناملموس« در برنامه ريزي شهري 

- نقش »ميراث فرهنگي ناملموس« در بهبود محيط  زيست و كيفيت زندگي 
- راهکارهاي ترغيب گردشگري »ميراث فرهنگي ناملموس« جهت ارتقاي 

ديپلماسي شهري 
- نقش »ميراث فرهنگي ناملموس« به منظور اصالح سبك زندگي جوامع 

و هويت انساني
اجالس بانوان

با عنايت به جايگاه ويژه زنان در احياء، پاسداری و انتقال »ميراث فرهنگي 
ناملموس« در ميان ملل مختلف و با توجه به هماهنگي صورت پذيرفته 
با سازمان بين المللي ICCN، اجالس بانوان، براي اولين بار و هم  زمان 
با برگزاري اجالس و جشنواره بين المللي »ميراث فرهنگي ناملموس« در 
اصفهان برگزار خواهد شد. موضوع اين اجالس »نقش محوري زنان در 
احياء، پاسداری، ترويج و انتقال بين  نسلي ميراث فرهنگي ناملموس« خواهد 

بود.
جشنواره

فرهنگي  »ميراث  مهم  نقش  براساس   ICCN بين المللي  جشنواره 
ناملموس« در توسعه پايدار محلي بنيان نهاده شده است. اولين جشنواره در 
شهر گانگ نئونگ كره جنوبي در سال 2012 برگزار شد و امسال در جشنواره 
اصفهان، با توجه به اهميت مشاركت عموم شهروندان در پاسداري از ميراث 
فرهنگي ناملموس، موارد زير به عنوان موضوعات جشنواره در نظر گرفته 
شده است: نمايشگاه عکس مردم نگارانه از آداب و رسوم ايران- نمايشگاه  
ميراث  نمايشگاه  اصفهان-  اديان  های  آيين  نمايشگاه  تمبر-  بين المللی 
فرهنگی ناملموس در نقاشی كودكان- نمايشگاه معرفی رجال و مشاهير 
اصفهان- نمايشگاه اسناد تاريخی دوره صفوی- نمايشگاه عکس- جشن 
ويژه مردمی- شب فرهنگ دوستی جمهوری اسالمی ايران و كره جنوبی- 
تورهای گردشگری ويژه مهمانان خارجی- بنياد شهيد  و امور ايثارگران- 
همايش بين المللی بانو مجتهده امين- انتشار تمبر اجالس و جشنواره و 
رونمايی از يادمان اجالس و جشنواره- نمايشگاه  چوگان- نمايشگاه معرفی 
آداب ورزش پهلوانی و زورخانه ای-  برگزاری بازی های بومی و محلی- 
نمايشگاه طب سنتی و گياهان دارويی- گذر مهارت پخت غذاهای بومی 
و محلی- نمايشگاه مهارت های صنايع دستی- نقالی- تعزيه- موسيقی 
بومی، محلی و سنتی- معرفی سبك زندگی عشاير- نمايشگاه توانمندی 

زنان- كودكان و ....
کالم آخر ...

اينك چشم جهان به كالنشهر اصفهان دوخته شده است تا در سال اقتصاد 
و فرهنگ، با عزم ملي و مديريت جهادي، مهمترين رخداد فرهنگی سال 
را به نحو شايسته ای رقم بزند. بی شك در زمانه ای كه بدخواهان ايران در 
صدد ارائه چهره ای مخدوش از فرهنگ و هويت ايران هستند، استفاده از 
چنين فرصتی به معنای بهره گرفتن از ابزارهای حضور بين المللی برای 
نشان دادن صلح جويی ايرانيان و همچنين عرضه فرهنگ و تمدن فاخر و 
اصيل مردمان اين سرزمين به جهانيان است. در به ثمر نشستن اين فرصت 
تاريخی، بی شك نقش مردمان فرهنگ  دوست و اصيل ايران زمين، بيش از 
پيش پررنگ می شود. برگزاری باشکوه اين اجالس و جشنواره، حركتی است 
برابر يکسان سازي فرهنگي كشورهاي  در راستای مقاومت فرهنگی در 
قدرتمند جهان و گام زدن در مسير تعامل اثرگذار فرهنگی با ديگر فرهنگ 

هاي جهان.   

مراسم   ،1390 فارس-  خليج  در  دريانوردی  و  لنج سازی  سنتی  دانش 
قالی شويان مشهد اردهال- 1391

ICCN  شبكه همكاری بين شهری جهت پاسداری از ميراث 
فرهنگی ناملموس:

»آي سي سي ان« )ICCN( يا » شبکه همکاري بين شهري جهت پاسداری 
از ميراث فرهنگي ناملموس«، يگانه سازمان بين المللی محسوب می شود 
قلمرو  در  ناملموس  فرهنگی  ميراث  از  پاسداری  هدف  با  جهان  در  كه 
حکومت هاي محلي  شکل گرفته است. فعاليت هاي اين سازمان معطوف 
به بررسي راهکارهاي خالق و كارآمد جهت پاسداری از »ميراث فرهنگي 
ناملموس« می شود كه ارتباط جدايي ناپذيری با بخش های محلي و شهری 
كشورهای مختلف دارد و تالش می كند از طريق گفت و گوی فرهنگي ميان 
مناطق و فرهنگ های مختلف و متنوع، سبب ايجاد و پي ريزي صلح، مبتني 

بر تفاهم و درک مشترک شود. 
ايده تشکيل سازمان ICCN در»اولين ميزگرد بين المللي شهرداران« مطرح 
شد كه در سال 2004 در گانگ نئونگ كره جنوبي برگزار گرديد. در سال هاي 
2005 و 2006  كارگروه هايي مرتبط با موضوع »پاسداري از ميراث فرهنگي 
ناملموس« در همين شهر برگزار شد. پس از آن در سال 2007  شهر پچ 
مجارستان ميزبان برگزاري نشستي با موضوع » تشکيل شبکه همکاري 
دومين  در  شد.  ناملموس«  فرهنگي  ميراث  از  پاسداري  براي  بين شهري 
ميزگرد بين المللي شهرداران)قاهره، 2008( كه به موضوع »نقش زنان در 
پاسداري از فرهنگ سنتي و تنوع فرهنگي« اختصاص داشت، شهرداران 
  ICCN حاضر در اين رويداد، نهايتاً و به اتفاق آراء، رأي به تأسيس سازمان
دادند. پس از تشکيل سازمان و فعاليت هاي بين المللي در حوزه پاسداري 
از »ميراث فرهنگي ناملموس«، كالن شهر اصفهان در تاريخ 21 سپتامبر 
اجرای  ُپررنگ و موثر در  اين سازمان درآمد و نقشی  به عضويت   2011

برنامه های سازمان بر عهده گرفت. 
شايان ذكر است اين شبکه بين المللي، در تاريخ 7 ژوئن 2012 به عنوان 

يك نهاد مشورتی توسط يونسکو معتبر شناخته شد.
فرهنگي  ميراث  بين المللي  جشنواره  و  اجالس  های  برنامه 

)ICCN2014(ناملموس اصفهان
قالب  در  ويژه  برنامه هايي   ICCN بين المللي  سازمان  سوي  از  ساله  هر 
اجالس، جشنواره و كارگاههاي آموزشي در راستاي اهداف سازمان مبنی بر 
پاسداري از »ميراث فرهنگي ناملموس« جهان اجرا می شود. در اين راستا 
و در سالی كه توسط مقام معظم رهبري » اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی 
و مديريت جهادی « نام گرفته است، مديريت شهري اصفهان توانسته با 
ابتکار عمل، ميزبانی اين رخداد مهم فرهنگی جهان در حوزه حکمرانان 
محلی را به  دست آورد. كارشناسان از اين اجالس، به عنوان مهم ترين رخداد 
فرهنگی ايران در سال 1393 ياد كرده اند. اين رويداد مي تواند دستاوردهاي 
بين المللی كالني براي جمهوري اسالمي ايران به ارمغان داشته باشد؛ از 
سويی در جهت معرفي فرهنگ و هنر ايران در عرصه بين الملل گام برداشته 
می شود و از سوی ديگر چهره جمهوري اسالمي ايران به عنوان حامی صلح 

و آشتی بين ملت ها تثبيت شود.  
اجالس »ميراث فرهنگی ناملموس« با حضور فعاالن اين حوزه، از سراسر 
جهان و از 16 تا 20  مهرماه 1393در شهر اصفهان برگزار گرديده و شامل 

سه بخش اجالس مجمع عمومي، اجالس بانوان و جشنواره مي باشد. 
 اجالس مجمع عمومی

 مجمع عمومي متشکل از نمايندگان شهرهاي عضو، نهاد تصميم گيرنده 
و مهم ترين بخش سازمان بين المللي ICCN است كه هر دو سال يکبار 
تشکيل مي شود. اجالس مجمع عمومي به دو بخش تقسيم مي گردد كه در 
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مبارکه؛ پهنه ای تاریخی

بررسي موقعيت شهرستان مبارکه در استان و کشور:
شهرستان مباركه يکي از شهرستانهاي مهم استان اصفهان محسوب 
اين  مي باشد  مباركه  شهر  آن  سياسي  و  اداري  مركز  و  ميگردد 
شهرستان داراي دو بخش، 5 نقطه شهري بنام هاي مباركه، ديزيچه، 
طالخونچه، كركوند، زيباشهرو 34 روستا و در قالب 5 دهستان ميباشد 
استان  مساحت  از  مربع  كيلومتر  مجموعا1024/5  شهرستان  اين 

