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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :ایران به سبب داشتن قدمت و تاریخي کهن و همچنين وسعت جغرافياایياش ،دارای تناو بساياری در
نمادهای ملي است اما کمکاریمسئوالن و ملت ایران باعث شده که نهتنها توفيقات چنداني درزمينة معرفي نمادهای ملي ایران باه
دست نياید بلکه کشورهای همسایه از این غفلت استفاده کرده و هرازگاهي نمادی ایراني را به نام خود به جهانيان معرفاي کنناد
این پژوهش ضمن پرداختن به فعاليتهای کشورهای همسایه بهمنظور مصادره نمادهای ملي ایران ،به بررسي و ارزیابي اقادامات
مقابلهای برای حفاظت از این نمادها ميپردازد
روش پژوهش :این پژوهش بر مبنای هدف ،یک تحقيق کاربردی ميباشد و از نظر گردآوری دادهها پيمایشاي و از لحاا شايوه
تحليل دادهها از نو تحقيقات توصيفي -پيمایشي است جامعة آماری پاسخدهنده در این تحقيق شامل خبرگان مارتب باا بحاث
حفاظت از نمادهای ملي کشور ميباشد که با استفاده از روش دلفي از  93نفر از خبرگان مربوطه ،نظرپرسي صورت گرفته است
جهت رتبهبندی اهميت هر یک از شاخصها با استفاده از آزمون خيدو به بررسي نقاط ضعف و قوت اقدامات مقابلهای ایران در
حفاظت از نمادهای مورد مناقشه پرداخته شده است و همچنين از آزمون فریدمن به منظور دستیابي به پاسخ ساواالت اساتفاده
شده است
يافتهها :طبق نتایج تحقيق نمادهای چوگان %93؛ پوریای ولي %11؛ قهوه خانه %13؛ نان لواش %11؛ تار %53؛ باادگير %17؛ یلادا
%52؛ جنگل های هيرکاني %52؛ بزکوهي %12؛ فردوسي  %1725از اهميت را به خود اختصاص دادهاند که حاکي از اهميت باالی
آنها ميباشد ،اما در مقابل عملکرد دستگاههای اجرایي در زمينة اقدامات مقابلهای جهت جلوگيری از مصادره نمادهاا ضاعيف و
برابر با چوگان %93؛ پوریای ولي %91؛ قهوه خانه %73؛ نان لواش %12؛ تار %73؛ بادگير %17؛ یلدا %11؛ جنگالهاای هيرکااني
%11؛ بزکوهي %91؛ فردوسي  %17گزارش شده است نتایج حاصل از ماتریس  IPنيز حاکي از این است که نظرات خبرگان مبني
بر اقدامات مقابله ای در ربع چهارم (حيطه ضعف) قرار دارد ،به این معني که در این مورد عملکرد دستگاههای اجرایي ،انتظارات
کارشناسان را برآورده نکرده و پایينتر از ميانگين اهميت  /عملکرد کل قرار دارد ،و برخي از اقدامات در ربع ساوم (حيطاه باي
تفاوتي) قرار دارند ،به این معني که این اقدامات از نظر کارشناسان در جهت حفاظت از مصادره نماد اهميتي ندارد بنابراین الزم
است تا در زمينه اتخاذ سياستهای مناسب جهت جلوگيری از مصادره نمادهای ملي اقدامات بهتری صورت گيرد
نتيجهگيري :نتایج تحقيق نشان ميدهد که اقدامات مقابلهای ایران به منظور حفاظت از نمادها در وضعيت مطلوبي قرار نداشاته و
الزم است با توجه به اهميت هر یک از نمادها در هویت ملي ،اقدامات موثرتری صورت گيرد بنابراین ميتوان گفات کاه ثبات

معصومه یگانهراد ،سیدرضا صالحیامیري و ابراهیم حاجیانی
عناصر فرهنگي در فهرست آثار ملي و سپس ثبت در فهرست ميراث جهاني؛ توجه کليه سازمانهای ذیرب باه امار پاسداشات و
حراست از نمادهای ملي و همچنين اتخاذ تدابير جدیتری در زمينه مقابله با مصادرة نمادهای ملي ميتواند باه طاور ماوثری در
حفاظت از نمادهای ملي تأثيرگذار باشد
واژگان کليدي :هویت ملي ،نماد ملي ،اقدامات مقابلهای ،ارزیابي عملکرد

از آنجا که امروزه هویتخواهي ملي از یک طرف و

مقدمه
در طول تاریخ ،ایرانيها بارها به بازساازی فرهنا

همگرایي منطقهای از سوی دیگر ،نقش مهمي در تعامل

خویش پرداختاه و بار مشاکالت ناشاي از سالطههاای

و همکاری های فرهنگي ميان کشاورها دارد ،ضارورت

فرهنگي ،سياسي و نظامي غلباه کارده اناد (رزاقاي ،77

شناسایي و شناساندن ایان ظرفيات هاای مشاتر

باين

)1925

ملت ها و بهرهگيری از این ظرفيت بيش از گذشته مورد

امااروز اتفاااقي فرهنگ اي یعنااي تهاااجم بااه ميااراث

توجه قرار گرفته اسات مجموعاه ای از ایان داشاتههاا

فرهنگي ایران در حال وقو است و نمادهای فرهنگي،1

ميتواند منجر به پيوند اعضای جواماع مختلاف باههام

اجتماعي و اخالقي این سرزمين را به نام خود مصاادره

شده و سهم بهسزایي در زدودن اختالفات داشته باشاد

ميکنند کشورهایي که باه دنباال مصاادره داشاتههاای

(ابوالقاسمي)19 :1935 ،

فرهنگي یک ملت هستند ،بالطبع خواهان هویتیاابي و

سازمان ميراث فرهنگي در تااریخ  73بهمان 1937

قدرتیابي برای کشور خود هستند؛ این رویکرد تبادیل

اعالم کرد هر کشور در سال فق حق دارد یاک اثار یاا

کردن فرصتها به تهدیدهای منطقهای است

ميراث را در سازمان یونسکو باه ثبات برسااند و چاون

از جمله مؤلفه های هویت ملي مي توان باه فرهنا

تعداد ميراث ایران خيلي زیااد باوده بارای ثبات آن باه

(آداب و رسوم ،لباس ،رفتار ،غذا ،باورهاا و مانناد آن)،

سال های متمادی نياز است و ایران پيگيار ماواردی کاه

خصوصيات اخالقي (مثبت و منفي) ،شناسانامه ایراناي،

ميراث مشتر

هستند ،خواهد بود و حق خود را بارای

آثار باساتاني ،اسااطير ایراناي ،ورزش هاای باساتاني و

ثبت این ميراث محفو مي داند و زمااني کاه کشاوری

ورزش ملي معاصر ،دین ،قوميت ،سرود ملي ،جغرافيا و

محصولي را به نام خاود ثبات مايکناد راه بارای ثبات

مکانها ،اقتصااد ،هنار ،زباان فارساي ،ادبياات ،علام و

مشااتر باارای کشااورهای دیگاار بسااته نماايشااود

صنعت ،تاریخ و تمدن ،مشاهير ایراني ،سياست و پرچم

(احمدیپور و ولي قليزاده)13 :1931 ،
با وجود اقدامات صاورتگرفتاه هناوز هام شااهد

اشاره کرد
ادعاهای دیگران درباره مياراث فرهنگاي و معناوی

تحریف و دسات انادازی بيگانگاان باه نمادهاای ملاي

ایااران شااامل مااواردی از ميااراث فرهنگاي ،تاااریخي و

کشااورمان هسااتيم کااه گویااای کوتاااهي در حفاظاات و

معنوی ایران است که سایر کشورها مدعي آن یا در پاي

حراست از این نمادهاست که نشان از هویات ملاي ماا

مصادره و ثبت آنها به نام خود هستند در برخي موارد

دارد آنچه در این ميان مطرح است بررسي ایان مسائله

نيز این کشورها توانسته اند این ميراث فرهنگي-تاریخي

که آیا ایران در جهت مقابله با مصادره نمادهای ملاي و

را به نام خود ثبت کنند

15

فرهنگي خود تاکنون اقدامي موثر داشته است و اگر این
طور نبوده هریک از نمادهای ملي و فرهنگي ایراني چه
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ارزیابی اقدامات مقابلهاي به منظور حفاظت از نمادهاي ملی

