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 مقاله علمی 

 تبیین مفاهیم میراث فرهنگی ناملموس از طریق 

 های دوتایی تقابل

  1غالمرضا مختاری

 (29/06/1401، تاریخ تأیید: 06/10/1400)تاریخ دریافت: 

 چکیده

این مفهوم به معیاری « ناملموسحفاظت از میراث فرهنگی »گیری معاهده  با شکل ۲۰۰۳در سال 
ای که برخی آن را  المللی در زمینه شناسایی و پاسداری از فرهنگ انسانی تبدیل شد، معاهده بین

های حفاظت یا پاسداری از میراث فرهنگی بشر در یونسکو  شناختی در سیاست چرخشی مردم
اهمیت دارد: نخست آنکه در قیاس اند. شرح و تبیین مفهوم میراث فرهنگی ناملموس از دو نظر  دانسته

غیرمادی و سیالش  دلیل جوهره تر است و دیگر آنکه به  با سایر مفاهیم مرتبط با معاهدات مشابه، جوان
در قیاس با نمودهای مادی و ملموس فرهنگ، نیازمند بحث، مداقه و تبیین بیشتری است. از آنجایی 

های درک و  ملموس شکل گرفته است، یکی از راهنا-که این مفهوم بر مبنای یک تقابل یعنی ملموس
هاست. در این پژوهش یازده دوگانیِ مرتبط با  های دوتایی یا دوگانی حتی نقد آن، استفاده از تقابل

کنندگان یا شارحان  میراث فرهنگی ناملموس استخراج شد که در خود معاهده و متون مبنایی تدوین
-گرایی شمول پاسداری، جهان-محصول، حفاظت-وب، فرایندمکت-آن آمده است: مواردی مانند شفاهی

جهانِ -درونی، جهانِ مالی تشخیصِ -ایستایی، تشخیصِ بیرونی-غیرمادی، پویایی-گرایی، مادی نسبی
تداوم در طول زمان. بررسی -محوری مرزهای سیاسی و گذشته-فرهنگی فرد، مرزهای-جنوبی، جماعت

رساند و هم روشن  ری از مفهوم میراث فرهنگی ناملموس میت ها هم ما را به درک عمیق این تقابل
توانند یکدیگر را حذف کنند و مکمل هم هستند و یک همبستگی و نه  ها نمی کند که این تقابل می

 تضاد، بین تجلیات ملموس و ناملموس میراث فرهنگی بشریت وجود دارد.
های دوتایی، معاهده پاسداری از  تقابل شناسی، یونسکو، : میراث فرهنگی ناملموس، مردمها کلیدواژه
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 مقدمه
المللی را نام ببریم که مفاهیم و قلمرو نفوذ آن با  اگر بخواهیم فراگیرترین معاهده بین

یاد کنیم « پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس»شک باید از معاهده  شناسی مرتبط است، بی مردم
یک چرخش »کنفرانس عمومی یونسکو تصویب شد. این معاهده را در  ۲۰۰۳که در سال 

اش مشابه و مقتبس  اند که تعاریف حقوقی دانسته« های حفاظتی میراث شناختی در سیاست مردم
ای از یک چارچوب قانونی برای حفاظت  شناسی فرهنگی است و نمونه از مفاهیم عمومی مردم

شناسی  ه اصطالحات تخصصی مردماصطالحات آن شبی»از میراث فرهنگی است که 
نکته جالب توجه در این معاهده، توجه و به رسمیت  . (Pfeilstetter, 2017: 610-11)«است

ای از فرهنگ بشری است که در قیاس با فرهنگ ملموس یا فرهنگ  شناختن و ورود به حوزه
چه به واسطه تنوع و مادی، ماهیتی متنوع، متغیر و سیال دارد و با آن متفاوت است. این تفاوت 

گریز از تعریفی یکه و مطلق، چه از جهت مصادیق و چه از نظر شیوه حفاظت و به رسمیت 
 دهد. شناختن یک فرهنگ، خود را نشان می

فرهنگی، آن طور که باید _شناختی این مفهومِ حقوقی در کشور ما با وجود اهمیت مردم
ر چند این آشناییِ کم محدود به ایران پژوهش دقیق و علمی درباره آن انجام نشده است. ه

نیست و ذات سیال و چندوجهی میراث فرهنگی ناملموس و از طرفی مالحظات 
المللی، موجب  های علمی و تناسب حقوقی جهت یک معاهده بین شناسی جدید با جنبه اصطالح

ی شده است تبیین و تشریح مفاهیم آن همچنان در میان پژوهشگران و عموم جوامع فرهنگ
جهان ضروری به نظر برسد. تا جایی که از طرف یونسکو فرایند معرفی و ترویج مفاهیم و تبیین 

شود. با  میراث فرهنگی ناملموس، به خودی خود، فعالیتی حفاظتی در این زمینه محسوب می
ها و نیازها، مقاله پیش رو قصد دارد به تبیین مفاهیم این معاهده بپردازد؛  توجه به این ضرورت

های  ها یا تقابل تبیینی که در عین معرفی موضوع، فراتر از آن برود و با اتخاذ رویکرد دوگانی
تر مفاهیم مرتبط با میراث فرهنگی ناملموس و شناسایی آن بپردازد و از  دوتایی، به درک دقیق