اصفهان را شامل  ميشود . 
 35  ، اصفهان  غربي  جنوب  كيلومتري   50 در  مباركه  شهرستان 
بروجن  شرق  كيلومتري   45 شهرضاوحدود  غرب  شمال  كيلومتري 
واقع شده است همچنين اين شهرستان از طرف شمال و شمال غرب 
نقطه  از  است.  و فالورجان همسايه  لنجان  با شهرستانهاي  بترتيب 
اين شهرستان بين طول هاي جغرافيايي51 درجه و  نظر جغرافيايي 
13 دقيقه تا51 درجه و 48 دقيقه و عرض هاي 32 درجه و 20 دقيقه 
تا 32 درجه و 29 دقيقه شمال واقع شده است. ارتفاع اين شهرستان 
از سطح آبهاي آزاد 1670 متر و شيب عمومي زمين منطقه از سمت 
اين  دماي  ميانگين  باشد.  مي  غرب  به  از شرق  و  به شمال  جنوب 
منطقه 12 درجه سانتيگراد است و بادهايي كه از سمت جنوب غربي 
محدوده  ميگردد.  منطقه  آن  هواي  در  تعادل  ايجاد  باعث  وزد  مي 
محالت  گرفتن  نظر  بادر  مباركه  شهر  جامع  درطرح  شهر  قانوني 
اقماري )قهنويه، محمديه، سرارود، دهنو، شيخ آباد، اسماعيل ترخان 
و صفائيه( به ميزان 265 كيلومتر مربع و محدوده استحفاظي آن نيز 

760 كيلومتر مربع ميباشد.
تاريخچه :

مباركه در اصل سرزميني سبز و خرم است كه از قديم االيام مورد 
توجه بوده و به لحاظ موقعيت آب و هوايي مناسب تجمع بشر در آن 
باعث ايجاد تشکيالت جمعيتي شده است. بناي مباركه در عهد شاه 
عباس صفوي آغاز شد ودر ابتدا به امين آباد شهرت يافت. نام امين 
آباد به واسطه خدمتي بود كه امين السلطان وزيرشاه صفوي انجام 
داده بود واين نام حداقل تا اواخر قرن 13 قمري به اين محل اطالق 
مي شده است. به پاس صداقت و حسن او قناتي نيز بنام وي احداث 
گرديد كه همين قنات موجب شد تا اولين طايفه در اين محل مستقر 
به  نيز  دروازه هايي  و  ، حصار كشيده  آن  اطراف  در  شوند و سپس 
منظور رفت و آمد در شهر تعبيه شد. چهار دروازه را ميتوان به عنوان 
دروازه هاي اصلي بحساب آورد كه يکي در شرق و ديگري در غرب 

و دو دروازه ديگر در شمال شهر قرار داشت.
محله  مختاريها،  محله  از:  عبارتند  مباركه  شهر  محالت  قديميترين 
رسيها،  محله  نو،  قلعه  سليمان،  قلعه  حاجيها،  محله  حيدرآباديها، 
و  سرارود   ، آباد  شيخ  محمديه،  دهنو،  قهنويه،  اقماري  محالت 

اسماعيل ترخان.  
آثار و اماکن تاريخي شهرستان مبارکه:

   آثار و ابنيه هاي تاريخي شهرستان مباركه شامل 528 اثر ميباشدكه 
تعداد 21 اثر از آن بصورت ثبت ملي است . از لحاظ قدمت آثارتاريخي 
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با توجه به كشفيات گروه باستانشناسان از غارهاي تاريخي قلعه بزي 
كه مربوط به دوران پارينه سنگي است، اين شهرستان بعد از شهر 
كاشان رتبه دوم را در استان اصفهان به خود اختصاص داده است. قلعه 
هاي تاريخي، مساجدو امامزاده ها، خانه هاي قديمي، برجهاي كبوتر، 
برجهاي نگهباني،حمامهاي قديمي،سايتهاي تاريخي، كوههاوآتشکده 
تاريخي،كتيبه و نقاشي هاي صخره ايي ، قبرستانهاي تاريخي وسنگ 

نشاني محل اثر يا ابنيه تاريخينام اثر و ابنيه تاريخيرديف
وضعيت

 ثبت
شماره
 ثبت

_در حال ثبتشهر مباركه – خيابان شهيد بهشتيحمام نو1

2
ثبت ملي شهر مباركه – محله نهچير  قلعه نهچير  

1895
76/5/11

3
ثبت مليشهر مباركه – محله نهچير  حمام نهچير 

19220
86/3/12

4
ثبت مليشهر مباركه – محله قهنويه – خيابان حافظ شرقيقلعه صفايي

18115
85/12/20

-در حال ثبتشهرمباركه – محله صفائيهقلعه آسياباد5

6
ثبت مليشهر مباركه – محله اسماعيل ترخان – خيابان شيخ صدوق كوچه خرممسجد آجري اسماعيل ترخان

18764
85/12/28

7
-درحال ثبتشهرديزيچه – خيابان طالقاني شماليامامزاده محمد 

8
ثبت مليشهر ديزيچه – روستاي حسن آباد قلعه بزيقلعه بزي

757
42/2/26

ثبت مليشهر ديزيچه – روستاي حسن آباد قلعه بزيغار تاريخي شماره 1 9
13650
84/8/15

10
ثبت مليشهر ديزيچه – روستاي حسن آباد قلعه بزيغار تاريخي شماره 2 

13651
84/8/15

11
-در حال ثبتشهر طالخونچه – خيابان امام خمينيقلعه ياوري

12
-درحال ثبتشهر طالخونچه – خيابان امام خميني  قلعه كاظمي

13
     ثبت مليشهر طالخونچه – خيابان امام خميني - خيابان آيت اله هاشميمسجد حضرت قائم

19218
86/3/12

14
-درحال ثبتشهر طالخونچه – خيابان امام خميني – خيابان صاحب ابن عباد مسجد حضرت علي

15
ثبت مليزيباشهر- روستاي اراضي – خيابان شهيد خرميمسجد آجري اراضي

18763
85/12/28

ثبت مليزيباشهر- محله خولنجان – خيابان حافظ شرقي  كوچه شهيد مومن بيكخانه اربابي زيباشهر16
19225
86/3/12

17
_در حال ثبت زيبا شهر– محله خولنجان – خيابان حافظ شرقي كوچه شهيد باقري برج كبوتر 4 قلو

18
-در حال ثبتزيبا شهر- محله لنج – خيابان مفتح  برج كبوتر 18قلو 

19
_در حال ثبتزيباشهر- محله لنج – خيابان مفتحبرج كبوتر 10قلو

20
خانه اربابي كركوند

-در حال ثبتشهركركوند – خيابان امامزاده

_درحال ثبتشهركركوند- روستاي حسن آباد بيدكان – خيابان كشاورزخانه اربابي حسن آباد بيدكان21

آثار و اماكن تاريخي اين شهرستان  قبرهاي قديمي تشکيل دهنده 
ميباشد كه به مختصري از وضعيت اين آثار پرداخته ميشود.

آثار و بناهاي تاريخي  ثبت ملي در شهرستان مبارکه:
 قبل از شروع بکار پايگاه ميراث فرهنگي شهرستان مباركه تنها 4 
اثر در اين شهرستان به ثبت آثار ملي رسيده بود و پس از آن تاكنون  
تعداد 21 اثر باارزش ازآثار و اماكن تاريخي در شهرستان مباركه به 
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ثبت ملي رسيده است كه  به شرح ذيل ميباشد:
1 حمام نو 

   اين حمام واقع در شهر مباركه با زير بناي 250 متر مربع و قدمت 
آن مربوط به دوران قاجار است  ودرمرحله پاياني ثبت ملي قرار دارد.

مالکيت اين بناي تاريخي در دست شهرداري مباركه است واكنون از 
آن بعنوان يك رستوران سنتي استفاده ميشود.اين بنا توسط صاحب 
رستوران مرمت گرديده است. بعلت قرارگرفتن اين بناي تاريخي در 
مکاني مناسب تعداد بازديد كنندگان ازاين اثر روزانه به بيش از يکصد 

نفر ميرسد. 

2- قلعه تاريخي نهچير
    قلعه تاريخي نهچير داراي وسعت 20000 متر مربع  و زيربناي 
بيش از 7000 متر مربع است. قلعه نهچير مباركه در تاريخ 76/5/11 
ملي  آثار  ثبت  به  فرهنگي  ميراث  سازمان  1895توسط  شماره  به 
وقسمتي  قرينه  بصورت  معماري   ازلحاظ سبك  نهچير  قلعه  رسيد. 
از آن داراي سبك معماري زيباي زنديه و قدمتي مربوط به دوران 
قلعه  اين  ميباشد.مالکيت  قاجار  اوايل  نيز  آن  از  وقسمتهايي  صفويه 
مباركه  شهرداري  توسط  اكنون  كه  بوده  خصوصي  قباُلبصورت 

خريداري گرديده است.