جایگاه و اهميّتي دارناد و اقادامات صاورت گرفتاه در

 1مجموعه اقدامات و فعاليتهای کشاورهای همساایه

زمينه مقابله با مصادره آنها در چه وضاعيتي قارار دارد

برای مصادره نمادهای تاریخي و فرهنگي و تمادني

همگي این پرسشها درصدد یافتن پاسخ به ایان ساوال

ایران (بزرگ) چه بوده است

کلي است که چرا به طور مداوم نمادهای ملي ایراني از

 7مجموعه واکنشها ،تدابير و اقدامات مراجاع رسامي

سوی کشورهای مختلف مورد مصادره قرار مايگيرناد؛

(دولتي) و نهادهای غيردولتي برای دفا  ،حمایات و

آیا زمان آن فرا نرسيده که ایران با دیپلماسي فرهنگاي و

حفظ نمادهای ملي چه بوده است

به کارگيری ابزار فرهنگي و حقوقي موثر باا ایان قبيال
اقدامات متجاوزانه مقابله کند

 9عملکرد ایران در خصوص مقابله با مصادره نمادهای
ملي به چه صورتي بوده است

باید بيان کرد که امروزه از مفهوم حفاظت دیگر باه
عنوان «فعاليتي بي اثر» یاد نميشود و روند حفاظت بار

مباني نظري

انتقال ميراث و ارزشهای معاصر و باورها تأکياد دارد

فرهنگ

هرگونه مداخله حفاظتي ،روندی انتقاادی اسات کاه در

واژه فرهن  1به معنای ادب ،تربيات ،داناش ،علام،

راستای مرتب کردن ارزش های ميراثي گذشته باا حاال

معرفاات ،مجموعااه آداب و رسااوم ،علااوم و معااارف و

انجام ميپذیرد بر اساس گفته فرانک ماترو« ،7حافظات

هنرهای یک قوم و کتابي شامل لغات یک یا چند زباان

بایستي به دنبال ایجاد تدوام از خاالل تغييارات کنتارل

و شرح آنهاا اسات ،تعریاف شاده اسات(معين ،7593

شده صورت بگيرد» (والن)71 :7333 9
توجه باه نمادهاا باهعناوان الیاة رویاين و معارف
فرهن

جامعه اهميات فراواناي دارد؛ بناابراین اگار باه

)1937
فرهن

راهکارهای شایع موجه در یک جامعه برای

رفع هرگونه نياز واقعي یا غيار واقعاي اسات فرهنا

همين رویاه ،مسائوالن ماا منفعالناه دساترویدسات

هماواره نارمافازار اساات و تمادن شاامل آن و سااخت

بگذارند تا هرروز بخشي از هویات ایاران باه کشاوری

افزارهاست به عبارت سادهتر فرهن

آن چيازی اسات

دیگر تعلق بگيرد ،مطمئناً جبران لطماتي که بر هویات و

که مردم با آن زندگي ميکنند فرهن

ازآنِ مردم اسات

فرهن

ایران وارد ميآید ،برای نسلهای بعد ساخت و

(رجایي)1937 ،19 ،

حتي امکان ناپذیر خواهد باود بناابراین مقابلاه باا ایان
اقدامات و از آن مهمتار پيشاگيری از باروز آنهاا ،بایاد
بهطورجدّی در دستور کاار مسائوالن مملکات و حتاي

ميراث فرهنگي
«ميراث فرهنگاي »5باه مجموعاة آداب و عاادات و

تکبهتک مردمي که اصاالت و هویات خاود را از ایان

عقاید ،رسوم و اندیشه ها و افکاار ،زباان و لهجاههاا و

مفاخر و نمادهای فرهنگي کسب ميکنناد قارار بگيارد

ادبيات و آثار ادبي و علوم و آثار علمي و انوا اثرهاای

لذا این پژوهش بنا دارد ضمن پرداختن به فعالياتهاای

هنری و حتي ادبيات عامياناه و غيرمکتاوب یاک ملات

کشورهای همسایه بهمنظور مصادره نمادهای ملي ایران،

اطالق ميشاود ،خاواه آنهاا کاه از گيارو دار حاوادث

به بررسي و ارزیابي اقدامات مقابلهای برای حفاظات از

گذشته و تا عهد ما باه هماان صاورت اصالي و یاا باه

این نمادها بپردازد در راستای دستیابي به ایان هادف

صورتهای تغيير یافتهای باقي ماندهاند و خواه آنها که

کلي؛ این مقاله درصادد پاساخگویي باه ساواالت زیار

فق در صحایف کتاب ها و دفترهاا و دیاوانهاا حفاظ

ميباشد:
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اشرف منظري ،عباسعلی قیومی و اسماعیل کاووسی

شده و از این راهها به ما رسيدهاند (صفا .)1913 ،7

اصوال با تالشهاایي بارای مادیریت و ایجااد نظام در

فهرست  UFCSبرای آماار فرهنگاي کاه اصاطالحاً

محدودهی یک نظام جهاني در ارتباط است و هادف از

«ميراث فرهنگاي ،مطالاب چااپي و ادبياات ،موسايقي،

آن ،ممانعت از تبدیل تعاارض باه جنا

اسات (جاان

هنرهای اجرایي (نمایش) ،هنرهای بصاری (تجسامي)،

بيليس )1939 ،215

سااينما و عکاسااي ،رادیااو و تلویزیااون ،فعاليااتهااای

دیپلماسي باه عناوان ابازار سياسات خاارجي ،فان

اجتماعي و فرهنگي ،ورزشهاا و باازیهاا ،طبيعات و

مدیریت تعامل با جهان خارج ازسوی دولتهاست این

محي زیست ،خادمات اداری و مادیریت فرهنگاي» را

واژه در مفهاااوم کالسا ايک خاااود دارای ساااه رکااان

در یازده مقوله دساتهبنادی نماوده اسات (اجاللاي ،91

اصلي(رکن سياسي – رکان اقتصاادی – رکان امنيتاي)

