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 مقدمه
انسان انديشمند هربار كه جهان را برپامي كند، آن را ارتقا  

« پیشرفت»مفاهیم به تفاوت در اين میان، توجه . مي بخشد
 .  اهمیت استحايز «  ارتقاء»و 

پیشرفت، حركتي محدود است كه تنها سبب كارآتر شدن و 
افزايش بهره وری پديدارهای گوناگون همچون ابزارها و 

فراورده های فن آورانه، نظريه های علمي و مانند آنها مي شود 
 . تعلق داردحوزه نسبت انسان با ابزار و از اين رو ذاتاً به 

  طبیعي پیوند كه است كیفي تحولي ارتقا، پیشرفت، برابرِ در
    را آنها همه كه جهاني با و انسان، با يكديگر، با پديدارها

 . مي كند فهمیدني تر و روشن تر را مي گیرد دربر
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 مفهوم پایدار و توسعه پایدار
 

محور اصلي مباحث در بسیاری از رشته های اخیر به پارادايم پايداری و توسعه پايدار در دهه های 
به رغم اتفاق نظری كه روی . استشده اجرايي تبديل  –های عمراني امكان سنجي فعالیت علمي و 

بنظر مي رسد؛ سنجش دارد لیكن، وجود « اصل پايداری و اصل توسعه»  عناصر اصلي اين موضوع 
و نظری از يک سو؛ و از سوی ديگر، و نظريه های مختلف فكری ديدگاها وضعیت پايداری بدلیل وجود 

 استپايداری از چالش های اساسي پیش رو برای تبیین وضعیت معیارهای  مشخص و معین نبود 
است  « سرمايه ها» و جلوگیری از زوال  « درآمد» پايداری به معني گذران زندگي و امرارمعاش از 

فرهنگي زيست محیطي،  سرمايه اقتصادی ، : ازمنظور از سرمايه ها عبارتند .  نه مصرف خود سرمايه
 .  و اجتماعي است

بر مي گردد؛ لیكن نقطه عطف و بطور  1980گرچه صحبت از مبحث پابداری  به سالهای قبل از دهه 
در “ WCED ”واقعي توجه جهاني از زمان تشكیل كمیسیون براتلند در باب محیط زيست و توسعه

 :تعريفي كه اين كمیسیون از توسعه پايدار ارايه مي دهد از اينقرار است. بر مي گردد 1987سال 
به نیاز ها ی نسل کنونی بدون به مخاطره افتادن توانایی دستیابی توسعه برای 

 .نسلهای آینده برای تامین نیازهای خودشان
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   فرهنگی میراث
 و بازگشت نقطه آن با انسان نسبت و فرهنگي میراث مصاديق
  مانند .است فرهنگي میراث مفهوم درباره ما بحث زيربنای

 تا تنها انسان برای فرهنگي میراث بي گمان، پديدارها، ديگر
  معیار فهم اين ."مي شود فهمیده" كه "دارد وجود" اندازه آن

 .مي شود قايل فرهنگي میراث برای انسان كه است ارزشي
 فهم آن "ارزش"  اعتبار به فرهنگي میراث خالصه، به طور

 به نیز فرهنگي میراث ارزش مي يابد؛ جايگاه و مي شود
 خود به نوبه كه دارد، بستگي آن از انسان فهم "نحوه"

 .است انسان فهم نحوه بر حاكم كلي اصول با هماهنگ
   «است  حیات مایه آب» فهم همانند
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   .است باواسطه پديدارها، و جهان از انسان فهم امروزه•
  آن، خالف بل نمي كند، تنظیم طبیعي پديدارهای با را خود انسان ديگر امروزه•

  شب، را روز و روز را شب مي بخشد، نظم خود خواست مطابق را طبیعت او
   .مي كند زمستان را تابستان و تابستان را زمستان

  علم، فلسفه در است، مدرن علم از برگرفته كه مدرن، انسان فهم ويژگيِ اين•
  بر و شود مي خوانده حسي داده های به اشیا و امور "فروكاستن" يا  "تقلیل"

 :اينرو از است آن بودن "تقلیل گر" مدرن علم صفت يک پايه اين
  با رويارويي در مدرن، انسان فهم بر آن حاكمیت و مدرن علم بودن تقلیل گر•

  به فهم اين در فرهنگي میراث .داشته است مشابه پیامدی نیز فرهنگي میراث
 اين از .داده مي شود تقلیل قابل اندازه گیری و سنجش پذير كالبدی ويژگي های

  غیرقابل تكراربودن يا  "اصالت" ويژگي حايز نیز  فرهنگي – تاريخي اثر رو،
  را مكاني يا شیئ، امر، هیچ كه تقلیل گر، ديدگاهِ اين از .نمي شود دانسته

  انسان به كه سودی و خدمت به واسطه چیز هر ارزش نمي داند، "خاص"
   .مي شود تعیین مي رساند،

5 



  مصادیق بر گذرا نگاهی
 آن تحول سیر و فرهنگی میراث

 
 از مانده برجای اشیای را فرهنگي میراث مرسوم، تصور آغاز، در

 نامیده  "عتیقات" فرهنگي، میراث رو اين از مي دانست؛ گذشته
 "عتیقات اداره" تاريخي، آثار متولي نخستین نیز، ايران در .مي شد