جنوبي  شمالي-  آن  طول  و  است  مستطيل  بصورت  نهچير  قلعه 
وعرض آن شرقي-غربي است. دورتادور قلعه برجهاي متعددي قرار 
دارندارتفاع ديوار قلعه حداقل هفت متر است وپهناي آن حداقل يك 
متركه در بعضي موارد به دو متر هم ميرسد. اين قلعه شامل مجموعه 
آن  مورد  دو  كه  حياط  و  خانه  قبيل: هفت  از  ديدني  و  متنوع  هاي 
بازداشتگاه-اسطبل- اداري-  بوده - قسمتهاي  بصورت خان نشين 

داالنهاي تودرتو- انبار- هشتي ها - بادگير- برجهاي كبوترونگهباني  
و قسمتهاي گوناگون ديگر ميباشد كه بطوركلي در سبك خود بعنوان 
يکي از بي نظيرترين قلعه هاي تاريخي در استان و كشور محسوب 
ميگردد.بعلت بسته بودن دربهاي ورودي قلعه ميزان بازديد كنندگان 

از آن محدود ميباشد. 
اثر  اين  از مرمت  از جمله مالکيت باعث جلوگيري  وجود مشکالتي 
تاريخي و تخريب آن طي چند سال اخيرگرديده است.متاسفان عوامل 
طبيعي و انساني بزرگترين عامل تخريب اين اثر باارزش بوده است و 

افراد سودجودر اين مکان تاريخي اقدام به حفاريهاي متعددي نموده 
اند كه خوشبختانه با اقدامات پيشگيرانه توسط ميراث فرهنگي مباركه 
دست اين افرادسودجو از اين اثر باارزش تاريخي كوتاه گرديده است.و 
اميد است با همکاري سازمان ميراث فرهنگي جهت مرمت اين اثر 

باارزش اقدامت و تدابير مناسبي انديشيده شود.

3- حمام نهچير
بازيربناي  مباركه  نهچير شهر  محله  در  واقع  تاريخي  حمام  اين     
مرحله  ودر  است  قاجار  دوران  به  مربوط  قدمتي  و  مربع  متر   350
پاياني ثبت ملي قرار داردكه اكنون بصورت متروكه است و متاسفانه 
بعلت متروكه بودن در حال تخريب است. بعلت سبك معماري زيبا 
است.تعداد  موزه  احداث  تاريخي  حمام  اين  براي  كاربري  مهمترين 

بازديد كننده از اين مکان بعلت متروكه بودن محدود ميباشد.

4- قلعه صفايي
   قلعه صفايي در شهر مباركه محله قهنويه واقع شده و مساحت اين 
قلعه حدود 2000 متر مربع و قدمت آن مربوط به دوران قاجاراست 
وداراي دو سردر هشتي داالن و معماري زيبايي ميباشد. اين قلعه در 
تاريخ 85/12/20 به شماره 18115 توسط سازمان ميراث فرهنگي 
به ثبت ملي رسيد.مالکيت اين قلعه بصورت خصوصي بوده و بعلت 
سکونت در آن تعداد بازديد كننده از اين اثر باارزش بصورت محدود 

است.
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5- قلعه آسياباد
   قلعه آسياباد در شهر مباركه محله صفائيه واقع شده و مساحت اين 
قلعه حدود 5000 متر مربع و قدمت آن مربوط به زمان قاجار است 
ودر مرحله پاياني ثبت ملي قرار دارد. ارتفاع ديوارهاي قلعه بيش از ده 
متر است.اين قلعه داراي 4 خانه و 5 برج نگهباني و دو درب اصلي 
و  دارد  قرار  قديمي  آسياب  و  گورستان-  حمام-  كنارآن  ودر  است 

رودخانه زاينده رود از ضلع غربي آن ميگزرد.

6- مسجدآجري اسماعيل ترخان
   اين مسجد آجري در شهر مباركه محله اسماعيل ترخان واقع شده 
ومساحت آن حدود 150 متر مربع و قدمتي 80 ساله دارد ودر تاريخ 
ثبت  به  ميراث فرهنگي  بشماره 18764 توسط سازمان   85/12/28
مباركه  شهرداري  توسط   1374 سال  در  زيبا  بناي  اين  رسيد.  ملي 
مرمت گرديدو داري 2 محراب در داخل شبستان و حياط و دو ستون 
تاريخي  بافت  زاينده رود ودر  اين مسجد در حاشيه  ميباشد.  سنگي 
آن  نزديکي  در  ستاره  هتل سه  و يك  گرفته  قرار  ترخان  اسماعيل 
بسيار  داراي شرايط  ازلحاظ گردشگري هم  در حال ساخت است و 

مناسبي ميباشد.

7- امامزاده محمد
   اين بناي تاريخي و مذهبي در شهر ديزيچه واقع شده و مساحت 

آن حدود 120 متر مربع و داراي قدمتي بيش از 200 سال ميباشد 
ودر مرحله پاياني ثبت ملي قرار دارد. بناي تاريخي اين امامزاده توسط 
هيئت امنا واداره اوقاف در حال تخريب و بازسازي بوده كه توسط 
پايگاه حفاظتي مباركه و سازمان ميراث فرهنگي عمليات اين طرح 
متوقف گرديد. اين مکان بعلت دارا بودن شرايط زيارتي و سياحتي 

روزانه پذيراي زائران وگردشگران زيادي است.

8- قلعه بزي 
   اين قلعه تاريخي در كوههاي روستاي حسن آباد شهر ديزيچه قرار 
دارد ومساحت آن حدود 400 متر مربع و قدمت آن مربوط به دوران 
اسالم است. اين قلعه شگفت انگيز و تاريخي درمورخه1342/2/26 
به شماره 757 بعنوان اولين اثر تاريخي شهرستان به ثبت ملي رسيد. 
اين قلعه داراي 2 برج نگهباني -  كتيبه خطي - سنگ كر و چاه 
واقع شدن در روي كوه  بعلت  انگيز  قلعه شگفت  اين  سنگي است. 
و همچنين  معماري  لحاظ سبك  واز  تاريخي  غار  دو  با  مجاورت  و 
بهترين  از  يکي  بعنوان  رود  زاينده  و  مباركه  دشت  بر  اشرافيت 

پتانسيلهاي گردشگري شهرستان مباركه محسوب ميگردد.

 9- غار تاريخي شماره 1 قلعه بزي
بزي شهر  قلعه  آباد  روستاي حسن  تاريخي دركوههاي  غار  اين     
ديزيچه قرار دارد و قدمت آن مربوط به دوران پارينه سنگي است. اين 
غار تاريخي و شگفت انگيز در مورخه 1384/8/15 به شماره 13650 
به ثبت ملي رسيد. پس از تحقيقات بعمل آمده توسط باستانشناسان 
در سال 1384 ازاين غار تاريخي ، ابزار سنگي گوناگون و استخوانهاي 
حيوانات از جمله كرگدن ، كه مربوط به دوران پارينه سنگي است 
بر دشت  اشرافيت  و  بودن  تاريخي  از جهت  غار  اين  گرديد.  كشف 
شهرستان  گردشگري  پتانسيلهاي  بهترين  از  يکي  بعنوان  مباركه 

محسوب ميگردد.



سال پانزدهم/ شماره 120 92

10- غار تاريخي شماره 2 قلعه بزي
   اين غار تاريخي در كوههاي روستاي حسن آباد قلعه بزي شهر 
به  مربوط   1 شماره  غار  با  همزمان  آن  قدمت  و  دارد  قرار  ديزيچه 
تاريخي در مورخه 1384/8/15  اين غار  پارينه سنگي است.  دوران 
انجام شده  تحقيقات  از  رسيد. پس  ملي  ثبت  به  به شماره 13651 
توسط باستانشناسان در سال 1384 از اين غار تاريخي ، ابزار سنگي 
پارينه  دوران  به  مربوط  متعدد كه  حيوانات  استخوانهاي  و  گوناگون 
سنگي است كشف گرديد. اين غار نيز از جهت تاريخي و اشرافيت بر 
دشت مباركه بعنوان يکي از بهترين پتانسيلهاي گردشگري شهرستان 

محسوب ميگردد.

11- قلعه ورثه ياوري )خان(
   اين قلعه تاريخي در شهر طالخونچه قرار دارد ومساحت آن حدود 
7000 متر مربع و قدمت آن مربوط به دوران قاجار است كه در مرحله 
پاياني ثبت ملي قرار دارد. اين قلعه داراي يك خانه بمساحت1500 
به  قلعه  اين  متر مربع - دو برج كبوتر و هفت برج نگهباني است. 
جهت آنکه در ورودي شهر طالخونچه قرار دارد ميتواند بعنوان مکان 

مناسبي براي جذب گردشگران قرار گيرد.

12- قلعه کاظمي

   اين قلعه تاريخي در شهر طالخونچه قرار دارد و مساحت آن حدود 

4000 متر مربع و قدمت آن مربوط به اوايل قاجار است كه در مرحله 
پاياني ثبت ملي قرار دارد. اين قلعه داراي يك خانه به مساحت750 
بعلت  قلعه  اين  برج نگهباني است. متاسفانه حريم  مترمربع و چهار 
سهل انگاريهاي صورت گرفته، احداث ساختمانهاي جديد در روبروي 
آنرا باعث شده است كه بطور كلي نماي بيروني آنرا تهديد ميکند.اين 

قلعه داراي قابليت توريستي است.

13- مسجد حضرت قائم
   مسجد حضرت قائم در شهر طالخونچه واقع گرديده و مساحت آن 
800 متر مربع و قدمت آن بيش از 200 سال است و در مرحله پاياني 
ثبت ملي قرار دارد.اين مسجد بصورت آجري و داراي ستونهاي سنگي  
بسيار زيبا است و در سال 1385 توسط سازمان ميراث فرهنگي استان 

مرمت گرديد.اين مسجد داري قابليتهاي توريستي فرهنگي است.