 )1923لذا سياستگذاران ميبایست با توجه و گذر از

است و رکن چهارمي که بعدا به آن اضافه گردیاد(رکن

مفهوم عام فرهن  ،به تعيين مصادیق عيني فعاليتهاای

فرهنگاي) ،سااابقهای باه مراتااب کمتار از ارکااان دیگاار

فرهنگي بپردازند تا سياستگذاری را نيز از سطح ذهني

دیپلماسي دارد (حسن خاني )1931 ،91

به سطح عيني درآورند
هويت فرهنگي
هویت فرهنگي 3هویت یا حس تعلق به یاک گاروه

سياستگذاري فرهنگي
سياستگذاری فرهنگي 1عبارت است از تعيين خ

اساات ایاان احساااس بخشااي از خودآگاااهي و در

مشيها و راهبردهای کالن فرهنگاي بارای رسايدن باه

شخصي شخص و مرباوط باه تابعيات ،قوميات ،دیان،

اهداف چهارگانه توسعه فرهنگي یعناي همکااریهاای

طبقه اجتماعي ،یاا هار گاروه اجتمااعي دارای فرهنا

فرهنگي؛ مشارکت فرهنگي؛ ميراث فرهنگاي و هویات

متمایز خود است هویت فرهنگي هام مشاخص کنناده

فرهنگي که یونسکو نخستين بار با ارائه مفهاوم توساعه

فرد و هم گروه افرادی که هویت فرهنگي یکسان دارند

فرهنگي آن را مطرح نمود (حسين لي )1923 ،7

را مشخص ميکند (موها اناجي)7335 ،73 3

در نگاه سياستگذاران فرهن  ،نگااه باه گذشاته و

یک تعریف کاربردی مي توان گفت جاوهرة اصالي

نگاه به آینده باید با شيوهای بدیع با یکادیگر ترکياب و

فرهنا

همااان عالئاام ،اندیشااههااا و روابا منطقاي و

تلفيق شود سياست فرهنگي به معناای سياسات پيوناد

گفتماني اسات کاه باه طاور تحليلاي در دوازده حاوزه

نسلهای دیروز ،امروز و فرداست (اشتریان )1931 ،11

تقسيم ميشاوند :تمثاال ،شاخص ،نمااد ،بااور ،ارزش،

و از این روست که در سياستگذاری فرهنگي بایاد باه

تکليف ،فن ،نفع معرفتي ،کنش ارزشي ،کنشاگر ،رابطاة

طور همزمان شالودهها و چشم اندازها را مدنظر داشت

منطقي ،رابطه گفتماني (چلبي )1925 ،53
نقش نمادها در هويت ملي

ديپلماسي فرهنگي
دیپلماسااي 2در سياساات جهاااني عبااارت اساات از
فرآیند ارتباط بين بازیگران بينالمللي که قصد دارناد از
طریق ماذاکره ،تعاارض را بادون جنا

حال و فصال

نمایند این فرآیند در طول قرنها پاالیش و نهادینه شده
و به صورت حرفهای در آمده است بنابراین ،دیپلماسي

14

نماد فرهنگي 13ميتواند یاک تصاویر ،سامبل ،آرم،
نام ،چهره ،شخصايت ،سااختمان یاا چيزهاای دیگاری
باشد که به سهولت ،شاخص و برجسته مايشاود و باه
طور کلي چيزی یا طرز فکری را با یاک مفهاوم وسايع
فرهنگي به گروه فرهنگي بزرگي ارائه ميدهد ارائه یک
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شيء یا شخصايت ممکان اسات از ایان جهات حاائز

در فهرساات آثااار ميااراث طبيعااي یونسااکو ،ضاارورتي

اهميت باشد که وضع منحصر به فردی در بياان و ارائاه

کاربردی» به این سوال که با توجه باه ضارورت ثبات

مکان خاص یاا دورهای از تااریخ یاا گروهاي از ماردم

بينالمللي طبيعت منحصر به فرد ایران ،چه آثاری واجد

داشته باشد یا قشر خاصي از مردم آن را دوست بدارناد

شرای جهت معرفاي باه کميسايون ثبات آثاار مياراث

یا برای آنها مهم باشد

طبيعي یونسکو ميباشند پاساخ داده و در اداماه ضامن
بررسي تاریخي موضاو ثبات آثاار طبيعاي در مياراث

حفاظت11

جهاني و بررسي کنوانسيونهاا و ارایاه آماار آثاار ثبات

حفاظت به کليه اعمالي اطالق ميشود که به منظاور

شده از سایت یونسکو در خصاوص تعاداد آثاار ثبات

نگهداری از آثار فرهنگي و ساپردن آن باه نسال آیناده

شااده ،جاذبااههااای شاااخص طبيعاات ایااران را جهاات

انجام مايگيارد هادف آن مطالعاه ،ثبات ،نگهاداری و

کاندیداتوری و تشکيل پرونده ثبت در سطح کشاور باه

مرمت کيفيات پار ارزش فرهنگاي باا حاداقل دخالات

سازمان یونسکو معرفي کردهاند

ممکن ميباشد(منشور استراليا)1331 ،17

رحيم نيا و همکاران ( )1931در پژوهشي با عناوان

اماروزه مياراث فرهنگاي صاارفاً باه آثاار و بناهااای

«کاربرد نظریه زمينهای در پژوهشهای مرتب باا داناش

تاااریخي و هم اينطااور مجموعااهای از اش اياء محاادود

بااومي حفاظاات؛ رویکااردی باارای پاسداشاات ميااراث

نميشود ،بلکه شامل دارایي ها و ذخایر فرهنگاي ماردم

فرهنگي ناملموس» به تبيين ویژگي ها و فرآیند "نظریاه

جهان نيز ميشود سنت های شفاهي ،هنرهای اجرایي و

زمينهای" بهعنوان روش پژوهش ،چگاونگي اساتفاده از

نمایشي ،فعاليت های جمعي ،آیينها و جشنها ،علوم و

آن در مطالعااات دانااش بااومي حفاظاات و شااناخت

دانش طبيعي و فعاليت های مرتب با طبيعات ،کيهاان و

جنبههاای کااربردی آن پرداختاه و مراحال کلاي یاک

صنعتگری سنتي به همراه کليه مهارتهای مرباوط باه

مطالعااه بااا ایاان روش در پااژوهشهااای دانااش بااومي

توليااد صاانایعدسااتي ساانتي ،همگاي بخشاي از ذخااایر

حفاظت را تبيين کردهاند

فرهنگي محسوب ميشوند که ميراث فرهنگايِ جهااني

س ايمبر و مقيمااي ( )1931در پژوهش اي بااا عنااوان

در پي پاسداری از آن است ایان مفهاوم تاازه ،مياراث

«منافع ملي و شاخصهای دیپلماسي فرهنگي جمهوری

فرهنگي ناملموس ناميده ميشود کاه نسال باه نسال و

اسالمي ایران» بيان مي دارند که استفاده از فرهن

و باه

سينه به سينه از اجداد بشر به انسان اماروزی رسايده و

خاادمت گاارفتن ابزارهااای فرهنگ اي در دیپلماسااي در

بایسته است به نسلهای بعدی نيز منتقل شود

مقایسه با ابزارهاا و اهارمهاای رایاج دیگار در روابا

بند نخست کنوانسيون  7339یونسکو تأکيد دارد که

بين الملل دارای مزایایي است که مهمترین آنها عبارتند

هدف از این کنوانسايون پاساداری از مياراث فرهنگاي

از مواجهشدن با مقاومت کمتر در جواماع و کشاورهای

ناملموس در سطوح مختلف یک جامعه توس یکایاک

مقصد ،عاری بودن دیپلماسي فرهنگي از لحني خصمانه

اعضای جامعه است (کنوانسيون یونسکو)7339 ،

در کنار جذابيت ،حضور جادیتر باازیگران غيررسامي،
نهادهای مدني و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي

پيشينه تحقيق

بصيری و همکاران ( )1939در پژوهشي باا عناوان

بيشمي و رحيمپور ( )1935در پژوهشاي باا عناوان

«سير تاریخي و اندیشهای حفاظات مياراث فرهنگاي از

«ثبت جاذبههای پيشنهادی واجد شرای طبيعات ایاران

منظر جایگاه مفهومي تماميت (یکپارچگي)» به بررساي
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جایگاه مفهومي تماميت به عنوان یکي از اصول اساساي

مداخالت حفاظتي در ميراث فرهنگي ،کشاف و تبياين

ميراث فرهنگي در تئوری حفاظت و روند آن از قارون

کاستيها و نواقص اصل مذکور با رویکردی نظاری باه

وسطي تا دوره معاصر و همچنين مبحث معناا و ارزش

آرای موجود در این حوزه» به بيان جایگااه مهام اصال

در مباني فلسفي حفاظت و مقوله تماميت پرداختند

مااذکور در حااوزه حفاظاات ،و نيااز کشااف و اثبااات

فدایي نژاد و عشرتي ( )1939در پژوهشي با عناوان

کاستيهایي که به نظر ميرسد بر این اصال وارد اسات

«واکااوی مولفااههااای بازشاناخت اصااالت در حفاظاات

پرداخته و این ایرادات و هماوار نماودن مساير ،جهات

ميراث فرهنگي» از طریق بازخواني و واکااوی اساناد و

مرتفع ساختن کاستيهای ایان اصال و تقویات نکاات

کنوانسيون های بين المللاي از یاک ساو و دیادگاه هاای

مثبت نهفته در آن را تبيين کردهاند

صاحب نظران از دیگر سو ،با بهرهگيری از روش تحقيق

همایون و جعفری ( )1932در پژوهشاي باا عناوان

کيفي و راهبرد تحليل محتاوا در پاي دسات یاافتن باه

«درآمدی بر مفهاوم و روش سياساتگاذاری فرهنگاي

سطحي از شناخت و تعيين وجوه و ابعاد اصلي اصاالت

درس هایي برای سياستگذاران» به تبيين حوزه مفهومي

به عنوان پایهای در راستای توسعه چاارچوب مفهاومي

سياست گذاری فرهنگي و معرفي زمينههای کاربردی آن

آن بودهاند

پرداختند

کشاااورز و همکاااران ( )1937پژوهش اي بااا عنااوان

رضواني ( )1923در پژوهشاي باا عناوان «حفاظات

«دیپلماسي فرهنگي ایران در خاورميانه» بيان مايدارناد:

مشتر

از مياراث فرهنگاي و طبيعاي ضارورتي بارای

ایران باوجود داشاتن ارزشهاا و انگاارههاای فرهنگاي

دستيابي به توسعه پایادار» بياان مايکناد کاه در ساطح

باا دیگار کشاورهای خاورمياناه در دیپلماساي

اجرایي برای توسعه پایدار باید چهار بعد به هم پيوساته

مشتر

فرهنگي در این منطقه ضعفها و چالشهایي دارد
اميني و انعاامي علماداری ( )1931در پژوهشاي باا
عنوان «جهانيشدن فرهن

و کارکرد دیپلماسي فرهنگي

را باز شناخت ،ابعااد اقتصاادی ،اجتمااعي ،فرهنگاي و
زیست محيطي که با هام مارتب و باه طاور نسابي بار
یکدیگر تأثير گذارند

در سياست خارجي» بيان مي دارند دیپلماساي فرهنگاي

آنچه از تحقيقات صورت گرفته مرتب باا اقادامات

بهعنوان ابزاری قدرتمند و تأثيرگذار برای روابا مياان

مقابلهای حفاظت از نمادهای ملي بر ميآید ایان اسات

دولتها و ملتها مطرح ميشود که با وامگيری از بستر

که حدود معنایي ،جایگاه و ميازان اهميات تماميات در

هویت  -منافع هر کشوری تالش دارد تاا در پيوناد باا

بستر تاریخي حفاظت ،یکي از اصول اساسي اسات کاه

هویت منافع دیگر کشورها قرار گيرد

در کليه حوزه هاای مياراث فرهنگاي ،بایساتي هماواره

شااریفي و فاضاالي ( )1931در پژوهشااي بااا عنااوان

مااورد صايانت قاارار گياارد امااا ایااران باااوجود داشااتن

«واکاوی سياست گذاری فرهنگي در جمهوری اساالمي

ارزشهااا و انگااارههااای فرهنگااي مشااتر بااا دیگاار

ایران (آسيب ها و راهبردها)» ضمن تعریاف دو مفهاوم

کشااورهای خاورميانااه در دیپلماسااي فرهنگاي در ایاان

فرهن

و سياسات عماومي ،سياساتهاای فرهنگاي و

مالحظات نظری سياساتگاذاری فرهنگاي را تبياين و
تحليل مينمایند
پوراحمد و عباسي هرفتاه ( )1933در پژوهشاي باا
عنااوان «اصاال حااداقل مداخلااه ،چااالش پاايش روی
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منطقه ضعفها و چالشهایي دارد
روش تحقيق
این پژوهش بر مبنای هدف ،یک تحقياق کااربردی
ميباشد و از نظر گردآوری دادهها پيمایشي و از لحاا
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شيوه تحليل دادهها از نو تحقيقات توصايفي پيمایشاي
است همچنين تحقيق حاضر از نظر گردآوری دادهها و

بررسي پایایي پرسشنامه با استفاده از نارمافازار SPSS
ضریب آلفای کرونباا برابار باا  = 0.975بدسات

اطالعات و روش تجزیه و تحليل یک تحقيق توصايفي

آمده که حاکي از قابليت اطمينان بسيار باالی پرسشانامه

و غير آزمایشي ميباشد ،که ادبيات مورد نظر به صورت

ميباشد

کتابخانهای و باه صاورت فايشبارداری جماع آوری و

تجزیه وتحليل در این پژوهش بهصاورت آمااری و

سااپس بااه نظاارخااواهي از خبرگااان و تهيااه پرسشاانامه

در قسمتهایي بهصورت کيفي است تجزیاه و تحليال

پرداخته شده است همچنين به منظور آیندهپژوهي و باا

داده های بدست آمده از تحقيق حاضر شاامل دو بخاش

هدف کشف ایدههای نوآورانه و قابل اطمينان و یا تهياه

توصيفي و استنباطي ميباشد به منظور توصيف یافتهها،

اطالعاتي مناسب به منظور تصميمگيری از روش دلفاي

از روش کيفي تحليل عملکرد /نتایج استفاده شده است

برای جمع آوری و طبقاهبنادی داناش موجاود در نازد

پس از این که مصاحبهها به طاور کامال و دقياق پيااده

کارشناسان و خبرگان بهره گرفتاه شاد کاه ایان امار از

گردیااد ،باارای تحلي ال دادههااای آن روش رتبااهبناادی

طریق توزیع پرسشنامههایي در بين این افراد و بازخورد

موضوعي به کاار گرفتاه شاد (بلياک و ادویان:1933 ،

کنترل شده پاسخها و نظرات دریافتي صورت گرفت به

)911

منظور ارزیابي اقدامات فعلي مقابله ای و مقایساه آن باا

با استفاده

به منظور بررسي شاخصهای دموگرافي

اهميت هر یک از اقدامات بهترین روش  IPAميباشاد

از آمار توصيفي 19به محاسبه شاخص های نما ،ميانگين،

که با ابزار پرسشنامه جهت پاساخ باه ساواالت تحقياق

ميانه و

در متغيرهاای جنسايت ،سان ،تحصايالت و

استفاده شده است

سابقه کار پرداخته شد

در این پژوهش سعي بار آن اسات کاه باه بررساي
نمادهای مورد مناقشه پرداخته شود ازنظر جامعه آماری
هدف بر تماام شاماری ایان نمادهاسات نموناه ماورد

يافتهها
آمار توصيفي

بررسي شامل  13نماد ميباشد که به شايوه هدفمناد از

بر اساس جدول ( )7بيش از  59درصد پاسخگویان

هر گروه از نمادهای مورد مناقشه به صاورت تصاادفي

حاضر در تحقيق را مردان و حدود  12درصد ماابقي را

انتخاب شده است

زنان تشکيل دادهاند گروه سني  93تاا  13ساال باا 23

همچنين جامعهی آماری پاسخ دهنده در این تحقيق

درصد بيشترین ميزان حجم نمونه را به خود اختصااص

شامل خبرگان مرتب با بحث حفاظت از نمادهای ملاي

داده و گروه سني باالتر از  53سال با  7درصد ،کمترین

کشور ميباشد ،که باه منظاور نموناهگياری خبرگاان از

حجم نمونه را به خاود اختصااص دادهاناد هامچناين

تکنيااک نمونااهگيااری گلولااة برفااي کااه یااک روش

ميانگين سني پاسخگویان برابر با  93ساال باوده اسات

نمونااهگيااری غياار احتمااالي باارای مااواقعي اساات کااه

 23درصد افراد حاضر در تحقيق باا تحصايالت مقطاع

واحدهای مورد مطالعه براحتي قابال شناساایي نباشاند،

کارشناسي ارشد و دو مقطع فوقدیپلم و دکتری هرکدام

استفاده شد و تعداد پاسخدهندگان برابر با  75نفر تعيين

با حدود  9درصد به ترتيب ،بيشترین و کمتارین ميازان

شد

حجم نمونه را به خود اختصاص دادهاند همچنين افراد
در تحقيق حاضر روایي پرسشنامه زیار نظار اساتاد