 در كه اشیايي از برخي .بود معارف وزارت به وابسته كه داشت نام
 پاستون، و سرستون به مانند مي گرفتند، جای فرهنگي میراث فهرست
  از بخشي خودْ محراب، تنديس، سرامیک، و سنگي تزيینات

 و متخصصان توجه عناصر اين .بودند گذشته تاريخي يادمان های
 تاريخي بناهای به را فرهنگي میراث در پژوهش حمايت كنندگان

 آثار به شیئ گونه نگاه دگرگون شدنِ راه آن، از مهم تر و كرد معطوف
 فهرست در نیز مجموعه بناها و بناها ترتیب بدين .گشودند را تاريخي
  دو شامل فرهنگي میراث آن، پي در .گرفتند جای فرهنگي میراث
 كه شد روشن ديرتر .شد بندی طبقه "غیرمنقول" و  "منقول" دسته
 و شهر در چه – خود بستر با پیوند در سترگ مجموعه های و بناها
 ترتیب، بدين و فهمیده شوند، بايد -شهر بیرون در چه
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 و شهری تاریخی بافت های -زمینه و کل به بیشتر توجه با – نگاه این در
 سده هفتادِ دهه دوم نیمه در .شدند فرهنگی میراث داخل نیز روستایی

 گسترده تر چشم اندازی با و کرد تغییر دیگری باری نگاه این میالدی، بیستم
 در چه و امروزین انسان با نسبت در چه فرهنگی، - تاریخی اثار که دریافت

 از جزوی تنها کالبد بل نمی شود؛ محدود کالبد به پدیدآورنده اش، با پیوند
 پیوند» .پذیرفته است امكان آن درون اثر وجود که است گسترده نظامی
  علوم رشته های میان ژرف پیوندی تازه، دیدگاه این با .«مظروف و ظرف

 و فرهنگی، مردم شناسی به ویژه ،اجتماعی علوم محیطی، زیست
 مرمت و باستان شناسی، شهرسازی، و معماری رشته های با زبان شناسی

 و زبان ها رسوم، و آداب تحوالت، این پی در .پدیدآمد شهری و معماری
 با .گرفتند جای فرهنگی میراث فهرست در نیز ... باورها، و آیین ها گویش ها،

 که نشانه ای هر که است این بر گرایش امروزه سرگذشت این به توجه
 میراث جزو می کند مستند را زمان گذر در انسان دستاوردهای و کنش ها

 فرهنگی میراث سازمان اساسنامه قانون خوشبختانه . دانسته شود فرهنگی
   :کرده است تعریف چنین را آن و بوده آگاه کل نگر رویكرد این از کشور
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 فرهنگی میراث تعریف
 که است گذشتگان از باقی مانده آثار شامل فرهنگی میراث"

 شناسایی با و می باشد تاریخ طول در انسان حرکت نشانگر
 میسر او فرهنگی حرکت خط و هویت شناخت زمینه آن

  فراهم انسان برای عبرت زمینه های طریق این از و می گردد
 :کرد بندی طبقه زیر  های گروه به کلی بطور توان می را فرهنگی میراث اینرو از   ».می آید

  ( ملموس) مادی 1.
    «هنری – فرهنگي اموال و اشیاء شامل »  منقول آثار •
  طبیعي، مناظر و آثار معماری، آثار شامل » غیرمنقول آثار•

 ..و تاريخي بافت
 تاريخي – فرهنگي آثار•
 طبیعي - فرهنگي آثار•

   ( ناملموس) معنوی2.
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  ناملموس  میراث تعریف
  چشم اندازی  در میالدی، بیستم سده هفتادِ دهه دوم نیمه در

  يافت ارتقاء معنا به كالبد از فرهنگي میراث مقوله به نگاه گسترده تر
  شامل را فرهنگي و اجتماعي های عرصه تر، سیع و ای پهنه در و

   .شد
 فرهنگی میراث از حراست کنوانسیون مطابق "

 " 22/9/1384 با برابر 2003 اکتبر 17 مصوب ناملموس
  و ها مهارت دانش، اصطالحات، ها، نمایش رسوم، به

 فضاهای و دستی مصنوعات اشیاء، وسایل، نیز
 گروه جوامع، که شود می اطالق آنها با مرتبط فرهنگی

 از بخشی عنوان به را افرادآنها موارد برخی در و ها
   ”.شناسند می خود فرهنگی میراث
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 از است شده تعریف فوق کنوانسیون (1) بند در که آنگونه ناملموس فرهنگی میراث
 :شود می نمودار زیر های عرصه در جمله

 فرهنگي میراث برای محملي كه زبان جمله از شفاهي، اصطالحات و ها سنت .1
 .رود مي شمار به ناملموس

 نمايشي هنرهای .2
 ها جشنواره و ها آيین اجتماعي، رسوم .3
 كیهان و طبیعت به مربوط رسوم و دانش .4
 سنتي دستي هنرهای در مهارت .5