14- مسجد امام علي )ع(
و  است  شده  واقع  طالخونچه  در شهر  )ع(  علي  مسجد حضرت     
سال   600 از  بيش  آن  قدمت  و  مربع  متر   120 حدود  آن  مساحت 
ميباشد و در مرحله پاياني ثبت ملي قرار دارد. اين مسجد داراي چند 
ستون سنگي زيبا ميباشد. برج كبوتر پنج قلو در پشت مسجد قرار 
گرفته است و نماي زيبايي به آن داده است.اين مسجد داراي قابليت 

فرهنگي - مذهبي است.

15- مسجد آجري اراضي
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   اين مسجد تاريخي در روستاي اراضي زيباشهر واقع شده است و 
مساحت آن حدود 200 متر مربع و قدمت آن حدود 700 سال ميباشد. 
اين مسجدتاريخي در مورخه 85/12/28 بشماره 18763 به ثبت ملي 
آثار تاريخي رسيد. اين مسجد زيبا كه از جنس آجر ساخته شده است 
در سال 1385 توسط سازمان ميراث فرهنگي استان مرمت گرديد.

اين مسجد داري قابليتهاي توريستي - فرهنگي است.

16- خانه اربابي زيباشهر
   خانه اربابي زيباشهر در محله خولنجان واقع شده و مساحت آن 
حدود 3500 متر مربع و قدمت آن مربوط به دوران قاجار- پهلوي 
است ودر مرحله پاياني ثبت ملي قرار دارد. اين خانه داراي تزئيناتي از 
قبيل سرستون، پاستون،سردر، تزئينات گچبري و آينه كاري ميباشد. 
اين خانه زيبا ماهيانه پذيراي تعدادي گردشگر است و داراي قابليت 

توريستي -  فرهنگي ميباشد.

17- برج کبوتر چهار قلو
   اين برج كبوتر در محله خولنجان زيباشهر واقع شده و مساحت 
آن حدود 300 متر مربع و قدمت آن مربوط به عهد قاجار است ودر 
مرحله پاياني ثبت ملي قرار دارد. در زير اين برج يك خانه قرار دارد 
زيبا توسط  برج كبوتر  اين   . برج است  تزئينات سردر وتاج  داراي  و 
بهترين  گرديد.  مرمت  كامل  بطور  و  خريداري  زيباشهر  شهرداري 
ماهيانه  بصورت  و  است  آن  در  موزه  كبوتراحداث  برج  اين  كاربري 

تعدادي از گردشگران از آن ديدن مي نمايند.

18- برج کبوتر هيجده  قلو

اين برج كبوتر در محله لنج زيباشهر واقع شده و مساحت آن حدود 
80 مترمربع و ارتفاع آن 10 متر و قدمت آن حدود 100 سال است 
خود  نوع  در  كبوتر  برج  دارد.اين  قرار  ملي  ثبت  پاياني  مرحله  در  و 
بسيار زيبا و بي نظير ميباشد . متاسفانه اين اثر تاريخي بدست عوامل 
طبيعي در حال تخريب است و بايد جهت مرمت آن اقدام گردد.اين 
زمينه  در  فراوان  قابليتهاي  داراي  بودن  نظير  كم  بعلت  كبوتر  برج 

گردشگري است.

19- برج کبوتر ده قلو
   اين برج كبوتر در محله لنج زيباشهر واقع گرديده و مساحت آن 
حدود 48 متر مربع و ارتفاع آن 9 متر و قدمت آن حدود 110سال 
است و در مرحله پاياني ثبت ملي قرار دارد اين برج كبوتر نيز در نوع 
خود زيبا و كم نظير ميباشد. متاسفانه اين بناي تاريخي نيز بدست 
عوامل طبيعي در حال تخريب است و در جهت مرمت آن بايد اقدام 

گردد. اين برج كبوتر نيز داراي قابليتهاي گردشگري ميباشد.

20- خانه اربابي کرکوند
اربابي شهر كركوند داراي 750 متر مربع وسعت و قدمتي     خانه 
مربوط به دوران قاجار است. اين خانه در مرحله پاياني ثبت ملي قرار 
دارد. اين خانه زيبا توسط شهرداري كركوند خريداري و با كمك و 
همکاري سازمان ميراث فرهنگي در حال مرمت ميباشد. كاربري در 
نظر گرفته شده براي اين خانه تاريخي احداث خانه فرهنگ توسط 
شهرداري كركوند ميباشد. اين خانه تاريخي ماهيانه پذيراي تعدادي 
دارا   راستاي جذب گردشگر  در  قابليت خوبي  و  است  از گردشگران 

است.

21- خانه اربابي حسن آباد بيدکان
   اين خانه قديمي در روستاي حسن آباد بيدكان شهر كركوند واقع 
اثر  شده است و داراي مساحت 7000 متر مربع ميباشد قدمت اين 
خانه  است.اين  ملي  ثبت  حال  در  و  پهلوي  قاجار-  دوره  به  مربوط 
داراي يك باغ مي باشد و قابليت بسيار خوبي در جهت جذب گردشگر 
دارد. متاسفانه اين خانه باارزش بدست عوامل طبيعي در حال تخريب 

ميباشد و در جهت مرمت آن بايد هر چه سريعتر اقدام گردد.
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آثار و اماکن با ارزش تاريخي در شهرستان مبارکه:

خانه احمد صفائي
است  واقع شده  مباركه  در محله محمديه شهر  قديمي  خانه  اين    
وداراي مساحت 750 متر مربع ميباشد و قدمت آن مربوط به دوران 
قاجار- پهلوي است . اين بناي تاريخي بصورت غيرثبتي ميباشد ودر 
اولويت ثبت آثار ملي قرار دارد. اين خانه قديمي در نزديکي امامزاده 
برخوردار  توريست  براي جذب  خوبي  قابليت  واز  دارد  قرار  محمديه 

است.

امامزاده عزالدين محمد
   امامزاده عزالدين محمد در محله محمديه شهر مباركه واقع شده 
اسالمي  دوران  به  مربوط  و  مربع  متر  مساحت 1000  وداراي  است 
بنا  اين  ميباشد.  ثبتي  غير  بصورت  مذهبي  تاريخي  بناي  اين  است. 
بصورت كامل بازسازي شده است و گنبد اوليه آن بنا به درخواست 
احداث  آن  روي  جديد  گنبد  و  مانده  باقي  فرهنگي  ميراث  سازمان 

گرديده است.

امامزاده اسحاق و طلحه
گرديده  واقع  زيباشهر  آدرگان  محله  در  وطلحه  اسحاق  امامزاده    
وداراي مساحت 1000 متر مربع  است. اين بناي تاريخي و مذهبي 
مربوط به دوران اسالمي و بصورت غير ثبتي ميباشد. محوطه اطراف 
شده  تبديل  زيبا  پارک  يك  به  زيباشهر  شهرداري  توسط  امامزاده 
باشد.امامزاده  موثر  بسيار  گردشگران  و  زائرين  در جذب  ميتواند  كه 
اسحاق فرزند امام موسي بن جعفر ميباشد و بناي آن توسط شهرداري 

زيباشهر و اذاره اوقاف بازسازي شده است.

برج کبوتر چهار قلوي قهنويه
  برج كبوتر چهار قلوي محله قهنويه در شهر مباركه واقع گرديده 
است وداراي ارتفاع 7 متر و قطر 4 متر مربع ميباشد و قدمت آن حدود 
130 سال است. اين اثر تاريخي بصورت غير ثبتي بوده و متاسفانه 
مرمت  به  نسبت  وبايد  است  تخريب  در حال  عوامل طبيعي  بدست 
آن اقدام گردد . اين اثر تاريخي داراي قابليتهاي گردشگري ميباشد.

خانه حسامي
واقع  ترخان  اسماعيل  محله  تاريخي  دربافت  قديمي  خانه  اين     
مربوط  آن  قدمت  و  است  مترمربع   500 مساحت  داراي  و  گرديده 
از  و  قديمي بصورت غيرثبتي است  اين خانه  ميباشد  قاجار  به عهد 
اشاره  آن  ورودي  ساباط  به  ميتوان  آن  فرد  به  منحصر  ويژگيهاي 
نمود. متاسفانه اين خانه قديمي و باارزش بعلت متروكه بودن در حال 
تخريب ميباشد و نياز به مرمت دارد اين اثر تاريخي داراي قابليتهاي 

خوبي در زمينه گردشگري است.

خوابگاه عذير  

پيغمبر در روستاي حوض ماهي در بخش مركزي    خوابگاه عذير 
مباركه قرار گرفته است.اين مکان غيرثبتي    داراي قدمت تاريخي 
و وسعت 15000 متر مربع است. در آيه 258 سوره بقره قرآن كريم 
از اين مکان و شرح عبور حضرت عذير سخن گفته شده است. يك 
چشمه دراين مکان تاريخي قرار دارد و از حيث گردشگري آنرا بعنوان 
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نموده  معرفي  شهرستان  گردشگري  هاي  جاذبه  بزرگترين  از  يکي 
است و از طرف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بعنوان منطقه 

نمونه گردشگري انتخاب گرديده است.

قلعه اکبرآباد
مربع  متر  وداراي 750  واقع شده  ديزيچه  در شهر  اكبرآباد  قلعه     

وسعت وقدمت آن مربوط به دوران قاجار است.
اين قلعه تاريخي بصورت غيرثبتي است ودر اولويت آثار در حال ثبت 

ملي شهرستان قرار دارد. يك خانه قديمي،
واقع  قلعه  اين  در  نگهباني  برج  عدد  شش  و  تاريخي  حمام  يك 
در  و  است  كشاورزي  بصورت  اكنون  قلعه  اين  كاربري  است.  شده 
صورت مرمت ميتوان ازآن بعنوان يك اقامتگاه سنتي و يك مکان 

گردشگري استفاده نمود.