با ساابقه کااری  13تاا  73ساال باا حادود  19درصاد

راهنما مورد بررسي و تأیيد قارار گرفات و باه منظاور

بيشترین ميزان حجم نمونه و سابقه کااری کمتار از 13
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پاسخگویان در تحقيق حاضر  15سال بوده است

سال با  13درصد کمترین ميزان حجم نمونه را به خاود
اختصاص داده اسات ،هامچناين مياانگين ساابقه کاار

جدول  )1مشخصات کلي نمادهاي مورد مطالعه
نگاشت نهادي
زمان مطرح

رديف

نام نماد

1

چوگان

7

پوریای ولي

9

قهوه خانه

ترکيه

1

نان لواش

ارمنستان

5

تار

جمهوری آذربایجان

موسيقي

6

بادگير

امارات متحده عربي

معماری

يلدا

جمهوری آذربایجان

شدن

کشورهاي مدعي

جنس نماد

(نهادهايي که

مكان

درگير اين

نماد

سابقه تاريخي

موضوع هستند)
آذربایجان (کشورهایي
 17آذر
1937

مثل امارات ،چين و
آذربایجان داعيه ثبت
چوگان به نام خودشان

ورزش
باستاني

سازمان ميراث
فرهنگي -تربيت

ایران

بدني

 133سال قبل از ميالد
(هخامنشيان)

را دارند)
افغانستان
ازبکستان

سازمان ميراث
ورزشکار و

فرهنگي -تربيت
بدني

امکان سنتي

سازمان ميراث
فرهنگي

غذاهای

سازمان ميراث

سنتي

فرهنگي

ایران:
خوی

متولد  159هجری

ایران:
قزوین-

زمان شاه طهماسب

اصفهان
ایران

 333سال پيش
تار از زمان فارابي (حدود
سال  713هجری  -سال 993

سازمان ميراث
فرهنگي

هجری) موسيقيدان معروف
ایران

ایراني وجود داشته و بعد از
وی توس صفي الدین
ارموی و دیگران به سمت
کمال پيش رفته است

7
8

جنگل
هيرکاني

 71تير 1935

جمهوری آذربایجان

مراسم سنتي
منابع طبيعي
منابع طبيعي

3

بزکوهي

13

فردوسي

جمهوری آذربایجان

و محي
زیست

15

سال 7319

افغانستان

سازمان ميراث
فرهنگي
سازمان ميراث
فرهنگي
سازمان ميراث
فرهنگي

ایران
ایران
ایران

سازمان ميراث
فرهنگي -سازمان

هزاره پانزدهم پيش از ميالد

منابع طبيعي و
محي زیست

شخصيت

سازمان ميراث

های تاریخي

فرهنگي

ایران

مجله مدیریت فرهنگی سال دهم /شماره  33و  /34پاییز و زمستان 5331

ارزیابی اقدامات مقابلهاي به منظور حفاظت از نمادهاي ملی
جدول  )2خصوصيات جمعيتشناختي
فراواني

درصد

درصد تجمعي

دسته ها
مرد

11

5929

5929

زن

11

1122

13323

 93تا  13سال

71

23

23

 13تا  53سال

2

7929

3929

باالتر از  53سال

7

122

13323

دیپلم و فوق دیپلم

1

929

929

کارشناسي

2

7929

7122

کارشناسي ارشد

71

23

3122

دکتری

1

929

133

کمتر از  13سال

9

13

13

 13تا  73سال

13

1929

2929

 73تا  93سال

3

7122

13323

جنسيت

سن

تحصيالت

سابقه کار

اقدامات حراست از نماد چوگان در حيطه ضاعف قارار

نتايج ماتريس اهميت /عملكرد
جدول زیر ماتریس اهميت  /عملکرد نقاط ضعف و

گرفته است به ایان معناي کاه در ایان ماورد عملکارد

قوت دستگاههای اجرایي در حفاظت از نمادهای ماورد

دستگاههای اجرایاي ،انتظاارات کارشناساان را بارآورده

مصادره را نشان ميدهد:

نکرده و و پایينتر از ميانگين اهميت  /عملکرد کل قرار

همانگونه که در شکل ( )1مالحظه ميشاود ،کلياه

دارد

شكل  )1ماتريس  IPنماد چوگان
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شكل  )2ماتريس  IPنماد پورياي ولي

همانگونه که در شکل ( )7مالحظه ميشاود ،کلياه

همانگونه که در شکل ( )9مالحظه ميشاود ،کلياه

اقدامات حراست از نماد پوریای ولي در حيطاه ضاعف

اقدامات حراست از نماد قهاوه خاناه در حيطاه ضاعف

قرار گرفته است به این معني که در این مورد عملکارد

قرار گرفته است به این معني که در این مورد عملکارد

دستگاههای اجرایاي ،انتظاارات کارشناساان را بارآورده

دستگاههای اجرایاي ،انتظاارات کارشناساان را بارآورده

نکرده و و پایينتر از ميانگين اهميت  /عملکرد کل قرار

نکرده و و پایينتر از ميانگين اهميت  /عملکرد کل قرار

دارد

دارد

شكل  )3ماتريس  IPنماد قهوه خانه

56
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شكل  )4ماتريس  IPنماد نان لواش

همانگوناه کاه در شاکل ( )1مالحظاه ماي شاود،

ميانگين اهميات  /عملکارد کال قارار دارد هامچناين

اقدامات استرداد نماد نان لواش به عنوان اموال فرهنگي

اقدامات "سياسات گاذاری اقتصاادی در زميناه پخات

ایران در سطح ملي و بينالمللي؛ برگزاری مراسم آیيناي

سنتي نان لواش؛ شناخت ،محترم شمردن و ارتقاء نمااد

و سنتي پخت نان لواش و ترویج ایان فرهنا ؛ عرضاه

نان لواش در جامعه از طریق آموزش و بياان تاریخچاه

نان لواش به عنوان یکي از خوراکيهای سنتي ایاران در

پخت نان؛ قرار دادن نماد در فهرسات مياراث فرهنگاي

کشورهای خارجي و گردشگران به منظاور حراسات از

نيازمند حراسات فاوری"؛ در حيطاه باي تفااوتي قارار

نماد نان لواش در حيطه ضعف قرار گرفته است به این

گرفته است باه ایان معناي کاه ایان اقادامات از نظار

معني که در این موارد عملکارد دساتگاههاای اجرایاي،

کارشناسان در جهت حفاظت از مصاادره نمااد اهميتاي

انتظارات کارشناسان را برآورده نکارده و و پاایينتار از

ندارد

شكل  )5ماتريس  IPنماد تار
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همانگوناه کاه در شاکل ( )5مالحظاه ماي شاود،