شناسان  مها را بیازماید. پیش از این در مقاالت مرد طرف دیگر در خالل تبیین، پایداری این تقابل
ها و نقش آن در مفاهیم میراث فرهنگی ناملموس بحث شده که در این  مختلف درباره این تقابل

 -میراث فرهنگی ملموس»مقاله به آنان ارجاع داده شده است. همچنین سمیناری با عنوان 
ر نیز برگزار شده است. اما این نخستین بار است که به طو(« ۲۰۰۶ناملموس: دوگانگی پایدار؟ )
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شود. از این رو  ها در فهم یا بررسی میراث فرهنگی ناملموس پرداخته می متمرکز به این دوگانی
های اصلی مقاله حاضر عبارت خواهد بود از: میراث فرهنگی ناملموس چیست و چگونه  پرسش

 ها پایدار هستند؟ های دوتایی تبیین کرد؟ آیا این تقابل توان آن را از طریق تقابل می

 ، تاریخچه و مفاهیم مبناییتعاریف 

 تاریخچه مختصر معاهده میراث فرهنگی ناملموس
پیش از آنکه سراغ تعریف میراث فرهنگی ناملموس و معاهده برویم، شایسته است به معاهده 

توجه داشته باشیم. این معاهده از آن رو مهم است که فراگیرترین  197۲1فرهنگی جهانی  میراث
نی در حفظ میراث فرهنگی و طبیعی جهان است و فراوانی اعضاء و ترین معاهده جها و شاخص
دارد  ۲۰۰۳های حقوقی قدرتمندی دارد و از الگوی آن بیشترین نزدیکی را به معاهده  چارچوب

(. بر اساس این معاهده میراث فرهنگی شامل دو حوزه یا بخش تاریخی و طبیعی 1۳9۳)بلیک، 
ای از بناها با  ث فرهنگی، آثار و بناهای تاریخی، مجموعهشود. در بخش تاریخی مراد از میرا می

های انسانی  های باستانی حاصلِ تنیده شدن طبیعت و مؤلفه یک جوهره مشترک و نیز محوطه
مثابه شاهکارهای خالقیت بشری در ابعاد جهانی در نظر گرفت و  است. این آثار را باید بتوان به 

فرد و ممتاز زیباشناختی، تاریخی، هنری یا علمی  منحصربه های از این رو الزم است دارای ارزش
های  باشند تا در فهرست میراث جهانی قرار گیرند. در بخش طبیعی نیز آثار باید دارای ارزش
های  ممیزه علمی و زیباشناختی در ابعاد جهانی و به تعبیری مبرز یا برجسته باشند. زیستگاه

های در معرض تهدید از  تنوع زیستی و دارای گونهفرد به لحاظ  طبیعی شاخص و منحصربه
جمله آثاری هستند که این معاهده آنها را شایسته قرار گرفتن در فهرست میراث فرهنگی جهانی 

ها مورد انتقاد قرار گرفت و به زعم منتقدان  این معاهده طی سال. اما (Unesco, 2021)داند  می
بخشید، زیرا  گذاری و اجرا، به دریافتی غربی از میراث فرهنگی مشروعیت می در سیاست

فهرست میراث جهانی نه تنها در تعریف خود اروپامحور ظاهر شده بودند، بلکه تحت سیطره 
به  ۲۰۰۳تاریخی قرار داشتند. از این رو معاهده های تاریخی شاخص و بناهای باشکوه  محوطه

بخشی به تجلیات  داد و نقطه مقابل آن بود، زیرا به تصدیق و مزیت نوعی این انتقاد را پاسخ می
 .(Smith, 2009: 1)پرداخت  غیرغربی میراث فرهنگی می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 The World Heritage Convention 1972 
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بگوییم که  المللی به اهمیت میراث ناملموس را پی بگیریم، باید اگر بخواهیم روند توجه بین
المللی برای حفاظت از مظاهر فرهنگ عامه یا فولکلور در  ها به منظور حمایت بین نخستین تالش

 1989سال  در (Blake, 2001:18).  میالدی و از خالل قانون مالکیت معنوی انجام شد 19۶۰دهه 
آراء  نیز رخداد مهمی رقم خورد و آن هم کنفرانس عمومی یونسکو بود که در آن به اتفاق

. رخداد  (Aikawa, 2004: 138) تصویب شد 1نامه حفاظت از فرهنگ سنتی و فولکلور توصیه
در واشنگتن برگزار کرد  1999کلیدی دیگر کنفرانسی جهانی بود که مؤسسه اسمیتسونیان در سال 

ن نامه یونسکو مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بر اساس قطعنامه کنفرانس مذکور ای و در آن توصیه
هایی وجود دارد و از طرفی رویکرد  المللی دانسته شد که در تفسیر آن دشواری توصیه یک سند بین

گراست. همچنین این موضوع مطرح شد که این توصیه فرهنگ  و حاکمیت« از باال به پایین»آن 
درستی دیده  کند و نقش جوامع فرهنگی در آن به  سنتی را به شکل مادی و آرشیوی تعریف می