خانه حسين نيازي
   اين خانه قديمي در شهر طالخونچه واقع شده و مساحت آن 700 
متر مربع و قدمت آن مربوط به دوران قاجار- پهلوي است.اين خانه 
قديمي بصورت غيرثبتي ميباشد. اين خانه در كنار قلعه قاضي قرار 
گرفته و با توجه به موقعيت مکاني ميتواند بعنوان يکي از جاذبه هاي 

گردشگري شهرستان قرار گيرد.

برج کبوتر طالخونچه

از  يکي  كه  است  متعددي  كبوتر  برجهاي  داراي  طالخونچه    شهر 
آنها توسط سازمان ميراث فرهنگي در سال 1385 مرمت گرديد. اين 
برج كبوتربصورت غيرثبتي بوده و داراي 8 متر ارتفاع و 6 متر مربع 
قطرآن است. قدمت اين برج كبوتر حدود 120 سال ميباشد. اين برج 

در مجاورت مسجد تاريخي حضرت قائم قرار دارد.

پل رودخانه شور
شور  رودخانه  پل  و  است  قديمي  پل  سه  داراي  طالخونچه  شهر    
مهمترين آن ميباشد اين پل قديمي بصورت غير ثبتي بوده ودر سال 
1385 توسط سازمان ميراث فرهنگي مرمت گرديد. وسعت اين پل 
حدود 200 متر مربع و قدمت آن حدود 120 سال است. اين پل از 
مصالحي چون سنگ و ساروج ساخته شده است.به جهت جلوگيري 
از تخريب اين پل يك عدد پل جديد در كنار آن احداث گرديده است.

قلعه ياوري
قلعه  اين  قرار گرفته است  ياوري در شهر طالخونچه  زيباي  قلعه    
قلعه  است.اين  ساله   70 قدمتي  و  وسعت  مربع  متر   4000 داراي 
بصورت غير ثبتي بوده و هر چند قدمت آن زياد نيست اما از لحاظ 
قابل توجه ميباشد. يك خانه - چهار برج  زيبايي و سبك معماري 
نگهباني - انبار - هشتي و سردر از ويژگيهاي اين قلعه است. اين 
قلعه از پتانسيل خوبي در زمينه گردشگري برخوردار ميباشد و ميتوان 

از آن بعنوان يك ميهمان خانه سنتي استفاده نمود.

قلعه شريف آباد
  اين قلعه تاريخي در صحراي شريف آباد شهر طالخونچه واقع شده 
است و وسعت آن حدود 2500 متر مربع و قدمت آن مربوط به دوره 
آن  از  گذشته  در  و  بوده  ثبتي  غير  بصورت  قلعه  ميباشد.اين  قاجار 
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بعنوان يك كاروانسراي بين راهي مورد استفاده قرار مي گرفت. اين 
قلعه داراي چهار عدد برج نگهباني است و در كنار آن يك قبرستان 
گردشگران  ميزبان  سال  گرم  فصول  در  قلعه  دارد.اين  قرار  قديمي 

جهت تفريح ميباشد.

قلعه امين آباد 
  قلعه تاريخي امين آباد در صحراي امين آباد شهر طالخونچه قرار 
دارد و وسعت آن حدود 2000 متر مربع و قدمت آن بيش از 200 
سال است.اين قلعه بصورت غير ثبتي و ميزان تخريب آن حدود 70 
برج  نگهباني و يك عدد  برج  از آن فقط سه عدد  و  ميباشد  درصد 

كبوتر باقي مانده است. 

برج کبوترشش قلو )کرکوند(
  برج كبوتر شش قلو در شهر كركوند داراي وسعتي به طول 8 متر و 
عرض 3 متر و ارتفاع 12 متر و قدمت آن حدود 150 سال است. اين 
برج كبوتر توسط شهرداري كركوند بصورت كامل مرمت گرديده و 
در اولويت ثبت آثار ملي قرار دارد. از اين برج كبوتر باارزش و بسيار 
زيبا بعنوان يك چايخانه سنتي استفاده ميگرديد. اين برج كبوتر داراي 

قابليت فراواني در زمينه گردشگري ميباشد.

برج کبوتر پنج قلو)کرکوند(
  برج كبوتر پنج قلو در شهر كركوند داراي وسعتي به طول 6 متر و 

عرض 2 متر و ارتفاع 9 متر و قدمت آن حدود 120 سال است. اين 
برج كبوتر بصورت غير ثبتي بوده و متاسفانه بدست عوامل طبيعي در 

حال تخريب است و نياز مبرم به مرمت دارد.

خانه نصراله بهرامي 
  اين خانه قديمي در شهر كركوند واقع گرديده است و مساحت آن 
حدود 400 متر و قدمت آن مربوط به دوره قاجار- پهلوي ميباشد.
اين خانه بصورت غير ثبتي بوده و متاسفانه بدست عوامل طبيعي و 
انساني در حال تخريب ميباشد و نياز مبرم به مرمت دارد. از اين خانه 

ميتوان بعنوان يك مجموعه فرهنگي استفاده نمود.

خانه قديمي صالحيان
  خانه قديمي صالحيان در محله لنج زيباشهر واقع گرديده و مساحت 
آن حدود 400 متر مربع و قدمت آن مربوط به دوره قاجار- پهلوي 
است. اين خانه بصورت غيرثبتي بوده و بدليل متروكه بودن در حال 
تخريب ميباشد و نياز به مرمت دارد. اين مکان ميتواند بعنوان يك 

مکان فرهنگي مورد استفاده قرار گيرد.
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قلعه دادگر
  قلعه دادگر در روستاي اراضي زيباشهر قرار گرفته و مساحت آن 
حدود 7000 متر مربع و قدمت آن مربوط به دوران قاجار- پهلوي 
مکاني  موقعيت  لحاظ  از  و  بوده  ثبتي  غير  بصورت  قلعه  اين  است. 
مکان  يك  بعنوان  ميتوان  روستا  ورودي  در  گرفتن  قرار  و  مناسب 
گردشگري و فرهنگي از آن استفاده نمود. اين قلعه داراي يك خانه، 

يك باغ و سه عدد برج نگهباني ميباشد.  

خانه ورثه عنايتي 
  خانه ورثه عنايتي در روستاي دهسرخ زيباشهر واقع شده و وسعت 
آن حدود 1000 متر مربع و قدمت آن به دوران قاجار- پهلوي مربوط 
مي گردد. اين خانه بصورت غير ثبتي ودر اولويت آثار ثبت ملي قرار 
دارد. يکي از اتاقهاي اين خانه داراي تزئينات گچبري و آينه كاري 
ميباشد. از اين خانه ميتوان بعنوان يك مکان فرهنگي و گردشگري 

استفاده نمود.

خانه قديري 
  خانه قديري در روستاي نکوآباد شهر ديزيچه قرار گرفته و وسعت 
آن حدود 600 متر مربع و قدمت آن مربوط به عصر پهلوي است.اين 
خانه قديمي بصورت غير ثبتي بوده و ميتوان از آن بعنوان يك مکان 

فرهنگي و گردشگري استفاده نمود.

قلعه تاريخي الو
  اين قلعه تاريخي در روستاي الو در بخش مركزي شهر مباركه واقع 
گرديده و مساحت آن حدود 3600 متر مربع و قدمت آن مربوط به 
دوره قاجار است. اين قلعه بصورت غيرثبتي بوده و قسمتهايي ازآن 
داراي سکنه و بخش عمده آن بصورت متروكه ميباشد. متاسفانه اين 
به  نياز  و  تاريخي بدست عوامل طبيعي در حال تخريب است  قلعه 
مرمت اضطراري دارد، الزم بذكر است حدود ده سال پيش مقداري 
قرار  سرقت  مورد  و  كشف  مکان  اين  در  اهالي  توسط  عتيقه  اشياء 
گرفت.بدليل بافت تاريخي روستاي الو، در صورت مرمت اين قلعه 
پذيراي  اين مکان ميتواند  به يك ميهمان خانه سنتي  تبديل آن  و 

گردشگران زيادي باشد. 

خانه نوربخش
  اين خانه قديمي در روستاي بارچان زيباشهر واقع شده و مساحت 
آن حدود 10000 متر مربع و قدمت آن مربوط به دوران پهلوي است. 
اين خانه با حياط بسيار بزرگ و برج كبوتر كناري آن مکان بسيار 

مناسب براي ايجاد يك مکان فرهنگي و گردشگري است.

خانه مو من زاده
قرار دارد و مساحت  زيباشهر  زاده در محله خولنجان    خانه مومن 
آن حدود 2500 متر مربع و قدمت آن قاجار- پهلوي است. اين خانه 
غيرثبتي دركنار خانه اربابي زيباشهر قرار دارد و بدليل قرار گرفتن در 
بافت تاريخي محل در صورت مرمت ، قابليت فرهنگي و توريستي 

دارد.

خانه بهمن صدر
  اين خانه در محله اسماعيل ترخان شهر مباركه قراردارد و وسعت آن 
حدود 400 متر مربع است. قدمت اين اثر غيرثبتي مربوط به دوران 
قاجار- پهلوي ميباشد. اين خانه در بافت قديمي و منتهي به زاينده 
رود است. هتل سه ستاره مباركه نيز در نزديکي اين خانه قديمي در 

حال احداث است. 