"استناد به نقش برجستهها ،مجسامههاا و نقاشايهاای

اقدامات "استرداد نماد تار به عنوان اموال فرهنگي ایران

باستاني حاوی نمااد تاار در ایاران؛ قارار دادن نمااد در

در سطح ملي و بينالمللاي؛ پاژوهش در زميناه نمااد و

فهرست ميراث فرهنگي نيازمند حراست فوری؛ احياای

فراهم آوردن امکانات الزم جهت حفظ ،احيااء و رشاد

معنوی نماد از طریق برگازاری کنسارتهاای سانتي و

آن" در حيطه ضعف قرار گرفته است به این معني کاه

پاسداشت موسيقي اصيل ایراني"؛ در حيطه بايتفااوتي

در این موارد عملکرد دساتگاههاای اجرایاي ،انتظاارات

قرار گرفته است به این معني که ایان اقادامات از نظار

کارشناسان را برآورده نکارده و و پاایينتار از مياانگين

کارشناسان در جهت حفاظت از مصاادره نمااد اهميتاي

اهمياات  /عملکاارد کاال قاارار دارد همچنااين اقاادامات

ندارد

شكل  )6ماتريس  IPنماد بادگير

همانگونه که در شکل ( )1مالحظه ميشود ،توسعه

همانگوناه کاه در شاکل ( )2مالحظاه ماي شاود،

و ترویج گردشگری و بازدید از بادگيرها در بندرعباس،

اقدامات استرداد نماد یلدا به عنوان اموال فرهنگي ایران

بندر لنگه ،قشام ،بوشاهر ،کرماان ،ناایين ،یازد ،طابس،

در سااطح ملااي و بااينالمللااي؛ معرفااي و پاسداشاات

کاشان ،سمنان ،اصفهان و جنوب شهر تهران؛ در حيطاه

سنت های یلدا در کاا ماوزههاا و مراکاز فرهنگاي در

بي تفاوتي قرار گرفتاه اسات باه ایان معناي کاه ایان

حيطه ضعف قرار گرفته است به این معني کاه در ایان

اقاادامات از نظاار کارشناسااان در جهاات حفاظاات از

مااوارد عملکاارد دسااتگاه هااای اجرایااي ،انتظااارات

مصادره نماد اهميتي ندارد اما سایر اقدامات باه منظاور

کارشناسان را برآورده نکارده و و پاایينتار از مياانگين

حراست از نماد باادگير در حيطاه ضاعف قارار گرفتاه

اهميت  /عملکرد کل قرار دارد اماا ساایر اقادامات در

اساات بااه ایاان معنااي کااه در ایاان مااوارد عملکاارد

حيطه بيتفاوتي قرار گرفته است به این معني کاه ایان

دستگاههای اجرایاي ،انتظاارات کارشناساان را بارآورده

اقاادامات از نظاار کارشناسااان در جهاات حفاظاات از

نکرده و و پایينتر از ميانگين اهميت  /عملکرد کل قرار

مصادره نماد اهميتي ندارد

دارد
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شكل  )7ماتريس  IPنماد يلدا

شكل  )8ماتريس  IPنماد جنگل هاي هيرکاني

همااانگونااه کااه در شااکل ( )3مالحظااه ماايشااود،

گسترده رسانهای ،آموزش در سطوح مختلف تحصايلي؛

اقدامات آموزش و ترویج مردم جامعه به لزوم حفاظات

همکاااری مااؤثر بااا سااازمانهااای رساامي و جوامااع و

از جنگل های هيرکاني و نقش مهم آنهاا در طبيعات از

گروههای محلي کشورهای همسایه به منظاور حراسات

طریق برنامه های مستند تلویزیوني ،فيلمهاای مساتند و

از نماد جنگل های هيرکاني در حيطه ضعف قرار گرفته

تبليغاتي ،آموزش در مدارس و ؛ ترویج آموزش بارای

اساات بااه ایاان معنااي کااه در ایاان مااوارد عملکاارد

حمایت از جنگلهای هيرکااني در قالاب برناماه هاای

دستگاههای اجرایي ،انتظاارات کارشناساان را بارآورده
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نکرده و و پایينتر از ميانگين اهميت  /عملکرد کل قرار

جنگلهای هيرکاني در داخال ایاران؛ آگااه نگهداشاتن

دارد همچنااين اقاادامات قاارار دادن نماااد در فهرساات

عموم ماردم از خطراتاي کاه ایان جنگالهاا را تهدیاد

ميراث فرهنگي نيازمند حراسات فاوری؛ اساترداد نمااد

ميکند؛ در حيطه بي تفاوتي قرار گرفته اسات باه ایان

جنگل هيرکاني به عنوان اموال فرهنگي ایران در ساطح

معني کاه ایان اقادامات از نظار کارشناساان در جهات

ملااي و بااينالمللااي؛ اسااتناد بااه وجااود بخااش عظ ايم

حفاظت از مصادره نماد اهميتي ندارد

شكل  )9ماتريس  IPنماد بزکوهي

همانگونه که در شکل ( )3مالحظه ميشاود ،کلياه

دستگاههای اجرایاي ،انتظاارات کارشناساان را بارآورده

اقدامات حراست از نماد بزکوهي در حيطه ضعف قارار

نکرده و و پایينتر از ميانگين اهميت  /عملکرد کل قرار

گرفته است به این معناي کاه در ایان ماوارد عملکارد

دارد هامچنااين اقادامات قاارار دادن نمااد در فهرساات

دستگاههای اجرایاي ،انتظاارات کارشناساان را بارآورده

ميراث فرهنگي نيازمند حراسات فاوری؛ اساترداد نمااد

نکرده و و پایينتر از ميانگين اهميت  /عملکرد کل قرار

فردوسي به عنوان اموال فرهنگي ایران در سطح ملاي و

دارد

باينالمللاي؛ برگاازاری برناماههااا ،طرحهاا و فعاليتهااای

همانگوناه کاه در شاکل ( )13مالحظاه مايشاود،

منطقااهای و زیرمنطقااهای در جهاات معرفاي شخصايت

اقدامات برگازاری نشسات هاا و هماایشهاای ملاي و

فردوسي در جامعه؛ ثبات شخصايت باه عناوان مياراث

بينالمللاي و روز نکوداشات؛ تهياه و تنظايم و اجارای

ناملموس ملي؛ برگزاری نشسات دیپلماتياک باا ساران

برنامه های پژوهشي ،نگارش مقااالت ،کتاب ،برگازاری

کشورهای مدعي و ارائه دالیال کاافي مبناي بار ایراناي

سمينارهای ملي و بينالمللي پيرامون فردوسي به منظور

بودن این شخصايت؛ همکااری ماؤثر باا ساازمانهاای

حراست از نماد فردوسي در حيطه ضاعف قارار گرفتاه

رسمي و جوامع و گروههای محلي کشورهای همسایه ؛

اساات بااه ایاان معنااي کااه در ایاان مااوارد عملکاارد

در حيطه بي تفاوتي قرار گرفته است به این معناي کاه
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این اقدامات از نظار کارشناساان در جهات حفاظات از

مصادره نماد اهميتي ندارد

شكل  )11ماتريس  IPنماد فردوسي
جدول  - 3مقايسه اهميت و عملكرد هر يک از نمادهاي مورد بررسي
نماد
چوگان

پوریای ولي

قهوه خانه

نان لواش

اهميت

اقدامات

 93درصد = بااهميت

 93درصد = خوب

 13درصد = اهميت متوس
 13درصد = اهميت کم

 93درصد = ضعيف

 17درصد = بااهميت

 79درصد = خوب

 91درصد = اهميت متوس
 3درصد = اهميت کم
 13درصد = بااهميت

 13درصد =خوب

 73درصد = اهميت متوس

 13درصد= متوس ،

73درصد = اهميت کم

 73درصد = ضعيف

 12درصد = بااهميت

 12درصد = خوب

 12درصد = اهميت کم

 12درصد = ضعيف
 11درصد= متوس

 53درصد = بااهميت

 13درصد = خوب

75درصد = اهميت کم

 13درصد= متوس

 75درصد= متوس
 19درصد = بااهميت
بادگير

 11درصد= متوس
 91درصد= ضعيف

 11درصد= اهميت متوس
تار

 13درصد = متوس

 75درصد = اهميت متوس
 1725درصد = اهميت کم

 73درصد = ضعيف
 53درصد =خوب
 93درصد = متوس
 17درصد =ضعيف
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نماد
یلدا