 :است زیر موارد شامل کنوانسیون اهداف
 مستندسازی، شناسايي، جمله از ناملموس فرهنگي میراث دوام تضمین و حراست .1

  و رسمي غیر و رسمي آموزش طريق از ويژه به انتقال و ارتقاء، ترويج، حمايت، حفظ، تحقیق،
  مختلف های جنبه احیای نیز
 ربط ذی افرادی و ها گروه جوامع، ناملموس فرهنگي میراث به احترام تضمین .2
  و ناملموس فرهنگي میراث اهمیت از المللي بین و ملي محلي، آگاهي ارتقاء .3

 آن از متقابل درک تضمین
 المللي بین كمک و همكاری تدارک .4
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   طبیعی میراث
 

 2ماده مطابق طبیعی میراث تعریف
  (2)آیین نامه اجرایی تبصره ماده

  و فرهنگی  میراث   سازمان  تشكیل قانون
 گردشگری،

 مناطق و طبیعی جغرافیایی های محدوده "
 ویژه کیفیت علت به که است کشور از خاصی

 چشم و مناظر یا شناسی زیست و فیزیكی
 محوطه یا و نظیر کم و زیبا طبیعی اندازهای

 نمونه و ها پدیده نیز و تاریخی _ طبیعی های
 زیستگاهای و جانوری و گیاهی ارزشمند های
   " است؛ آنها
 می قرار پایدار برداری بهره و حفاظت تحت که

   .گیرند
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  طبیعی میراث مصادیق
 (2)  ماده  اجرايي تبصره آيین نامه 2 ماده در

  و فرهنگي  میراث   سازمان  تشكیل قانون
  چگونگي در هماهنگي بمنظور گردشگری،

  طبیعي میراث از برداری بهره امكان و حفاظت
  كنواسیون در مطروحه تعهدات اجرای و كشور

  به توجه با و طبیعي و فرهنگي میراث حفاظت
 به را طبیعي میراث فوق، كنواسیون تعاريف

   :است نموده بندی طبقه زير دسته چهار
  بدیع عوارض و طبیعی مناظر .الف 

 شده حفاظت غیر جغرافیایی
  و انسانی شناختی دیرین بقایای .ب 
  و فیزیكی تعامل از حاصل های محوطه

 طبیعت و انسان فرهنگی
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  (الف ) بند در مذکور مناطق .ج
 بهسازی و حفاظت قانون 3 ماده

 طبیعی آثار  :قبیل از زیست محیط
 حفاظت تحت مناطق سایر و ملی
 آثار  :گانه چهار مناطق شامل "

 پارک وحش، حیات پناهگاه ملی،
 "شده حفاظت منطقه و ملی

 شناختی دیرین بقایای و آثار .د
  گیاهی و جانوری
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   طبیعي فرهنگي، میراث متولي
  و "1/2/1367 مصوب  كشور، فرهنگي میراث سازمان اساسنامه قانون” مطابق
  اين به انحصارا ايران  طبیعي – فرهنگي میراث به مربوط امور كلیه زير قوانین

 : شده است واگذار سازمان
  قانون مطابق " «منقول غیر و منقول» ملموس فرهنگی میراث1.

  الحاق قانون و 1/2/1367 مصوب "كشور فرهنگي میراث سازمان اساسنامه
 برابر 1972 نوامبر 16 مصوب طبیعي و فرهنگي میراث كنوانسیون به ايران

 8/10/1353 با
  كنوانسیون به ايران الحاق قانون استناد به " ناملموس فرهنگی میراث2.

  با برابر 2003 اكتبر 17 مصوب ناملموس فرهنگي میراث ار حراست
22/9/1384 "  

  میراث كنوانسیون به ايران الحاق قانون استناد به " طبیعی میراث3.
 تبصره و "8/10/1353 با برابر 1972 نوامبر 16 مصوب طبیعي و فرهنگي

  مصوب گردشگری و فرهنگي میراث سازمان تشكیل قانون 2 ماده
    21/12/1384 مصوب آن اجرايي نامه آيین و 3/10/1382
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 :سازمان کلی وظایف
 
  بررسی پژوهشی، های برنامه تنظیم و تهیه شامل پژوهش؛ .1
 ... و آثار حریم تعیین و ثبت شناسایی، و
  طرحهای کلیه بر نهایی موافقت و نظر اظهار شامل نظارت؛ .2

  مرمتی و حفاظتی های طرح و تفصیلی و جامع های طرح عمرانی،
 ... آثارو

  حفاظت، الزم های طرح اجرای و تهیه احیاء؛ و حفظ .3
 ...و احیا و مرمت ساماندهی، حراست،

  و ایجاد و آموزشی، های برنامه تنظیم و تهیه معرفی؛ .4
 نشر و چاب و طبیعی و فرهنگی میراث های انجمن گسترش
 میراث المعارف دایره انتشار و تحقیقات و مطالعات مجموعه
 ... و فرهنگی
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 كلیسای زوزور روستای بارون آذربايجان غربي
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  جهانی و ملی فهرست در آثار ثبت فرآیند
 

 اثار شناسایی و بررسی1.