درخت توت
قرار  محمد  امامزاده  كنار  و  ديزيچه  در شهر  قديمي  توت  درخت    
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اين درخت  ميباشد.  اين درخت حدود4/20 س.م  قطر  است.  گرفته 
بصورت غيرثبتي بوده و عمرآن بيش از 400 سال است ونزد مردم از 

اهميت زيادي برخوردار ميباشد.

جاذبه هاي گردشگري شهرستان مبارکه
حاشيه رودخانه زاينده رود

   رودخانه زاينده رود با گذر از شهرستان مباركه باعث پديد آمدن 
طبيعت بسيار زيبا و دل انگيزي در اين شهرستان گرديده است. طول 
گذر زاينده رود از شهرستان مباركه حدود 20كيلومتر ميباشد و محل 
گذر آن بترتيب ازشهرهاي كركوند- مباركه و ديزيچه است.احداث 
پاركهاي ساحلي و باشگاه قايقراني و وجود اماكن و بافتهاي تاريخي 
در حاشيه زاينده رود ، چشم انداز بسيار زيبايي به آن بخشيده است.

بوده  توجه گردشگران  زاينده رود هميشه مورد  زيباي  بسيار  حاشيه 
كركوندو  مباركه-  شهرداريهاي  گذاري  سرمايه  به  توجه  با  و  است 
ديزيچه جذب گردشگران در اين مناطق دو چندان شده است و اخيراً 
سازمان  توسط  مباركه  شهر  در  رود  زنده  حاشيه  از  قسمتهايي  نيز 
ميراث فرهنگي و گردشگري بعنوان منطقه نمونه گردشگري انتخاب 
سرمايه  هدايت صحيح  و  مناسب  طرحهاي  با  است  اميد  و  گرديده 
گذاران در اين بخش شاهد شکوفايي و رونق بيش از پيش صنعت 

گردشگري در شهرستان مباركه باشيم.

پارك ساحلي سرارود

زاينده  زيبا در محله سرارود مباركه و در حاشيه  پارک بسيار  اين    
رود قرار دارد.اين پارک به وسعت 20000 متر مربع در سال 1370 
توسط شهرداري مباركه احداث گرديدو اخيراً نيز توسط شهرداري در 
حال توسعه است. آسياب قديمي دولت آباد كه با چرخش آب حركت 
ميکند، وجود بيشه هاي زيبا، استخر قايقراني، و ويالهاي شهرداري 
از جمله ويژگيهاي اين پارک بسيار زيبا است . پارک سرارود ماهيانه 
طرحهاي  اجراي  صورت  ودر  ميباشد  گردشگر  نفر  هزاران  پذيراي 
مناسب در آن ميتواند در آينده نزديك بعنوان يکي از مهمترين مناطق 

گردشگري استان محسوب گردد.

پارك جنگلي شهيد زينلي و شهر بازي مبارکه
  پارک شهيد زينلي در وروي شهر مباركه قرار گرفته است اين پارک 
داراي وسعت 6000 مترمربع ودرسال 1371 توسط شهرداري مباركه 
احداث گرديد . قسمتهايي از اين پارک زيبا دركوه نهچير قرار گرفته 
است و از اين حيث بعنوان يك مکان تفريحي ، ورزشي مورد استفاده 
قرار ميگيرد. در سال 1386 شهر بازي مباركه در اين مکان با هزينه 
بالغ بر يك ميلياردتومان احداث گرديد و در مجموع اين مکان بعنوان 
يکي از بهترين مناطق تفريحي گردشگري درسطح شهرستان مباركه 

محسوب ميگردد.

  

پارك ساحلي اسماعيل ترخان و باشگاه قايقراني
   اين پارک ساحلي درمحله اسماعيل ترخان شهر مباركه قرار دارد 
و در سال 1374 توسط شهرداري مباركه احداث گرديد. اين پارک به 
وسعت 5000 متر مربع در حاشيه زاينده رود قرار گرفته و به همين 
دليل باشگاه قايقراني در اين مکان راه اندازي گرديد ولي متاسفانه 
اكنون اين مکان تفريحي- ورزشي بمدت سه سال است كه تعطيل 
اين  در جنب  مباركه  اينکه هتل سه ستاره  مهم  نکته  و  است  شده 

پارک در حال احداث ميباشد. 

حاشيه زاينده رود در مجاورت کوه تاريخي قلعه بزي
  كوه تاريخي قلعه بزي در روستاي حسن آباد قلعه بزي شهر ديزيچه 
واقع شده و رودخانه زاينده رود از پايين آن ميگذرد و از حيث احاطه بر 
زاينده رود و ساحل زيباي آن و همچنين دشت مباركه و عالوه بر آن 
بدليل وجود قلعه تاريخي قلعه بزي و دو غار تاريخي در آن پذيراي 
گردشگران زيادي است. اين مکان توسط سازمان ميراث فرهنگي در 
سال 1386 بعنوان محور گردشگري انتخاب شد و در صورت سرمايه 
گذاري در اين نقطه ميتوان اين مکان زيبا را بعنوان يکي از بزرگترين 

جاذبه هاي گردشگري استان معرفي نمود.
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پارك الله
  پارک الله در سال 1370 توسط شهرداري مباركه در مركز شهر 
احداث گرديد مساحت اين پارک حدود 3000 متر مربع ميباشد. اين 
پارک از لحاظ موقعيت مکاني و قرار گرفتن در مركز شهر پذيراي 
پارک  اين  از شهر مباركه است. هتل قصر در مجاورت  گردشگران 

قرار دارد.
چشمه سنجدي

  چشمه سنجدي درپنج كيلومتري شهر ديزيچه قرار دارد اين چشمه 
زيبا در پايين كوه و در جاده ارتباطي شهر ديزيچه به زرين شهر قرار 
دارد. اين چشمه بدليل قرار داشتن در بلندي چشم انداز زيبايي دارد 
سبز  فضاي  به  منتهي  و  شده  ساخته  حوض  يك  آن  ورودي  در  و 
وباغ مجاورش ميگردد.اين چشمه زيبا پذيراي مسافران و گردشگران 

زيادي است.
هتلها و رستورانهاي شهرستان مبارکه

هتل سه ستاره
شهر  ترخان  اسماعيل  محله  در  مباركه  شهرستان  ستاره  سه   هتل 

مباركه در حال احداث است و در سال 1387 به بهره برداري ميرسد. 
اين هتل در حاشيه زاينده رود و در مجاورت بافت تاريخي اسماعيل 
ترخان قرار دارد و از اين حيث داراي موقعيت بسيار مناسبي جهت 
جذب ميهمانان و گردشگران است. اين هتل در صورت بهره برداري 

نقش مهمي در جهت جذب گردشگران ايفا خواهد نمود.

هتل قصر
   اين هتل در مركز شهر مباركه واقع شده ودر سال 1385 احداث 
گرديد. بيشتر مسافران و گردشگران در شهرستان مباركه از اين هتل 

استفاده مينمايند.

رستوران و ميهمان سراي قائم
  رستوران و ميهمانسراي قائم در شهر مباركه قرار دارد. اين ميهمانسرا 
در سال 1373 احداث گرديد و در سال 1386 به بهره برداري رسيد. 

اين ميهمانسرا در ورودي شهر مباركه قرار دارد.
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شهردار مبارکه:

مبارکه، شهری با جاذبه های تاریخی و صنعتی 
در حاشیه سرسبز زاینده رود

مبارکه که در همسايگی جنوب غربی اصفهان واقع شده، 
از گذشته های دور تا به امروز به عنوان منطقه ای آباد و 
سرسبز مورد توجه بوده که اين امر به خاطر موقعيت آب 
و هوايی مناسب و قرارگيری در مسير رودخانه زيبا و پر 
استان  از  خطه  اين  است.  بوده  زاينده رود  برکت  و  خير 
تاريخی،  جاذبه های  از  کاملی  مجموعه  اصفهان  زرخيز 
فرهنگی، طبيعی و صنعتی می باشد که هر يک به تنهايی 
می تواند گردشگران بسياری را از هرگوشه دنيا مجذوب 
نفری  ناصر  سراغ  به  بيشتر  آشنايی  برای  کند.  خود 
شهر  اين  ظرفيت های  با  تا  رفته ايم  شهر  اين  شهردار 