اهميت

اقدامات

 52درصد = بااهميت

 19درصد = خوب

 73درصد = متوس

 19درصد= متوس
 11درصد = ضعيف

 11درصد = اهميت کم
 52درصد = بااهميت
جنگل های هيرکاني

 52درصد =متوس

 73درصد = اهميت متوس

 73درصد = خوب

حدود  11درصد= اهميت کم

 11درصد= ضعيف

 12درصد = بااهميت
بزکوهي

 99299درصد = عملکرد ضعيف،

 75درصد =اهميت متوس

متوس  ،و خوب

 3درصد= کم اهميت
 19درصد = بااهميت
فردوسي

 53درصد = خوب
 92درصد = متوس

 75درصد = اهميت متوس
 1725درصد = اهميت کم

 17درصد= ضعيف

با توجه باه جادول فاوق بيشاترین ميازان اهميات

جنگاال هااای هيرکاااني %52؛ بزکااوهي %12؛ فردوسااي

مرباوط بااه نمااد بزکااوهي و نااان لاواش؛ پااس از آنهااا

 )%1725از اهميت را به خود اختصاص داده اناد اماا در

فردوسي و بادگير و کمترین ميزان اهميت نمااد مرباوط

مقابل عملکرد دستگاه های اجرایاي در زميناه اقادامات

به چوگان مي باشد همچنين در زمينه اقدامات صورت

مقابله ای جهت جلوگيری از مصادره نمادها ضاعيف و

گرفته بهترین اقدام در زمينه نمااد ناان لاواش و ساپس

به صورت (چوگان %93؛ پوریای ولي %91؛ قهوه خانه

جنگلهاای هيرکااني و ضاعيف تارین اقادام صاورت

%73؛ نان لواش %12؛ تار %73؛ بادگير %17؛ یلادا %11؛

گرفته در زمينه نماد پوریای ولي ارزیابي شده است

جنگاال هااای هيرکاااني %11؛ بزکااوهي %91؛ فردوسااي
 )%17گزارش شده است نتایج حاصال از مااتریس IP
نيز حاکي از این اسات کاه نظارات خبرگاان مبناي بار

بحث و نتيجهگيري
در این تحقيق طبق ارزیابيهای صورت گرفته ،کليه

اقدامات مقابله ای در ربع چهارم (حيطه ضعف) به ایان

اقدامات مقابله ای در زمينه حراست از نمادهای ملي باا

معني که در این ماورد عملکارد دساتگاههای اجرایاي،

عملکرد ضعيفي همراه بوده و حتي در برخاي از ماوارد

انتظارات کارشناسان را برآورده نکارده و و پاایينتار از

مسئولين نسبت باه حراسات از نمااد و یاا ثبات آن در

ميانگين اهميت  /عملکارد کال قارار دارد ،و برخاي از

فهرست ميراث فرهنگي بينالمللي بيتفاوت بودهاناد و

اقدامات در ربع سوم (حيطه بيتفااوتي) قارار دارد ،باه

اولویت را در نمادهای دیگری جست و جاو مايکنناد

این معني که این اقدامات از نظر کارشناساان در جهات

آنچه از نتایج پژوهش بر مي آید نشان ماي دهاد کاه از

حفاظت از مصادره نماد اهميتي ندارد

دیدگاه خبرگان اهميت هر یک از نمادها زیاد باوده باه

مجموعه واکنشها ،تدابير و اقدامات مراجع رسامي

طوری که (چوگان %93؛ پوریای ولي %11؛ قهاوه خاناه

(دولتي) و نهادهای غيردولتاي بارای دفاا  ،حمایات و

%13؛ نان لواش %11؛ تار %53؛ بادگير %17؛ یلادا %52؛

حفظ هر یک از نمادها به شرح زیر است:
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ارزیابی اقدامات مقابلهاي به منظور حفاظت از نمادهاي ملی
 1فعال کردن انجمنهای دوستي ایران و کشورهای خارجي برای شناساندن منشأ ورزش چوگان به جوامع خارجي
چوگان

 7استناد به موارد تاریخي و سابقه فرهنگي
 9توسعه گردشگری و شناساندن قدمت این ورزش به سایر کشورها از این طریق
 1ساخت برنامه های تلویزیوني و فيلم و انيميشين در مورد پوریای ولي

پوریای ولي

 7تقویت روحيه پهلواني در ميادین ورزشي با شناساندن شخصيت پوریای ولي
 9جذب توریست و مسافران عالقمند به حوزه ميراث فرهنگي و اماکن تاریخي
 1ترویج فرهن

قهوه خانه

قهوه خانه نشيني و آیين های نقالي و شاهنامه خاواني در قهاوه خاناه باا اساتفاده از برگازاری تئااتر و

جشنوارهها و دورههای همایشي
 7احداث موزه ها با مضمون قهوه خانه در کشور

نان لواش
تار
بادگير

 1عرضه نان لواش به عنوان یکي از خوراکي های سنتي ایران در کشورهای خارجي و گردشگران
 7شناخت ،محترم شمردن و ارتقاء نماد نان لواش در جامعه از طریق آموزش و بيان تاریخچه پخت نان
 1پژوهش در زمينه نماد و فراهم آوردن امکانات الزم جهت حفظ ،احياء و رشد آن
 7احيای معنوی نماد از طریق برگزاری کنسرت های سنتي و پاسداشت موسيقي اصيل ایراني
 1وجود کهنترین و زیباترین بادگيرهای جهان در ایران؛ استناد به متون تاریخي پيشينه ساخت بادگير در ایران
 7برگزاری کنگره های تاریخ معماری و شهرسازی
 1همکاری مؤثر با سازمانهای رسمي و جوامع و گروههای محلي کشورهای همسایه دارای فرهن

یلدا

مشتر با ایران

 7معرفي سنت های مرتب با یلدا از قبيل حافظ خواني ،شاهنامه خواني ،جمع شدن خانواده دور کرسي و در رسانههاا،
مدارس ،دانشگاه ها و سایر حوزه های فرهنگي

جنگل های
هيرکاني

 1ترویج آموزش برای حمایت از جنگل های هيرکااني در قالاب برناماه هاای گساترده رساانه ای ،آماوزش در ساطوح
مختلف تحصيلي
 7آگاه نگهداشتن عموم مردم از خطراتي که این جنگل ها را تهدید مي کند
 1ساخت برنامه های آموزشي و ترویجي جهت آشنایي مردم جامعه با محي زیست ایران و معرفي گوناه هاای باومي و

بزکوهي

اصيل
 7حفاظت از نقاشيهای دیواری غارها و سن نگارهها و نقش بز کوهي

فردوسي

 1برگزاری برنامهها ،طرحها و فعاليتهای منطقهای و زیرمنطقهای در جهت معرفي شخصيت فردوسي در جامعه
 7برگزاری نشستها و همایشهای ملي و بينالمللي و روز نکوداشت

بر اساس یافتههای تحقيق ميتوان گفت که توجه به

آداب و رسوم و سنن شفاهي در معرض خطر و نابودی

جامعاه

تدریجي اسات و عمال باه ایان سانن کاامال در حاال

اهمياات فراواناي دارد؛ بنااابراین اگاار بااه هماين رویااه،

منسو شدن است وقتاي کاه انساانهاا و جواماع باه

مسئوالن ماا منفعالناه دسات روی دسات بگذارناد تاا

تحسين و قدرداني از زیبایي مناظر طبيعي ،حيات نبااتي

هرروز بخشي از هویت ایران به کشاوری دیگار تعلاق

و حيواني ،اماکن باستاني ،خانههای قدیمي ،نقاشيهاا و

نمادها بهعنوان الیاه رویاين و معارف فرهنا

بگيرد ،مطمئناً جبران لطماتي کاه بار هویات و فرهنا

مجسمههای زیبا ،موسايقي ،فرهنا

ایران وارد ميآید ،بارای نسالهای بعاد ساخت و حتاي

نظایر آن بپردازناد ،در آن صاورت طرفادار سرساخت

امکان ناپذیر خواهد بود دولتهاا بارای حفاظ مياراث

محافظت نيز خواهند شد پيادایش ایان روحياه نتيجاه

فرهنگي و طبيعي خود باید باه اقادامات الزم مباادرت

طبيعي پيوند نزدیک بين زیبایي ،فرهن  ،محاي  ،هنار،

ورزند ،به خصوص در جاهایي که باه واساطه غفلات،

طبيعت و ميراث به جامانده از گذشتگان است کاه بایاد
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و ادبياات عاماه و
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به تقویت آن پرداخت بنابراین مقابله با این اقادامات و
از آن مهمتر پيشگيری از بروز آنها ،باید بهطورجدی در