منتشر شد، خواستار « های سنتی حفاظت از فرهنگ»ده است. این کنفرانس و کتابی که با عنوان نش
هستند که توسط « زنده»ها امری  های فرهنگی بود که بر اساس آن این سنت دیدی پویاتر از سنت

تصویب این قطعنامه، یونسکو انجام  . متعاقب(Kurin, 2004: 68)یابند  جوامع حامل آن رسمیت می
ای مقدماتی را با موضوع استعالم درباره توسعه یک سند معیار جدید برای حفاظت از  مطالعه

میراث ناملموس فرهنگی آغاز کرد. نتیجه این مطالعه ضرورت تدوین یک سند معیار جدید برای 
تهیه پروتکل »ای انجام شده ه حمایت از میراث فرهنگی ناملموس بود، زیرا بر اساس استدالل

در راستای حفاظت از میراث ناملموس دشوار خواهد بود، زیرا این امر  197۲الحاقی به معاهده 
ویژه بخشی که به تعریف میراث  های اصلی معاهده موجود است، به مستلزم بازنویسی قسمت

در زمینه میراث فرهنگی  المللی موجود اسناد رسمی بین»بر اساس این مطالعه «. پردازد فرهنگی می
و مالکیت معنوی برای حفاظت از این میراث ناکافی هستند و تدوین یک سند معیار جدید توسط 

 ,Aikawa)« یونسکو، حرکتی مهم در مهیا کردن شرایط برای حفاظت از این میراث است

و تدوین . پس از این مطالعه اقدامات مختلفی برای تعریف میراث فرهنگی ناملموس (2004:142
چارچوب مفهومی معاهده و طی کردن مراحل قانونی انجام شد. در نهایت کنفرانس عمومی 

در پاریس تشکیل شد،  ۲۰۰۳اکتبر  17سپتامبر تا  ۲9یونسکو، در سی و دومین نشست خود که در 
 را تصویب کرد.« پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس»معاهده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore 
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 لموسمعاهده حفاظت از میراث فرهنگی نام
پرداخته  …این معاهده دربرگیرنده چهل ماده است که در آن به تبیین مفهوم میراث ناملموس و

شده است. در بخش مقدماتی این سند، زمینه و مالحظات تصویب آن بیان شده است. این 
بخش حاکی از آن است که این معاهده با توجه به نقش ارزنده میراث فرهنگی ناملموس به 

ها به یکدیگر و تضمین تبادل و درک متقابل میان  ترکردن انسان عوامل نزدیک عنوان یکی از
ها و  گرفته است که جوامع انسانی، به ویژه جوامع بومی، گروه  ها و با تصدیق این نکته شکل آن

)در برخی موارد( افراد، نقش مهمی در تولید، پاسداری، نگهداری و بازآفرینی میراث فرهنگی 
کنند. در این  و از این رو به غنای تنوع فرهنگی و خالقیت بشری کمک می ناملموس دارند

، با وجود ۲و دگرگونی اجتماعی 1شدن  بخش همچنین بیان شده است که دو فرایند جهانی
کنند، به پدیده عدم تسامح  وگوی مجدد میان اجتماعات انسانی فراهم می شرایطی که برای گفت

یداتی جدی مانند زوال، محو شدن و ویرانی میراث فرهنگی اند و موجب بروز تهد دامن زده
 دهد. واسطه نبود منابع الزم برای حفاظت از این میراث رخ می  شوند که این امر به ناملموس می

در این سند به اهمیت میراث فرهنگی ناملموس به عنوان انگیزه اصلی تنوع فرهنگی و 
زوم آگاهی بیشتر از اهمیت میراث فرهنگی کننده توسعه پایدار توجه شده و بر ل تضمین

تر تأکید شده است. در ماده یکم این  های جوان ناملموس و پاسداری از آن، به ویژه میان نسل
اند: الف( پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس؛ ب(  سند اهداف این معاهده چنین بیان شده

ربط؛ ج( افزایش  ها و افراد ذی هاطمینان از احترام به میراث فرهنگی ناملموس جوامع، گرو
المللی و تضمین  آگاهی از اهمیت میراث فرهنگی ناملموس در سطوح محلی، ملی و بین

 .(Unesco, 2020) المللی های بین پاسداشت متقابلِ آن؛ د( فراهم کردن همکاری و کمک

 تعریف میراث فرهنگی ناملموس
با آنکه مصادیق اصطالح میراث فرهنگی ناملموس طبق آنچه در معاهده آمده است، شامل 

شناسی مرتبط دانست، اما سابقه  توان آن را با حوزه مطالعاتی مردم شود که می هایی می حوزه
شناسی وجود ندارد. ریچارد کورین  مشخصی از این اصطالح در مطالعات علمی مردم

را در میان کارشناسان و پژوهشگران تا حدودی مهجور « اصطالح فنی»شناس فرهنگی این  مردم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 globalization 

2 social transformation 



 

 

 

 

 

 1401، بهار و تابستان 34شناسی، سال نوزدهم، شماره  نامۀ انسان

  

210 

یا ناملموس دانست و دلیل انتخاب آن توسط یونسکو را مشکالت فراوانی بیان کرد که فعاالن 
المللی  برانگیز چنین اصطالحاتی در یک بستر بین پژوهان در کاربرد سوءتفاهم فرهنگی و دانش

، «شیوه زندگی»، 1«محور فرهنگ بیان»، «فرهنگ سنتی»، «شفاهی میراث»، «فولکلور»اند:  داشته
میراث »، «۳آداب و رسوم»، «۲محور فرهنگ جماعت»، «نگارانه فرهنگ قوم»، «زندگیِ فولک»

5«4فرهنگ عامه»و « فرهنگی زنده
 (Kurin, 2004: 67). 