بيشتر آشنا شويم.
ابر و باد و مه و خورشيد و فلک در کارند

هرجهت  از  شهر  اين  براينکه  تأكيد  با  مباركه  شهردار  نفری  ناصر 
دارای ظرفيت های بی نظير گردشگری است، گفت: با توجه به سابقه 
از  بيش  امروز،  به  تا  دور  گذشته های  از  مباركه  تمدنی  و  تاريخی 
آثار  اين  جمله  از  كه  شده  شناسايی  شهر  اين  در  تاريخی  اثر  ده ها 
و  نو  حمام  آسياباد،  قلعه  و  كبوترآباد  برج  نهچير،  قلعه  به  می توان 
خانه صفايی اشاره كرد و افزود: عالوه بر فضای سبز زيبا و وسيع در 
جای جای اين شهر، جاذبه هايی همچون پارک ساحلی سرارود، پارک 
بوستان  ترخان،  اسماعيل  ساحلی  پارک  زينلی،  شهدای  كوهستانی 
و...  دفاع مقدس  ميدان  پارک  نرگس،  پارک گل  نقاشباشی،  و  الله 
باشد. وی  گردشگران  تفريح  و  اقامت  برای  مناسبی  می تواند محل 
وجود صنايعی همچون فوالد مباركه، شركت نسوز، كارخانه قند نقش 
چينی  كارخانه  تير،  هفتم  صنايع  اكريل،  پلی  آلياژی،  فوالد  جهان، 
زرين، شهرک صنعتی مباركه، شركت فوالد ماهان، كارخانه سيمان 
سپاهان را از ديگر ظرفيت های گردشگری مباركه دانست و گفت: اين 
صنايع می تواند گردشگران عالقمند به اين بخش را از هرگوشه دنيا 
جذب كند. وی گفت خالصه در مباركه ابر و باد و مه و خورشيد و 
فلك در كارند تا اين شهر بتواند يکی از قطب های گردشگری استان 
و كشور باشد و ادامه دادكه متأسفانه تاكنون سازمان ميراث فرهنگی 
آنطور كه بايد به آن توجه نکرده و به ناچار شهرداری بايد با اعتبارات 
خود وارد ميدان شود و ظرف يك مدت زمانی بتواند ظرفيت های اين 

آثار تاريخی را برای توسعه صنعت گردشگری بکارگيرد.
گردشگری  ظرفيت های  از  بهره گيری  با  كه  دارد  باور  نفری  ناصر 
كرد.  متحول  را  شهر  اقتصاد  می توان  سرمايه گذاری،  جلب  برای 
امروزه گردشگری به عنوان صنعتی پاک و درآمدزا در دنيا مورد توجه 

قرار گرفته تا جايی كه ده درصد اعتبارات دنيا را به خود اختصاص 
داده است. زمانی در شهر مباركه يك مهمان پذير خوب برای اقامت 
گردشگران نداشتيم اما االن دو هتل در شهر ساخته شده و سومين 
هتل هم در حال احداث است. نفری بر تقويت جاذبه های گردشگری 
به ويژه بناهای تاريخی تأكيد كرد و افزود: ده ها برج در حاشيه اين 
شهر در حال تخريب است كه خوشبختانه اعضای شورای اسالمی 
را  اين برج ها  تا شهرداری وارد ميدان شده و  قانع كرده ايم  را  شهر 
اگر خللی  افزود:  كند. وی  احيا  و  جاذبه گردشگری حفظ  عنوان  به 
يك  با  آينده  سال   5 تا   4 ظرف  نشود  وارد  شهرداری  اعتبارات  در 
برنامه ريزی دقيق بايد بتوانيم بخش هايی از ظرفيت های گردشگری 
شهر را كه تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته را احيا كنيم. وی در 
ادامه اظهار داشت: گفته می شود هر گردشگری كه وارد كشور می شود 
8 شغل توليد می كند كه طبيعی است در اقتصاد شهر هم می تواند 
تأثير زيادی داشته باشد، منتها شرطش اين است كه زيرساخت های 

شهری به طور كامل آماده پذيرايی از گردشگران باشد.
برنج  از  مباركه  بايد صنايع دستی و مصنوعات  افزود:  پايان  وی در 
محلی تا صنايع دستی معروف و مهم شهر را معرفی كنيم. وی اضافه 
كرد: در حال حاضر در زمينه جاذبه های گردشگری كمترين مشکل 
را داريم و ظرفيت های بسياری در اين شهر وجود دارد اما بايد آن ها 

را تقويت كنيم.
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تازه های نشر

شهري  هويت  جستجوي  در  كتاب:  نام 
اصفهان/ پديد آور: مرتضي عمراني/ ناشر: 
يکم:  چاپ  شهرسازي/  و  مسکن  وزارت 
 415 در  نسخه   3000 شمارگان:   /1384

صفحه
پژوهشي  كار  ايران،  شهرهاي  شناخت 
چارچوبي  در  تاكنون  كه  است  بزرگي 
انجام  شهرها  همه ي  براي  مشخص 
با  پراكنده  باشد؛  شده  هم  اگر  و  نشده 
درونمايه هايي نه چندان علمي و در خور. 
چارچوبه اي  با  شهر  هر  از  بتوانيم  اگر 
براي  يکبار  آوريم،   گرد  كتابي  همسان 
شد.  خواهند  هويتمند  شهرها  هميشه، 
هر  در  مي شود  را  پايه اي  كتابهاي  چنين 
افزايش  با  باشد  نياز  كه  زماني  بازه ي 
كهنه  داده هاي  از  كاستن  و  نوآمده ها 
مانند؛  رساند.  روز  به  و  تازه  چاپي  به 
نام مشترک »در  با  زنجيره كتابها  همين 
كتابها  اين  شهري«.  هويت  جستجوي 
تاكنون  و  دارند  همسان  چارچوبي  خود 
سنندج،  اردبيل،  چون  شهرهايي  براي 
شده اند  چاپ  و  نگاشته  بيرجند  و  مشهد 
كه كتاب اصفهان در اين زنجيره نشسته 
است. اين كتابها به كوشش سازمان ملي 
چندانکه  آمده اند.  فراهم  مسکن  و  زمين 
اين زنجيره نشان مي دهد، كتاب  ساختار 
اصفهان به واقع چارچوب يك دانشنامه ي 
شهر شناختي را دارد و به گونه اي رسمي 
و اداري با سخن وزير مسکن و شهرسازي 
آغاز  عبدالعلي زاده  علي  1383؛  سال  در 
را  كتاب  خود،  نوشته ي  در  كه  مي شود 
مركز  با  مردم  آشنايي  بر  »راهنمايي 
گوناگوني  بيشتر  شناخت  امکان  و  استان 
و رنگارنگي معماري و شهرسازي كشور« 
بند نوشته اي  با  پايان  در  و  است.  خوانده 
داده  پايان  خود  سخن  به  زيبا  و  سخته 
فرو  خانه ها  مي گذرد،  روزگار   ...« است؛ 
مي ريزد، سيماي شهرها دگرگون مي شود 
شهري  هويت  و  قديمي  بافتهاي  و 
همچون خواب و رويايي تنها در ياد نسلها 

بر جاي مي ماند. فرزندان ما نه در اين خانه ها زيسته اند و نه آنها را مي شناسند. پس باشد 
كه كتاب هويت شهري چراغ روشني فرا راه آنان باشد تا بتوانند يادگار پدران و فرهنگ 

خود را باز جويند و باز شناسند«.
احمد اكبري رئيس سازمان مسکن و شهرسازي استان اصفهان در پيشگفتار خود بر كتاب 
چنين نوشته است؛ »كتاب حاضر تالشي است در جهت پاسداري از هويت ملي و اسالمي و 
شناساندن شهر اصفهان به عنوان يکي از شاخصه هاي اصلي و بارز كشور با ميراثي دست 
كم 1800 ساله از زمان ساسانيان تاكنون. شهر اصفهان پايتختي فرهنگي و موزه اي فعال 

و زنده است كه جاي جاي آن داراي گنجينه هاي تاريخي است... ».
اين دانشنامه كه ماندگاري آن بيشتر مورد نظر بوده، بر روي كاغذ گالسه با جلد سخت 
و تمام رنگي چاپ شده است. كتاب در سه فصل هويت طبيعي، هويت انساني و هويت 
كالبدي نگاشته شده. ناگفته پيداست كه اين بخشبندي را از روي كتابهاي جغرافيايي گرته 

 عباس جاللی

دانشنامه اي در خور براي هویتمند سازي شهر
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تا  است  ارزشمند  و  زيبا  عکسهاي  از  سرشار  اثر  اين  برداشته اند. 
خواننده را در دريافت و به ياد ماندن موضوع ياري رساند.

كتاب در فصل هويت طبيعي يا همان جغرافياي طبيعي با جايگاه 
جغرافيايي اصفهان آغاز مي شود و 60 صفحه از كتاب را در خود 
گرفته است. اين بخش با سه نقشه رنگي از ايران با جا نمايي استان 
اصفهان، نقشه ي استان با نواحي اصفهان و نقشه ي شهرستانهاي 
اراضي،  كاربري  درباره ي  نقشه هايي  با  و  مي شود  آغاز  استان 
لرزه خيزي، آب و هوا و شاخص زمستاني با نياز گرمايي اصفهان و 
شاخص تابستاني و نياز سرمايي شهر دنبال مي شود... . بخشهاي 
و  طبيعي  پوشش  آب،  و  بارندگي  هواشناسي،  فصل،  اين  ديگر 

جانوري  گونه هاي 
در  پديدآور  كه  هستند 
از  آن  صفحه ي  هر 
نمودارهاي  و  عکسها 
رنگي سود جسته است.
بخشهاي  زير  از  يکي 
فصل  اين  ارزشمند 
كه  است  »مادي ها« 
از  برگرفته  آن  نقشه ي 
»تومار شيخ بهايي« در 
فرمانفرمايي شاه عباس 
به 33  زاينده رود  است، 
سهم اصلي بخش شده 
از  يکي  اين  و  است 
ميراث كهن بخشبندي 
زمين  ايران  در  آب 

است. 
كتاب،  دوم  فصل 
»هويت انساني« داراي 
مردم  زيرفصلهاي؛ 
رويدادهاي  شناسي، 
رويدادهاي  سياسي، 
جريانهاي  فرهنگي، 
و  دين  فني،  و  علمي 
آيين هاي مذهبي، شعرا 
مشاهير  نويسندگان،  و 
در  اصفهان  بزرگان،  و 
)اقتصاد(  سفرنامه ها، 

كشاورزي و صنعت است 
كه بخش بزرگي از كتاب با نزديك به 150 صفحه را پوشانيده 

است. 
اين  آوازه ي  و  اهميت  كه  فصل  اين  بخشهاي  بهترين  از  يکي 
بخش  مي دهد،  نشان  جهان  در  را  صفوي  فرمانفرمايان  تختگاه 
»اصفهان در سفرنامه ها«ست. در اين بخش پديدآور، بيش از 30 
جهانگردي را كه به اين شهر آمده اند شناسانيده و از سفرنامه هاي 
آنان ياد كرده و اگر طرح و تصويري هم كشيده اند، همراه كرده 
است. همه ي اين نوشتگان و تصاوير، نمايشي است از اين شهر و 
شيوه ي زندگي در آن در سده هاي پيشين. اينان منابع موثقي براي 

اكنونيان شمرده مي شود.