اشاااتریان،

فرهنگي ،تهران :کتاب آشنا

دستور کار مسئوالن مملکت و حتي تکبه تاک مردماي
که اصالت و هویت خود را از ایان مفااخر و نمادهاای

( ،)1931روش سياساااتگاااذاری

اعاازازی ،ش ( )1923هویاات خااانوادگي در براباار
هویت فردی ،ماهنامه زنان ،شماره 51

فرهنگي کسب ميکنند قرار بگيرد لذا الزم است تاا در

اميناي ،آ و انعااامي علماداری ،س ( )1931جهاااني

زمينه اتخاذ سياست های مناساب جهات جلاوگيری از

شدن فرهن

و کارکرد دیپلماسي فرهنگاي در سياسات

مصادره نمادهای ملي اقدامات بهتری صورت گيرد

خارجي نشاریه راهبارد ،زمساتان ،شاماره  15علماي -
پژوهشي111 – 939 ،
بصاايری ،س ،وطااندوساات ،ر ،امااامي ،س م ا و

پيشنهادها
 -ثبت عناصر فرهنگي در فهرست آثاار ملاي و ساپس

احمدی ،ح ( )1939سير تاریخي و اندیشه ای حفاظت
ميااراث فرهنگااي از منظاار جایگاااه مفهااومي تمامياات

ثبت در فهرست ميراث جهاني
 -توجه کليه سازمانهاای ذیارب باه امار پاسداشات و

(یکپارچگي) ،تاریخ و فرهن 133-35 ،

حراست از نمادهای ملي اعام از مياراث فرهنگاي،

بيشمي ،ب و رحيم پور )1935( ،ثبت جاذبههای

محي زیست ،مجلس شورای اسالمي ،قوه قضاائيه

پيشنهادی واجد شرای طبيعت ایاران در فهرسات آثاار

و

ميراث طبيعي یونسکو ،ضارورتي کااربردی ،مقالاه ،71

 اتخاذ تدابير جدی تری در زميناه مقابلاه باا مصاادرهنمادهای ملي از طریق فرهن

سازی در باين آحااد

دوره ( ،13ویژهنامه شماره  9طراحي ومدیریت شاهری،
زمستان939-923 ،
پااور احمااد ،ا و عباسااي هرفتااه ،م ( )1933اصاال

جامعه
 -توجااه مساائولين و مجلااس بااه اتخاااذ قااوانين و

حداقل مداخله ،چالش پايش روی ماداخالت حفااظتي

سياستگاذاری هاای جادی در زميناه حراسات از

در ميراث فرهنگي ،کشف و تبيين کاستيهاا و ناواقص

نمادهااای ملااي؛ اتخاااذ قااوانين جاادی بااه منظااور

اصل مذکور با رویکردی نظری به آرای موجود در ایان

جلوگيری از آسيب به نمادهای ملي توس مردم

حوزه ،مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافتهاای

 -تشکيل کميته هاای تخصصاي مارتب باا موضاو و

تاریخي فرهنگي) ،بهاار و تابساتان ،دوره  ،1شاماره ،1

قدرداني از حفاظت و احيا این عناصر

37-13
جلساااه شاااورای عاااالي انقاااالب فرهنگاااي،

 بهرهگيری از رسانه های ملي تلویزیون روزنامه رادیو -برگزاری هماایشهاا و کنفارانسهاای دانشاجویي و

()1935/11/71
چلبي ،م ( ،)1925جامعهشناسي نظام ،تهاران :نشار

ایجاد همکاری بين سازمانهای زیرب
ني

حساانخاااني ،م ( ،)1931مجلااه دانااش سياسااي،

منابع
احمدی پور ،ز و ولاي قلاي زاده ،)1931( ،تبياين
عوامل مؤثر در مکانگزیني پایتختها در ایران ،فصلنامه
بينالمللي ژئوپليتيک؛ سال سوم ،ش  ،9پایيز

دانشگاه امام صادق( ) ،شماره اول ودوم
حسااينلااي ،ر ( ،)1923مباااني و اصااول سياساات
فرهنگي در جمهوری اسالمي ایران (مجموعه مقاالت)،
تهران :نشر آن
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ارزیابی اقدامات مقابلهاي به منظور حفاظت از نمادهاي ملی

رجایي ،ف ،)1937( ،مشکل هویت ایرانيان اماروز؛

فاادایينااژاد ،س ،و عشاارتي ،پ ( )1939واکاااوی

ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنا  ،تهاران:

مؤلفااههااای بازشااناخت اصااالت در حفاظاات ميااراث

نشر ني

فرهنگي ،نشریه هنرهای زیباا -معمااری و شهرساازی،

رحيمنياا ،ر ،قرائتاي ،م ،و زمااني فارد،

()1931

کاربرد نظریه زمينه ای در پژوهشهای مرتب باا داناش

دانشگاه تهران ،مقالاه  ،2دوره  ،13شاماره  ،1زمساتان:
31-22

بااومي حفاظاات؛ رویکااردی باارای پاسداشاات ميااراث

کشاااورز شااکری ، ،بيااات ،م  ،و بخشاانده،

فرهنگ اي ناااملموس ،دوفصاالنامه دانااش بااومي ایااران،

( )1937دیپلماسي فرهنگي ایران در خاورميانه؛ تحاول

دانشگاه عالماه طباطباایي ،مقالاه  ،1دوره  ،7شاماره ،1

ارتباطااات و لاازوم کاااربرد ابزارهااای نااوین ،مطالعااات
فرهن

زمستان21-17 ،
رضواني ،ا ( )1923حفاظات مشاتر

از مياراث

فرهنگي و طبيعي ضرورتي برای دستیاابي باه توساعه
پایاادار ،دانشااکده ادبيااات و علااوم انساااني (دانشااگاه
اصفهان) ،پایيز و زمستان ،شماره  77و 11-1 ، 79

ارتباطات ،مقالاه ،1دوره  ،11شاماره  ،79پاایيز

73-2 ،1937
معين ،م ( )1953فرهن

فارسي معاين ،انتشاارات

اميرکبير
همااایون ،م ه و جعفااری هفااتخااواني ،ن ()1932

ساايمبر ،ر ،و مقيمااي ،ا ( )1931منااافع ملااي و

درآمدی بر مفهاوم و روش سياسات گاذاری فرهنگاي

شااخصهاای دیپلماسااي فرهنگاي جمهاوری اسااالمي

درس هایي برای سياست گذاران ،اندیشه مدیریت ،سال

ایران ،فصلنامه علمي پژوهشي سياست جنایي ،مقالاه ،1

دوم ،شماره دوم ،پایيز و زمستان95-5 ،

دوره  ،1شماره  ،1بهار 93-2 ،

ICOMOS: The Burra Charter (The Australia
ICOMOS Charter for Places of Cultural
)Significance) (1981
Moha, E."cultural
%20identity"&hl=bg&pg=PA23#v=onepage&q
&f=false Multilingualism, Cultural Identity, and
& Education in Morocco, Springer Science
Business Media, 2005, pp.19-23
UNESCO. (2007) “The 2009 Unesco
Framework for Cultural Statistics”, UNESCO
Institute for Statistics First Edition, Montreal.
Whalen, T., P.2000. (Conservation at the New
Century). Newsletter 15, No 1.

شاااریفي ،س

و فاضااالي ،ا ( )1931واکااااوی

سياستگاذاری فرهنگاي در جمهاوری اساالمي ایاران
(آسيبها و راهبردها) ،فصلنامه مجلس و راهبرد ،ساال
نوزدهم ،شماره  ،13بهار33-55 ،
صاافا ،ذ ا ( )1913ميااراث فرهنگ اي ایااران ،هناار و
مردم ،اسفند و فروردین ،شماره  22و 23
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