 میراث حوزه در ها پژوهش از اعم الزم های پژوهش انجام2.
 ناملموس میراث و طبیعی فرهنگی،

  مستندنگاری و مستندسازی3.

  قانون مطابق جهانی و ملی میراث فهرست در ثبت4.
 فرهنگی میراث از حمایت کنوانسیون و سازمان اساسنامه

 1353-1972 جهان  طبیعی –
 اساسنامه قانون مطابق  طبیعی – تاریخی آثار حریم تعیین5.

  فوق جهانی کنوانسیون و سازمان
 ناملموس و طبیعی فرهنگی، آثار احیاء و مرمت حفاظت،6.

 جهانی کنوانسیون و سازمان اساسنامه قانون مطابق
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  استناد به که است اصلی محدوده دو شامل منقول غیر تاریخی آثار
 :شوند می تعریف زیر بشرح و تعیین سازمان اساسنامه قانون

  محدوده این ”core zone“ اثر عرصه محدوده1.
  آثار، کالبدی فضای و جغرافیایی محدوده شامل

 طبیعی خاستگاه یا بستر و آن به وابسته عناصر
 .نماید می معرفی را اثر از کلیتی که است اثر

  شامل”buffer zone”اثر حریم محدوده2.
  انسان فهم که است اثر عرصه پیرامون از محدوده

  شامل محدوده این .بخشد می ارتقاء اثر از را
  تعیین اثر متولی سوی از که است حفاظتی ضوابط

  می بندی دسته زیر انواع به حریم .گردد می
 :شوند
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  يا و رفتن بین از فروريختن، از پیش گیری برای حريم اين :حفاظتي حريم .1
  مخاطرات و اثر كالبدی وضعیت به باتوجه و مي شود تعیین اثر كالبد آسیب ديدن

 كاربری های و استحداثات، فعالیت ها، حريم، اين در .است قابل تغییر آن برای محتمل
 .مي شود برشمرده نقشه روی آنها خاص ضوابط و اثر، به آسیب رسان

  با تاريخي اثر سويه دو ديداری پیوند ارتقای و حفظ برای حريم اين :بصری حريم .2
 به بیرون از ديد و بیرون به طبیعي _ تاريخي اثر از ديد)آن مصنوع و طبیعي بستر

  .مي شود تدوين چشم انداز در گسست هرگونه از پیش گیری و ،(طبیعي يا تاريخي اثر
 تبديل و مصنوع، و طبیعي بستر در اثر  پويای آينده تضمین برای :كاربردی حريم .3

  زندگي ترويج كننده كه فعال كانوني به آن به پیوسته محدوده و طبیعي يا تاريخي اثر
 مركز های و شهرها كاركردهای همگني و پیوستگي تقويت برای و باشد، جمعي

 و توصیه، قابل مطلوب، كاركردهای تعیین به ويژه ای بخش حريم طرح در تاريخي؛
 .مي شود داده اختصاص نامطلوب

 زيرساخت های حفظ بدون تاريخي اثر زندگي حفظ كه آنجا از :زيرساختي حريم .4
 و گذرها همچون زيرساخت هايي به بخشي حريم، طرح های در نیست، ممكن آن

 .مي شود داده اختصاص ... برف اندازها، انبارها، آب قنات ها، مسیرها،
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  محدوده هایی یا محدوده طبیعی، _ تاریخی اثر حریم ظاهری شكل
 می مشخص مناسب مقیاس با نقشه روی بر و تعریف به دقت که است
  محیط و اثر ویژگی های به حریم محدوده ها وسعت و تعداد .شوند

 :می شود تعیین زیر بررسی های از پس و بستگی دارد
  و طبیعی تاریخی، زیبایی شناختی، ویژگی های نظر از اثر وضعیت .1

 فنی
  ویژگی های نظر از آن توسعه نحوه و اثر پیرامون محیط .2

 اقتصادی و فنّی، معماری، طبیعی، تاریخی، باستان شناختی،
  منطقه، و شهر زیرساخت های نظر از گسترده تر محیط بررسی .3

 زندگی روش منطقه، معیشت در اثر جایگاه و معیشت
   محیط و اثر میان سویه دو دیداری پیوند .4
 .اثر پیرامون در اراضی تفكیك نحوه و تاریخی مسیرهای .5
  طبیعی اثر به بالقوه و بالفعل خسارت های آمدنِ وارد امكان بررسی .6
 پیرامون مصنوع و طبیعی محیط با تاریخی اثر پیوند و تاریخی یا
... 
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 بیشاپور طرح حریم شهر باستانی نقشه 
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 نیما خانه حريم طرح1.
 .يوشیج

 تصويرهای از بخشي2.
 حريم طرح در ارايه شده

 .يوشیج نیما خانه
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 طرح حريم محور تاريخي و طبیعي بابلسر
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   طبیعی _ تاریخی آثار حفاظت
  به معنای نیز و "نگهداری" و "نگهباني" به معنای فارسي زبان در حفاظت واژه
 مخرب عوامل با مقابله بر مي كنند داللت معناها اين . مي رود به كار "ازبركردن"