فصل سوم كه »هويت كالبدي« نام گرفته و 180 صفحه از كتاب 
را  در خود دارد، با زير فصل »پيدايش و گسترش اصفهان در دوران 
باستان« آغاز مي گردد و در زير فصل بعدي »ويژگيهاي كالبدي 
و  اقتصادي  اجتماعي،  ساختارهاي  به  اسالم«  اوايل  در  اصفهان 
ساختار كالبدي آن مي پردازد. زير فصل سوم »ويژگيهاي كالبدي 
به  فصل  زير  چهارمين  و  ست  سلجوقي«  دوره ي  در  اصفهان 
است.  پرداخته  دوره ي صفوي«  در  اصفهان  كالبدي  »ويژگيهاي 
زير فصل پنجم »ويژگيهاي كالبدي اصفهان در دوره ي پهلوي« 
را رقم زده و واپسين زير فصل »ويژگيهاي كالبدي اصفهان در 
غني ترين  از  يکي  است.  يافته  نگارش  اسالمي«  انقالب  دوران 
ثروتهاي كالبدي اصفهان 
زيبايي  به  كتاب  در  كه 
شد،  كشيده  تصوير  به 
است  اصفهان«  »پلهاي 
پيشين  روزگاران  در  كه 
بر روي رودخانه ي زاينده 
رود ساخته شده است. بر 
شاهرگ  كه  رودي  روي 
اين  تمدن  و  زندگي 
روزگاران  از  هنر  تختگاه 
باستان تاكنون بوده است 
به  اينك  شوربختانه  كه 
گشته  بدل  خشکرودي 
و  زيبا  پلهاي  اين  است. 
پايا، سي و سه پل، خواجو، 
و  جويي  پل  شهرستان، 
كه  هستند  مارنان  پل 
چشمه هايشان  اكنون 
توسعه ي  به  آب  از  تهي 
كه  مي نگرند  ناپايداري 
را  شهر  زيست  محيط 

هدف گرفته است.
تازه ترين  از  يکي 
جالبترين  و  رويدادها 
كتاب  پايان  در  كه  آنها 
»خواهر خوانده هاي  آمده 
گرفته  نام  اصفهان« 
به  بخش  اين  است، 
با شهرهاي خواهر  آشنايي 
خوانده ي اصفهان پرداخته كه عبارتند از: شيان در جمهوري خلق 
چين، فلورانس در ايتاليا، ياش در روماني، كواالالمپور در مالزي، 
ايروان در ارمنستان، سن پترزبورگ در روسيه، فرايبورگ در آلمان. 
اصفهان گذشته از اين با شهرهاي بارسلونا در اسپانيا و كويت نيز 

در زمينه هاي فرهنگي تفاهم نامه هايي بسته است.
پديدآور براي نگارش كتاب از 83 منبع فارسي سود جسته است كه 
پرمايگي كتاب را نشان مي دهد. واپسين بخش كتاب چکيده اي 
انگليسي است كه بسيار آراسته و زيبا در هژده صفحه فراهم آمده 

است.
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معرفی پايگاه شبكه

هر جامعه و تمدني از آغاز داراي بخش هاي مختلفي بوده كه جنبه 
فيزيکي آن كه همان آثار باستاني است كه كم و بيش شناسايي و 
به آن پرداخته  حفظ و نگهداري مي شود و جنبه ديگري كه كمتر 
بُعد معنوي و فرهنگي و سنت هاست كه بيشتر شفاهي بوده  شده، 
و به صورت سينه به سينه از نسلي به نسل بعد منتقل مي شده كه 
در اين بين بسياري از سنت ها و روش ها و آيين ها در اثر حوادث و 

پيشامدهاي مختلف منتقل نشده و از بين رفته و خواهد رفت.
در سال 2004 و در اولين ميزگرد بين المللي شهرداران در شهر كانگ 
نئونگ كره جنوبي ايده اوليه ي سازماني براي حفاظت از آيين ها و 
يا   ICCN سازمان  عنوان  با  قبيل،  اين  از  موارد  ساير  و  سنت ها 
فرهنگي  ميراث  از  محافظت  براي  شهري  بين  همکاري  »شبکه 
ناملموس1«    شکل گرفت و تا سال 2007 جلساتي در اين خصوص 

برگزار شد كه منجر به تاسيس سازمان مذكور گرديد.
اين سازمان هر دو سال يکبار در يکي از شهرهاي عضو، اجالسي به 
پا مي كند و تمام شهرهاي عضو در آن شركت مي كنند و امسال اين 
اجالس در اصفهان و به ميزباني شهرداري اصفهان برگزار خواهد شد.

آدرس  به  پايگاه شبکه  اجالس  اين  راستاي  در  اصفهان  شهرداري 
Iccn2014.ir راه اندازي نموده كه به معرفي آن مي پردازيم:

از  يکي  مي خواهد  شما  از  پايگاه  شبکه،  آدرس  كردن  وارد  از  بعد 
به صفحه  و سپس  نموده  انتخاب  را  انگليسي  يا  فارسي  زبان هاي 
نخست پايگاه هدايت مي شويد. در صفحه اصلي پايگاه آخرين اخبار 
مربوط به اين همايش آورده شده و همچنين پيوندهاي2 مرتبط با 
نقاشي كودكان، شماره  از جمله فراخوان مسابقه عکس و  همايش 
سامانه پيامکي به شماره 1000002014، سازمان ها و نهادهاي مرتبط 
، وضعيت آب و هوا، نقشه شهر و روز شمار آيين افتتاحيه  آورده شده 

است.
و  اهداف  و  پرداخته   ICCN سازمان  معرفي  به  بعدي  قسمت  در 
ساختار و سابقه آن توضيح داده شده است. در زير مجموعه همين 
بخش با عنوان ميراث فرهنگي ناملموس، تعاريف اوليه آن و علت 
بوجود آمدن اين كنوانسيون ذكر شده و تشکيالت و مقاصد و وظايف 
آن براي حراست از ميراث فرهنگي ناملموس در نه فصل توضيح داده 

شده و از نظر اين كنوانسيون » عبارت ميراث فرهنگي ناملموس به 
ابرازها، دانش، مهارت ها ـ و نيز وسايل،  معناي اقدام ها، نمايش ها، 
كه  آنهاست  با  مرتبط  فرهنگي  فضاهاي  و  دستي  مصنوعات  اشيا، 
از  به عنوان بخشي  را  آنها  افراد،  برخي موارد  جوامع، گروه ها و در 

ميراث فرهنگي خود مي شناسند«.
بخش اجالس و جشنواره اين پايگاه داراي سه زير مجموعه است: 
 ICCN 1- معرفي اجالس عمومي كه مهمترين بخش سازمان
نمايش عمومي  آن  زنان 3- جشنواره كه هدف  اجالس  است 2- 

ميراث ناملموس مي باشد.
فرهنگي  ميراث  زمينه  در  كه  افرادي  تمام  نام،  ثبت  قسمت  در 
ناملموس مانند زمينه هاي ورزشي، هنرهاي تجسمي، موسيقي محلي، 
صنايع دستي و ... مي توانند در بخش جشنواره شركت كنند اعالم 
حضور نموده و حتي مي توانند وسايل مورد نياز خود را درخواست دهند.
ابزار هدايت  بعدي مربوط به تصاوير و گزارش تصويري است كه 
در بخش تصاوير، عکس هاي بسيار زيبا از ميدان امام شهر اصفهان 
آورده شده و در قسمت گزارش تصويري، عکس هايي از نشست ها 
است.  شده  گذارده  اجالس  اين  با  مرتبط  مختلف  افراد  جلسات  و 
و  مي پردازند  ايران  و  اصفهان  معرفي  به  پايگاه  بعدي  بخش هاي 

راه هاي ارتباط با برگزار كنندگان اجالس آورده شده.
  از كاستي هاي اين پايگاه خالي بودن چند ابزار هدايت و كند بودن 
با  بودن مطالب و تصاوير مرتبط  اخبار و كم  بارگذاري عکس ها و 
اين حوزه فعاليت مي باشد. با توجه به اينکه در دنياي امروز عملکرد 
از   گسترده اي  بخش  دهنده  انعکاس  و  معرف  اينترنتي،  پايگاه هاي 
فعاليت ها و همچنين تسهيل و تسريع كننده بسياري از كارهاست 
تمامي عالقه مندان  اميد است  رفع كاستي هاي موجود ضروريست. 
به ميراث فرهنگي ناملموس به اين پايگاه مراجعه كرده و از مطالب 

آن استفاده كنند و در حفظ و نگهداري اين ارزش ها كوشش نمايند.
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