اما در پاسخ به این پرسش که این اصطالح از کجا آمده است باید گفت میراث فرهنگی 
 ,ibid) 7به انگلیسی یا فرانسه است mukei bunkazi ۶ای آزاد از اصطالح ژاپنی  ناملموس ترجمه

ای جدی آغاز کرد که مبتنی بر پیشنهاد  . ژاپن در دوران پس از جنگ جهانی دوم، برنامه(2007:10
بخشید.  هایی بود که میراث فرهنگی ملی را تجسم می میت شناختن و حمایت دولت از سنتبه رس

های باستانی، سلطنتی و محلی در پی  این برنامه در واکنش به این نگرانی اجرا شد که سنت
شود. دولت ژاپن در نخستین معیارسازی خود از  نوسازی محو و در نتیجه هویت ملی تضعیف می

(، مایملک فرهنگی 1954و بازنگری آن در سال )(« 195۰ایت از اموال فرهنگی )قانون حم»خالل 
تعریف کرد. بر اساس این قانون همه « های زنده گنجینه»ملموس و ناملموس و افراد را به عنوان 

هم نه برای سود  های ملی باید حفاظت، قدردانی، استفاده و مدیریت شوند؛ آن  منابع و دارایی
اما نخستین جایی که  . (ibid, 2004: 67-8) ر راستای ماندگاری و بقای تمدنتجاری، بلکه د

شود، اعالمیه شاهکارهای  در متون استانداردساز یونسکو دیده می« ناملموس»استفاده از اصطالح 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 expressive culture 

2 community-based culture 
3 customs 
4 popular culture 

عنوان فولکلور را در خود دارد، اما در معاهده میراث ناملموس، این  1989با آنکه توصیه یونسکو در سال  5   

 Kuutma (2016) اصطالح نیامده است. برای بررسی دالیل حذف اصطالح فولکلور در معاهده رجوع شود به 

است. در قانون  Cultural Property Intangibleو به معنای دارایی فرهنگی ناملموس  財 文化 無形 پنی به ژا ۶ 

، موسیقی، هنرهای کاربردی و سایر محصوالت شود: آثار نمایشی طور تعریف می مزبور دارایی فرهنگی ناملموس این

 Law for the Protection ofنک:  فرهنگی ناملموس که دارای ارزش تاریخی یا هنری قابل توجهی برای ژاپن هستند.

Cultural Property (Law No. 214, May 30, 1950)/ Last Amendment: Law No. 7, March 30, 2007 
زبانان،  های انگلیسی و فرانسه نیز داشته است. برای فرانسوی هایی در ترجمه به زبان اصطالح ناملموس دشواری 7  

intangible  به معنای چیزی است که افراد مجاز به لمس آن نیستند؛ برای چنین مفهومی در زبان فرانسه از اصطالح

immatérial اهمیت است. به نقل از  شود که در انگلیسی به معنای بی استفاده می Logan (2017) 
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به کار « شفاهی»( است که این اصطالح همراه با عبارت 1997میراث شفاهی و ناملموس بشری )
ای از معیارها را برای شناسایی  اعالمیه شامل تعریف دقیقی نیست، اما مجموعهرفته است. این 

( میراث مورد بحث به اشکال 1اند از: ) دهد که عبارت میراث شفاهی و ناملموس ارائه می
های  جایی که فعالیت …تجلیات فرهنگی عامیانه و سنتی و فضاهای فرهنگی مربوط است

( این تجلیات و فضاهای فرهنگی، الف: باید ۲یابند؛ ) مرکز میفرهنگی و مردمی در آن تجمع و ت
ای  عنوان شاهکارهای نبوغ خالقه بشر اثبات کنند، ب: شواهد گسترده ارزش برجسته خود را به

های فرهنگی یا تاریخ فرهنگی اجتماع مربوطه ارائه دهند. ج:  های خود در سنت از ریشه
ها باید  ( آن۳ع فرهنگی خود باشند. عالوه بر این )ای برای تأیید هویت فرهنگی جوام وسیله

فرد از  های فنی را اثبات کنند و به همان اندازه شاهدی منحصربه برتری در مهارت و ویژگی
 . (Francioni, 2020: 50)های فرهنگی زنده باشند  سنت

به موضوع تعریف میراث فرهنگی ناملموس اختصاص یافته است.  ۲۰۰۳ماده دوم معاهده 
در این بخش از معاهده، نخست به معنای اصطالح میراث فرهنگی ناملموس و سپس به معرفی 