  است عملي حفاظت كه مي نمايد چنین بدين ترتیب .امر يا شیئ يک بقای در
 یك حفظ، اما .کنش یك نه است واکنش یك سخن، به دیگر منفعل؛
  "پروراندن" و ،"پشتیبانی" ،"حمایت" به معنای چنانكه است کنش

  شكوفا و دهد پرورش را دارد پیرامون در آنچه تا مي كند تالش انسان . آمده آست نیز
 نیز  "كانْسِرْو" واژه نیز انگلیسي زبان در .وجوددارد حفظ واژه درون مثبت معنای اين كند،

 در چنانچه مخرب، عامل های با مقابله به معنای سو يک از .دارد را معنا دو همین
  را چیزی و استعدادها شكوفاكردن به معنای ديگر سوی از و مي رود، به كار غذا كُنسروكردن

 . است نزديک كردن خود حقیقتِ به
   طبیعی _ فرهنگی اثر  با مواجهه مراتب

  خصوصیات به پي بردن برای سويي از شناخت .مي شود آغاز آن شناخت از 1.
 است اثر فني و طبیعي تاريخي، زيبايي شناختي،

   .درست بهره برداری برای انسان فهم گسترش و اثر تاويل برای سويي از و2.
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 :اصطالحات و واژگان
کلیه فعالیت هایی که با نیت احیای اثر انجام مجموعه :  conservation، حفاظت1.

 .  می شود
تنظیم امكان های موجود بنا و مكانِ آن برای :  adaptation، سازگار کردن2.

برآورده كردن نیازهای روز، در پي تعیین كاربری ای كه مستلزم دخالت های برگشت ناپذير  
 .نباشد

پیوند دادن اثر با زندگي روز از راه تخصیص نقش و كاربرد : revitalizationاحیا،   3.
 .  مناسب

مجموعه فعالیت های قانوني كه از اثر و فعالیت های حفاظت آن :  protectionحمایت،  4.
پشتیباني مي كند و شامل ثبت در فهرست های آثار، تعیین حريم و آزادسازی اثر، و در صورت  

 .لزوم طرح دعوی در مجامع قانوني مي شود
ساخت دوباره بخش های از میان رفته با به كارگیری :  reconstructionبازسازی، 5.

به عنوان يک اصل كلي الزم است كلیه افزوده ها به اثر برگشت پذير . نمايان مصالح جديد
 .باشند

 .بازسازی با تكرار شكل و مصالح قديم:  recreationبازآفرینی،  6.

 .مرمت در حد جداره ها :redecoration،  بازآرایی7.
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سازگار كردن اثر با مجموعه گسترده ای  :  regeneration نوزایی،8.
 .كه اثر جزوی از آن به شمار مي رود

سازگار كردن اثر با مجموعه  : reintegration بازهمبسته سازی،9.
 .پیرامون

سازگار كردن اثر با كاركرد گذشته  : rehabilitation توان بخشی،01.
 .خود كه بیشتر در حوزه طرح های شهری به كار مي رود

نوكردن بنای قديمي بدون آنكه پیشینه :  renovation نوسازی،11.
اثر در نظر گرفته شده باشد به اين معناكه دخالت ها سبب شود كه  

 .گذشته اثر از چهره آن زدوده شود
بازگرداندن اثر به يكي از وضعیت های : restorationمرمت، 21.

به عنوان يک اصل كلي  . گذشته بدون استفاده نمايان از مصالح جديد
بايد در نظر داشت كه كلیه دخالت های تكمیلي در اثر بايد مستند و  

 .به شیوه ای مناسب قابل بازشناسي
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 طبیعی فرهنگی، میراث حوزه قوانین
 12/8/1309 مصوب ملی آثار حفظ به راجع قانون •

  شامل ايران ملی آثار می شود، شناخته "عتیقات قانون" نام به که قانون، اين در
 در زنديه سلسله دوره پايان تا که [می شود] اماکنی و ابنیه و صنعتی آثار کلیه"

 آثار درفهرست که آثاري مالکیت حق قانون، اين مطابق . "شده اند احداث ايران
 نمی تواند او اما باشد قبلی مالک اختیار در همچنان می تواند می رسد، به ثبت ملی
 مورد در کارها از برخی انجام عتیقات قانون . شود دولت حفاظتی اقدامات مانع
 که گرفته است، نظر در نقدي جريمه آنها به مرتکبان براي و دانسته ممنوع را اثر

 :از عبارتند
 به اندود آنها پوشاندن همچنین ؛آنها به خرابی واردآوردن يا ملی آثار منهدم کردن .1
 .آنها بر خط و نقش ترسیم يا رنگ يا
 آنها تغییرصورت يا بنیان تزلزل سبب که ملی آثار مجاورت در عملیاتی به اقدام .2

 .شود
 ابنیه به متعلقه مواد و مصالح به نسبت دولت اجازه بدون معامله و تملک .3

 .ملی آثار فهرست در مذکوره
 . دولت نظارت و اجازه بدون ملی آثار بناي تجديد و مرمت .4
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 1311/2/28 مصوب ملی آثار حفظ به راجع قانون اجرايی نامه نظام•
  اثار به را آن و کرده ارايه تاريخی آثار از تعريفی ابتدا در نامه نظام اين
  به بعدي فصول در و نموده بندي دسته منقول و منقول غیر "عتیقات"

  ... و امور اداره تشريفات و ترتیبات و ملی آثار ثبت عتیقات، تجارت حفاري،
  دوره انتهاي تا که اقوامی صنعتی آثار کلیه :اول ماده :تعريف.است پرداخته

   .شود می نامیده عتیقه اند کرده زندگانی ايران خاك در زنديه
  آثار حفظ براي تاسيسات و ابنيه و اراضي خريد قانون ،1347 سال ماه آذر در•

  هنر و فرهنگ وزارت به قانون اين با .رسيد به تصويب باستاني و تاريخي
   :براي تا اجازه داده شد سابق

   باستاني و تاريخي آثار حفظ .1.