میراث فرهنگی »نمودها یا تجلیات آن پرداخته شده است. از نظر این معاهده اصطالح 
ها و  ساخته و نیز ابزار، اشیاء، دست –ها  ، دانش، مهارت۳ها ، بیان۲، بازنمودها1به آداب« ناملموس

ها و در برخی موارد افراد،  شود که جوامع، گروه اطالق می -ها  رهنگی مرتبط با آنفضاهای ف
شناسند. این میراث فرهنگی  ها را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود به رسمیت می آن

ها در  طور مداوم توسط جوامع و گروه شود، به ناملموس که از نسلی به نسل دیگر منتقل می
شود و حس هویت  ها مجدداً بازآفرینی می ، تعاملشان با طبیعت و تاریخ آنزیست پاسخ به محیط

آورد و بدین ترتیب مروج احترام به تنوع فرهنگی و خالقیت  و تداوم را برایشان به ارمغان می
در این معاهده پنج قلمرو برای میراث فرهنگی ناملموس تعریف  Unesco, 2020).)بشری است 

 شده است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 practices 

2 representations 
ها، باورها  ها، استعاره ها، ایده های اجتماعی، نظامی از ارزش ازنماییبه ظاهر ارجاع به مفهوم بازنمود اجتماعی دارد. ب

کنندگان و ایجاد ارتباط میان  دادن به مشارکت هایی هستند که در خدمت برقراری نظم اجتماعی، جهت و شیوه

 Sammut & Howarth (2014)ها و جوامع هستند. نک:  اعضای گروه
3 expressions 
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 میراث فرهنگی ناملموسقلمروهای 
کنندگان معاهده برای مصادیق مختلف میراث فرهنگی ناملموس شامل پنج  بندی تدوین طبقه

 (.1یاد شده است )شکل  1«قلمرو»دسته یا گونه است که در معاهده از آن با عنوان 
، ها ها و جشنواره های شفاهی، هنرهای اجرایی، آداب اجتماعی، آیین این قلمروها شامل سنت

شوند. تعریف متن معاهده از  دانش و آداب مربوط به طبیعت و کیهان و صنعتگری سنتی می
تر یونسکو از این  شود، اما برای دریافت دقیق قلمروها به ذکر همین موارد باال محدود می

ترین منبع متونی تشریحی است که یونسکو  ها، مناسب قلمروها و حدود و ثغور یا همپوشانی آن
منتشر کرده است. در این متن عالوه بر تشریح قلمروها  ۲۰11بعاد این قلمروها در سال درباره ا

ها صحبت شده است و اینکه ممکن است از کشوری به کشور دیگر  درباره سیال بودن مرز آن
ها متفاوت باشد. از طرف دیگر مصادیق میراث فرهنگی ناملموس  تعاریف و تفکیک این دامنه

ها دربرگیرنده عناصری از قلمروهای  شوند و بسیاری از آن حدود نمیبه یک تجلی واحد م
بر اساس این متن با وجود ارائه یک چارچوب برای تعریف  Unesco, 2011:3)) چندگانه هستند

مانع »های در نظر گرفته شده در معاهده به جای  اشکال میراث فرهنگی ناملموس، فهرست دامنه
نیست. از این رو کشورها « کامل بودن»دارند که لزوماً به معنای « جامع بودن»، تمایل به «بودن

ای در  ها استفاده کنند. در حال حاضر تنوع گسترده ممکن است از نظام دیگری در تعریف دامنه
این موضوع وجود دارد؛ به طوری که برخی کشورها مظاهر میراث فرهنگی ناملموس را به 

هایی مشابه با موارد  کنند و برخی دیگر نیز تقریباً دامنه ی میبند ای متفاوت از معاهده تقسیم گونه
هایی دیگر یا  ها ممکن است دامنه برند. آن هایی دیگر به کار می معاهده، اما با نام

های موجود اضافه کنند. این امر ممکن است شامل ترکیب  هایی جدید به دامنه زیرمجموعه
های  ها و سرگرمی بازی»شد، از جمله  ا استفاده میباشد که قبالً در کشوره« هایی زیردامنه»

)همان( در ادامه به تشریح «. ها خاطره مکان»یا « زیارت»، «دامپروری»، «های آشپزی سنت»، «سنتی
 ها بر اساس منبع مورد نظر خواهیم پرداخت. این دامنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 domain 
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 های شفاهی سنت

است و در توضیح مصادیق آن در این قلمرو به لحاظ ترتیب نخستین قلمرو اعالمی در معاهده 
ها،  های کودکانه، افسانه ها، ترانه ها، قصه ها، چیستان المثل متن تشریحی یونسکو آمده است: ضرب

 …ها، دعاها، سرودها، آوازها، هنرهای اجراهایی و ها، آوازها و اشعار حماسی، افسون اسطوره
های بیان شفاهی نقش مهمی در  ها و شیوه روست که سنت توجه این سند به این قلمرو ازآن

های فرهنگی و اجتماعی و حافظه جمعی یک جامعه و در نتیجه زنده  انتقال دانش، ارزش
های بیانی در بین همه اعضای یک جامعه رایج است و  ها دارند. برخی از شیوه داشتن فرهنگ نگه