 آنها مرمت و تعمير .2.

 مزبور آثار نماياندن بهتر .3.

    باستاني بررسي هاي و حفاري عمليات انجام .4.

 .کند خريداري خصوصی موسسات و افراد از را موردنیاز زمین هاي5.
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 12/9/1352 مصوب ملی آثار ثبت قانون •
 آثار بر افزون آن، مطابق که شد اصالح عتیقات قانون 1352 سال در

 شئون يا تاريخی نظر از اهمیت واجد آثار و اشیا عتیقات، قانون مشمول
 هنر و فرهنگ عالی شوراي تصويب با پیدايش، يا تاريخ از صرفنظر ملی،

 .گیرند می جاي ملی آثار فهرست در
 

 4/8/1370 مصوب اصالحی مدنی قانون از 26 ماده •
 قالع و استحكامات مثل عمومي انتفاعات يا مصالح براي كه دولتي اموال

 عمارات و وابنيه اثاثيه ...و واسلحه قورخانه و نظامي خاكريزهاي و وخندق ها
 آثار و عمومي كتابخانه هاي و ها وموزه دولتي تلگرافي سيم هاي و دولتي

 دولت كه غيرمنقوله و منقوله اموال از كه آنچه لجمله با و آنها امثال و تاريخي
 تملك قابل دارد تصرف تحت در ملي منافع و عمومي مصالح عنوان به

 يا ايالت با عمومي مصالح موافق كه اموالي است همچنين و نيست خصوصي
 .باشد يافته اختصاص شهري يا ناحيه يا واليت
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 2/7/1375 مصوب (تعزيرات) اسالمی مجازات قانون از موادي •
 

 تاريخي -فرهنگي ومجموعه هاي محوطه ها اماكن، ، ابنيه از قسمتي يا تمام به هركس .588 ماده
  تزئينات يا است، رسيده ثبت به ايران ملي آثار فهرست در كه مذهبي يا

 كه مذكور، اماكن در موجود يا منصوب نقوش و خطوط و لوازم و  اشياء  تأسيسات، ،ملحقات،
  جبران بر عالوه آورد وارد خرابي باشد، مذهبي يا تاريخي-فرهنگي حيثيت واجد نيز مستقال

 .شود مي محكوم سال ده الي يك از حبس به وارده خسارات
 و مصوب ضوابط از باتخلف يا كشور، فرهنگي ميراث سازمان از اجازه بدون هركس .560 ماده

 مبادرت ماده اين در مذكور  تاريخي-فرهنگي آثار درحريم مذكور سازمان سوي از شده اعالم
 مذكور بناهاي و آثار به عمليات آن نتيجه در يا شود، آنها بنيان تزلزل سبب كه نمايد عملياتي به

  تا ازيك حبس به وارده خسارات وپرداخت تخلف آثار رفع بر عالوه آيد، وارد لطمه يا خرابي
 .شود مي محكوم سال سه

 بوده ممنوع  فرهنگي-تاريخي اموال آوردن بدست قصد به وكاوش حفاري هرگونه .562 ماده
  فرهنگي ميراث سازمان نفع به مكشوفه اشياء ضبط و سال سه تا ماه شش از حبس به مرتكب و

 و اماكن در حفاري چنانچه .مي شود محكوم دولت نفع به حفاري ادوات و آالت و كشور
   اماكن و متبركه بقاع در يا رسيده است، به ثبت ملي آثار فهرست در كه تاريخي محوطه هاي

 حداكثر به مرتكب حفاري وادوات آالت و مكشوفه اشياء برضبط عالوه گيرد صورت مذهبي
 .شود مي محكوم مقرر مجازات
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  اقتصادي، توسعه  پنجم  و چهارم سوم، برنامه قانون از موادي •
   ايرن اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی

 
  اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون 114 ماده ج بند اجرايی نامه آيین

 :وزيران هیات 84/5/5 مصوب ايران اسالمی جمهوري فرهنگی و  اجتماعی
 

  تاريخی – فرهنگی آثار مستندسازي و تاريخی -فرهنگی مطالعات -2ماده
  سازمان از شده صادر هاي العمل دستور اساس بر طرح درمحدوده واقع

  توسط مذکور سازمان علمی نظارت تحت و گردشگري و فرهنگی میراث
 .شد خواهد انجام مجري دستگاه