اجتماعی خاص، یا شاید  های که برخی دیگر به گروه  کنند، در حالی کل افراد از آن استفاده می
 (.4شوند )همان،  فقط مردان یا زنان، یا افراد مسن محدود می

 هنرهای اجرایی
واسطه اهمیتش در سازگاری انسان با محیط،  محور در نوع انسان، به شناختی رفتار بیان از منظر مردم

ر آن زمان نیز توان فرض کرد که حتی د بایستی از دوران کهن مهم بوده باشد و از این جهت می
موسیقی، رقص و تئاتر از جمله هنرهای . (Tax, 1979: V) وجود داشته است« هنرهای نمایشی»

. طبق تشریح یونسکو قلمرو (Royce, 2004: 12)یابند  اجرایی هستند که در فضا و زمان وجود می
آوازخوانی را در آوازی و سازی، رقص و تئاتر تا پانتومیم و  هنرهای اجرایی در معاهده از موسیقی

های میراث  گیرد. یونسکو از وجه خالقانه این هنرها و فراگیری آن در بسیاری دیگر از حوزه بر می
فرهنگی ناملموس گفته است. به زعم یونسکو موسیقی نقشی مهم در این قلمرو دارد، زیرا در هر 

دامنه های میراث 

فرهنگی  

 ناملموس

 صنعتگری سنتی

سنت های 
 شفاهی

 هنرهای اجرایی
آداب اجتماعی و 

 آیین ها

 دانش سنتی
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کال هنرهای اجرایی و ناپذیر از دیگر اش عنوان بخشی جدایی شود و اغلب به ای یافت می جامعه
های شفاهی است.  ها یا سنت ها، جشنواره سایر قلمروهای میراث فرهنگی ناملموس از جمله آیین

شود، جالب توجه است و کارکردهای اجتماعی  هایی که در آن موسیقی اجرا می تنوع مناسبت
ها و انواع  شن، ج1ها و مراسم تشرف متنوعی دارد. مراسمی مانند ازدواج، تشییع جنازه، آیین

ها نقشی محوری دارد. موسیقی و آواز ممکن است  ها مواردی هستند که موسیقی در آن سرگرمی
های آیینی از جمله این  نقش فرهنگی و اجتماعی برجسته داشته باشند که آوازهای کار و موسیقی

ان مصداقی از عنو کاربردها هستند. رقص نیز از وجوه هنرهای اجرایی است که در متون یونسکو به
قلمرو هنرهای اجرایی معرفی شده است. بر اساس توضیحات یونسکو رقص جدا از جنبه فیزیکی 

دهنده رویدادی خاص یا عمل  وخو یا نشان و حرکات موزون، اغلب بیانگر یک احساس یا خلق
های جنسی  هایی که بیانگر شکار، جنگ یا فعالیت های مذهبی و رقص روزانه است، مانند رقص

یکی از موارد همپوشی قلمروهای میراث ناملموس، هنرهای اجرایی و (. Unesco, 2011:6) هستند
صنعتگری سنتی است. غالباً هنرهای اجرایی ارتباط تنگاتنگی با اشیا یا فضای مادی دارند. در 

 ها و سایر تزئیناتی هستند که در ها، لباس هنرهای نمایشی این ابزار شامل آالت موسیقی، ماسک
شود. از طرف دیگر اغلب این  ها استفاده می اجرای رقص یا به عنوان لوازم صحنه و اجرا از آن

شوند و هنگامی که این فضاها ارتباط تنگاتنگی با اجرا داشته  های خاص اجرا می هنرها در مکان
 شوند )همان( باشند، از نظر معاهده فضاهای فرهنگی تلقی می

 ها وارهها و جشن آداب اجتماعی، آیین
های جمعی در یک جامعه ربط سومین قلمرویی که در معاهده بیان شده است، کامالً به فعالیت

شوند: مناسک عبادی،  کند. مصادیق اعالم شده در متون یونسکو شامل چنین مواردی می پیدا می
تی، های حقوقی سن های تولد، عروسی و تشییع جنازه، سوگند وفاداری، نظام ، آیین۲مناسک گذار

 ۳های سنتی، خویشاوندی و تشریفات آیینی خویشاوندی، الگوهای استقراری، ها و ورزش بازی
های آشپزی، مراسم مرتبط با فصول سال، آداب مختص مردان یا زنان، شکار، ماهیگیری و  سنت

آداب اجتماعی متمایز که به طور خاص به یک جامعه مربوط هستند و به  ۲۰۰۳.... در معاهده 
کند، در اولویت قرار دارند. به عنوان مثال،  حس هویت و تداوم با گذشته آنان کمک میتقویت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 initiations 

2 rite of passages 

3 settlement pattern 
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در بسیاری از جوامع، آداب خوشامدگویی و احوالپرسی شکلی خودمانی دارد، در حالی که در 
 (.9برخی دیگر، پرآب و تاب و تشریفاتی و نشانی از هویت یک جامعه است )همان، 

 یعت و کیهاندانش و آداب مربوط به طب
شناختی سنتی، دانش بومی،  شود: حکمت بوم های متعددی مانند اینها می این قلمرو شامل حوزه