  در واقع تاريخی – فرهنگی آثار حريم و عرصه حفاظتی ضوابط -4ماده
  با و نظر حسب آنها، بخشی نجات عملیات لزوم صورت در و طرح محدوده
  اين موضوع مطالعات قالب در گردشگري، و فرهنگی میراث سازمان نظارت

  گردشگري و فرهنگی میراث سازمان نهايی تايید از پس و انجام نامه آيین
  .شد خواهد انجام طرح اعتبارات محل از و مجري توسط
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        کشور فرهنگی میراث از حفاظت نامه آيین •
 کشور امنیت شوراي 28/3/81 مصوب

 بر و است شده تهيه ماده 34 در مذكور نامه تصويب •
 تپه ها، موزه ) فرهنگي – تاريخي اثار از فيزيكي حفاظت

  حفاظت الويت با و محل در ... و ها محوطه بناها، ها،
 تاكيد و داللت مورد حسب الكترونيكي و مكانيكي پرسنلي،

 ملزم را عمومي نهادهاي و دولتي دستگهاهاي كليه و دارد
  ميراث سازمان سوي از صادره هاي دستورالعمل رعايت به

  .نمايد مي فرهنگي
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 میراث از حفاظت درباره ي اروپايی عهدنامه ي•
 (1969) باستان شناختی

 1970 نوامبر 20 :اجرا تاريخ -1969 مه 6
 نقشي باستان شناسي، ميراث اينكه بر تاكيد با نامه عهد دراين

 آن دو ماده در ؛دارند بشري تمدن هاي تاريخ شناخت در اساسي
 :است آمده چنين

 اشياء كه خاكي تل هاي و محوطه ها از حفاظت تضمين به منظور
  تا متعاهدين از  هريك داده است، جاي خود در را باستان شناختي

 :مي شود زير اقدامات دار عهده  امكان حد
 لحاظ از که مناطقی و محوطه ها حدود تعیین و حفاظت (آ

 دارند؛ اهمیت باستان شناختی
 تخريب از جلوگیري براي شده حفاظت مناطق ايجاد (  ب

   بعدي نسل هاي تا مادّي، مستندات
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 يونسکو 1956 شناسی باستان هاي حفاري نامه توصیه •
 :باشد می زير موارد شامل

 
   مقدمه و فهرست

 تعاريف .1
 کلی اصول  .2
 کاوش هاي و بین المللی همکاري هاي بر حاکم مقررات .3

 باستان شناسی
 عتیقه اشیاء تجارت و مبادله .4
 يافته هاي غیرقانونی خروج و غیرمجاز حفاريهاي از ممانعت .5

 باستان شناسی
 شده اشغال سرزمین هاي در کاوش .6
 دوجانبه قراردادهاي .7
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 يونسکو1962 ها محل و انداز چشم نامه توصیه•
 ومحوطه ها چشم اندازها ويژگي و زيبايي حراست و حفظ ضرورت به توجه با 

 اثرات دليل به و انسانها حيات براي است  شده تعريف توصيه نامه دراين كه
  حال ودرعين دارند انسان برزندگي كه معنوي و اخالقي جسمي، بخش حيات

  نمونه هاي كه همانگونه انسان، فرهنگي و هنري حيات در آنها سهم دليل به
 هستند؛ موضوع اين شواهد درجهان، متعددي شده ي شناخته

  درحيات مهمي عامل ها، محوطه و چشم اندازها اينكه گرفتن بادرنظر و 
  آنها ساكنان سالمتي درتضمين و هستند كشورها از بسياري اجتماعي و اقتصادي

 ؛دارند مفيدي نقش
  و امور اولیاء که می کند پیشنهاد عضو کشورهاي به مجمع عمومی
  با مرتبط سازمان هاي ها، ومحوطه چشم اندازها حفاظت مسئول سازمان هاي

  توسعه ي و طبیعت از حفاظت که دستگاه هايی ساير و منطقه اي توسعه ي
  را جوانان سازمان هاي همچنین و شده است سپرده آنها به  جهانگردي صنعت

 .کنند مطلع حاضر توصیه نامه ي مفاد از
 .دارد تاکید طبیعی هاي انداز چشم از حراست و حفاظت بر نامه توصیه اين
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  عمومی هاي فعالیت سوي از که فرهنگی هاي داراي از حفاظت نامه توصیه •
 يونسکو 1967  .اند گرفته قرار خطر معرض در خصوصی و
  مجموعه يا و ساختارها محوطه ها، براي مهمّي خطر كه  دربزگراه ها تغييرات ايجاد و ساخت (د

 مي شوند؛ محسوب تاريخي، ساختارهاي
 ها؛ رودخانه طغیان از جلوگیري يا و آبی نیروگاههاي آبیاري، براي سدها ساخت (ه)
 برق؛ وانتقال توليد خطوط و آبرساني خطوط ساخت (و)
 پاكسازي آبياري، عمليات و زهكشي زمين، عميق زني شخم شامل زراعي، عمليات (ز)

 كاري؛ جنگل و زمين وتسطيح
  مانند صنعتي، درجوامع فني پيشرفت هاي و صنعت رشد از ناشي كارهاي و  فعاليت ها (ح)