ها، باورها، مناسک تشرف،  های درمانی سنتی، آیین دانش درباره جانوران و گیاهان محلی، نظام
و هنرهای  ها ها، زبان های اجتماعی، جشنواره شناسی، شمنیسم، مناسک مالکیت، سازمان کیهان

هایی است که در  ها، آداب و بازنمایی ها، مهارت دیداری. این قلمرو شامل دانش، فوت و فن
های اندیشیدن به کیهان  یابد. این شیوه جوامع از طریق تعامل با محیط زیست طبیعی توسعه می

 بینیهای شفاهی، احساس تعلق به یک مکان، خاطرات، معنویت و جهان از خالل زبان، سنت
گذارند و زیربنای بسیاری از  ها و باورها اثر می ها همچنین به شدت بر ارزش شود. آن بیان می

ها به نوبه خود از طریق محیط طبیعی و جهانی  های فرهنگی هستند. آن آداب اجتماعی و سنت
 (.1۲گیرند )همان،  تر از جامعه شکل می گسترده

1صنعتگری سنتی
 

ترین تجلی میراث فرهنگی ناملموس باشد. با  ترین و ملموس فیزیکیدامنه صنعتگری سنتی شاید 
ها و دانش مربوط  عمدتاً به جای محصوالت صنایع سنتی به مهارت ۲۰۰۳این حال، کنوانسیون 

های حفاظتی باید بر  دستی، تالش به این صنایع توجه دارد. به جای تمرکز بر حفظ اشیاء صنایع
ها و دانش خود به دیگران،  لید صنایع دستی و انتقال مهارتتشویق صنعتگران برای ادامه تو

دستی سنتی وجود دارد: ابزار،  ویژه در جوامع خود متمرکز شود. اشکال متعددی از صنایع به
ها و هنرهای اجرایی، ظروف  پوشش و جواهرات، لباس و وسایل الزم برای جشنواره

، حمل و نقل و ساخت سرپناه؛ هنر تزئینی و سازی سازی، اشیاء مورد استفاده برای ذخیره ذخیره
هایی که هم برای سرگرمی و هم برای  بازی اشیاء آیینی؛ آالت موسیقی و ظروف خانگی و اسباب

روند. بسیاری از این اشیاء فقط برای استفاده در مدت زمانی کوتاه مورد توجه  آموزش به کار می
شوند. با این حال ممکن است  خاص درست می هایی که برای مراسم جشنی قرار دارند؛ مانند آن

 (.14شوند )همان،  به میراثی تبدیل شوند که از نسلی به نسل دیگر منتقل می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 traditional craftsmanship 
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 های دوتایی و میراث فرهنگی ناملموس تقابل
 های دوتایی تقابل

1های دوتایی مردم از دوران کالسیک به ویژگی بنیادی تقابل
سطو در اند. به عنوان مثال، ار اعتقاد داشته 

-غیرطبیعی، فعال-ماده، طبیعی-های نخستین را چنین مطرح کرد: شکل کتاب متافیزیک خود تقابل
برای رسیدن . (Chandler, 2007: 92)نیستی  -بعد و هستی-کثرت، قبل-جزء، وحدت-منفعل، کل

به درک روشنی از اصطالح تقابل یا تضاد دوتایی، نخست باید به منشأ آن در نظریه ساختارگرایی 
ای است که واحدهای زبان  وسیله»سوسور توجه داشت. به گفته فردیناند دو سوسور، تقابل دوتایی 

اساساً مفهوم « شود می کنند؛ هر واحد در برابر آنچه نیست، تعریف از طریق آن ارزش یا معنا پیدا می
شود.  مراتبی ناشی می تقابل دوتایی از گرایش به سازماندهی همه چیز در یک ساختار سلسله

ها، مثبت یا منفی و بدون آزادی عمل ظاهری برای انحراف  اصطالحات و مفاهیم مربوط به این تقابل
مرگ، -سفید، زندگی-سیاهزن، -سازند. مواردی همچون مرد ها می از تعریفی هستند که این تقابل

نکته جالب توجه اینجاست که در تعریف . (Fogarty, 2005)غیاب و غیره -بیرون، حضور-درون
شود یا حضور یکی به معنای غیاب دیگری  ها یکی به دیگری ترجیح داده می های این تقابل قطب

صطالح دوگانی )مانند شناسی ساختارگرا نیز تقابل دوتایی به معنای تقابل بین دو ا است. در مردم
طبیعت و فرهنگ، راست و چپ، مرد و زن( و نشانه تشخصی است که با حضور یا غیاب یک 

 .(Barnard, 2009: 893)شود    ویژگی متمایز مشخص می
-خود بر یک تقابل بنا شده است: ملموس خودی به« میراث فرهنگی ناملموس»اصطالح 

بل در متون مبنایی و نیز تقریرات شارحان معاهده، گام رو بررسی ابعاد این تقا ناملموس. از این
مهمی در درک بیشتر و متمایز کردن این مفهوم است. از طرف دیگر این پرسش قابل آزمودن است 