   و كانال ها احياء و الروبي معدن، انواع ساير و سنگ معادن فعاليت ها، فرودگاه
 .ها لنگرگاه

 آنها، اصلي درمحل فرهنگي دارايي هاي نگهداري و حفظ براي مي بايستي عضو كشورهاي .9
 شرايط وقتي .شود حفظ آنها تاريخي تداوم و ويژگي ترتيب، به اين تا شوند، قائل اولويت

 ديگري محل به ويا  تخريب متروكه، فرهنگي، دارايي هاي كه كند ايجاب واجتماعي اقتصادي
 مذكور دارايي هاي دقيق بررسي و مطالعه دربرگيرنده ي بايد ونجات حفظ عمليات شود، منتقل

 .مربوطه باشد جزييات ثبت و
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 يونسكو1972نوامبر  16جهان حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي كنوانسيون • 
 دارد تاكيد زير موارد بر
    طبيعي -فرهنگي ميراث مصاديق و تعاريف1.
  طبيعي و فرهنگي ميراث از جهاني حفاظت چگونگي2.

 قلمرو در كه  دوم، و اول مواد در شده ذكر دارايي هاي موظفند نامه، عهد اين طرف كشورهاي
 .كنند مشخص و شناسايي را، شده است واقع آنها حاكميت

 طبیعی و فرهنگی میراث بین المللی و ملّی حفاظت .•
 جهانی طبیعی و فرهنگی میراث از حفاظت بین الدولی کمیته ي تشکیل .•
 جهان طبیعی و فرهنگی میراث از حفاظت صندوق .•
  بین المللی کمک چگونگی و شرايط .•
 ...و آثار به احترام بخشی، آگاهی )آموزشی برنامه هاي .•
   گزارش ها .•
 نهايی مقررات .•
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 يونسکو – ايکوموس 1990 باستانشناختی میراث مديريت منشور
 

 و فرهنگي ريشه هاي شناختِ در بشري جوامعِ توسعه نحوه و مبداء درك و شناخت اينكه،
 .است همگاني نظر اتفاق مورد دارد بشريت براي بنيادين اهميت اجتماعي

 محسوب دور گذشته هاي در بشري فعاليت هاي نشانه ترين مهم باستان شناختي، ميراث
  ساير و باستان شناسان مي شود موجب آن صحيح مديريت و حمايت بنابراين و مي شود،
 و شرح و مطالعه به ايشان، منافع جهت در و آينده و حال نسل هاي جانب از بتوانند محققين

 .بپردازند آن تفسير
 حفاظت و نگهداري :ششم مادّه

 درمحّلِ محوطه ها و يادمان ها از مراقبت بايد باستان شناختی میراث مديريت عالیِ هدف
  و اشیاء وضعیتِ بهبود و مدت، دراز در اثر صحیحِ حفظِ که باشد، خود اصلی

 مکان به میراث اجزاءِ جابه جايی نوع هر .می گیرد بر در نیز را آن با مرتبط مجموعه هاي
 اصل اين .بود خواهد خود اصلی بافت در میراث از مراقبت اصلِ نقض منزله به ديگر،

 موضوع اين بر نیز و می کند، تأکید آثار مناسب مديريت و حفظ نگهداري، ضرورت بر
 ومديريت،  نگهداري براي مناسب شرايط نبودن محیّا صورتِ در که می کند پافشاري

  پس يا کرد، محروم خود طبیعی پوشش از حفاري انجام با نبايد را باستان شناختی میراث
  .داد قرار طبیعی عوامل معرضِ در حفاظ بدون را آن حفاري، از
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کلیات پیش نویس دستور العمل مطالعات میراث فرهنگی در طرح های  
 منابع آب 

  ماده "ج " بند و ملی امنیت شورای اجرایی نامه آیین استناد به دستورالعمل این
  و نیرو وزارت همکاری با آن اجرایی نامه آیین و توسعه چهارم برنامه قانون 114

  اقدام و تهیه دست در کشور گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان
 .است

   کلی های فصل سر•
 ... مطالعات فرایند و دستورالعمل کاربرد دامنه و هدف1.
 مسئولیت و تاثیرات ارزیابی آثارتاریخی، سازی مستند و شناسایی مرتبط قوانین2.

   فرهنگی میراث رویکرد با نهادها
  نهادها مسئولیت و تاثیرات ارزیابی آثار، سازی مستند و شناسایی مرتبط قوانین3.

 محیطی زیست رویکرد با
  نهادها مسئولیت و تاثیرات ارزیابی آثار، سازی مستند و شناسایی مرتبط قوانین4.

 اجتماعی رویکرد با

 آب منابع طرح های فرهنگی میراث مطالعات ارزشیابی5.

 ماخذ و تعاریف6.
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IRANIAN NATIONAL COMMITTEE ON LARGE DAMS (IRCOLD) 
Committee on Public Awareness and Education 

(بهمن1)مطالعات اجتماعي در سدسازی  -تخصصي كارگاه   

WORKSHOP- WORKSHOP- Social studies on dam projects (21 Jan) 

با سپاس از صبر حوصله و 
تقدير و تشكر از برگزار 

كارگاه كنندگان اين  
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