های آن نقشی مکمل دارند؟ در ادامه بحث  که آیا این تقابل یک تقابل حذفی است یا آنکه قطب
 ایم. نگی ناملموس را انتخاب کرده و به بررسی آن پرداختهیازده تقابل دوتایی مرتبط با میراث فره

 های دوتایی در مفهوم میراث فرهنگی ناملموس مصادیق تقابل

 مکتوب-شفاهی 
های شفاهی از جمله مفاهیم مورد توجه در معاهده میراث فرهنگی  های شفاهی و نیز شیوه سنت

نامه تهیه شده برای تدوین معاهده، سنت شفاهی چیزی است که دهان به  ناملموس است. در واژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 binary opposition 
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شود و نقش آن از حفظ کردن اطالعات مربوط به گذشته است. همچنین در تعریف  دهان منتقل می
ها به عنوان وجوهی از میراث فرهنگی ناملموس نام برده شده است  ای بیان شفاهی، از آنه شیوه

شناختی  بر اساس تعریفی مردم .(Van Zanten, 2002: 5)  شود که از طریق گفتار یا آواز بیان می
مفهوم سنت شفاهی با مفهوم فولکلور پیوند یافته است. سنت شفاهی بخشی از دانش فرهنگی یک 

شود و  جای شکل نوشتاری به صورت شفاهی منتقل می است که به « فرهنگ سنتی»یا  جامعه
 (Seymour-Smith, 1986: 212)  گیرد یا مکتوب قرار می« سنتِ نویسا»بنابراین در تقابل ضمنی با 

طور  در راستای تغییرات فرهنگی در جهان و فرایند توسعه، این بخش از فرهنگ انسانی نیز به
ها و مجالت، رادیو، تلویزیون و اینترنت  ها، روزنامه تهدید قرارگرفته است. کتاب طبیعی مورد

های بیان شفاهی داشته باشند و بدیهی است که این  ها و شیوه توانند تأثیر مخربی بر سنت می
توجهی اشکال سنتی بیان شفاهی را تغییر دهند یا  طور جالب  توانند به های جمعی مدرن می رسانه

طور کامل برخوانی شوند،  برد تا به ن کنند. اشعار حماسی که زمانی روزها زمان میجایگزی
یابد و آوازهای سنتی دوران نامزدی که قبل از ازدواج  شان به چند ساعت کاهش می بازگویی

 .(Unesco, 2011: 5) شوند های موسیقی دیجیتال جایگزین می دی یا فایل شدند با سی خوانده می

 1لمحصو-فرایند 

دستی به شکلی مناسب تلقی معاهده از تمرکز بر فرایند به  در موضوع صنعتگری سنتی یا صنایع 
شود. در این قلمرو از قلمروهای میراث فرهنگی ناملموس، تمرکز  جای محصول روشن می

ها و دانش مربوط به این صنایع است.  جای محصوالت صنایع سنتی به مهارت معاهده عمدتاً به 
دستی، تأکید  جای تمرکز بر حفظ محصوالت صنایع های حفاظتی نیز به در بحث فعالیت رو ازاین

دستی و انتقال  های حفاظتی بر تشویق صنعتگران برای ادامه تولید صنایع بر آن است که تالش
 (14ویژه در جوامع خود متمرکز شود )همان،  ها و دانش خود به دیگران، به مهارت

 3حفاظت - 2پاسداری
پاسداری یکی از نکات حساس و کلیدی در معاهده میراث فرهنگی ناملموس است. پرسش 
اساسی این است که با چه روشی باید از میراث فرهنگی ناملموس حفاظت کرد و چه نوع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 procces-product 

2 safeguarding 

3 protection 
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هایی در جریان،  اقداماتی را باید انجام داد؟ حساسیت موضوع در این است که اینجا با پدیده
ویا مواجه هستیم و از این رو اقدام حمایتی ممکن است موجب اخالل در محور و پ زنده و انسان

شکل طبیعی این میراث شود و شکل مداخله مصنوعی به خود بگیرد. از این رو در مقابل 
که برای میراث ملموس به کار رفته است، برای میراث ناملموس از اصطالح « حفاظت»اصطالح 

نامه مقدماتی معاهده با آنکه عنوان مدخل حفاظت است،  استفاده شده است. در واژه« پاسداری»
های میراث فرهنگی  اما این نکته بیان شده است که مفهوم حفاظت ممکن است برای همه جنبه

مورد تأیید قرار « پاسداری»ناملموس قابل اجرا نباشد و بنابراین، برای مقاصد معاهده، اصطالح 
به معنای اقداماتی در نظر « پاسداری»متن معاهده نیز  . در (Van Zanten, 2002: 6)گرفته است 

شود و دربرگیرنده  گرفته شده که با هدف تضمین بقای میراث فرهنگی ناملموس انجام می
ویژه از  مواردی چون شناسایی، مستندسازی، تحقیق، حراست، حفاظت، ترویج، ارتقاء، انتقال )به

 ,Unesco)های مختلف چنین میراثی است  بهطریق آموزش رسمی و غیررسمی( و نیز احیای جن

به تعبیر بوکوا رئیس اسبق یونسکو، حفاظت به معنای کشیدن حصار در اطراف یک  (2020:6
اش و در نتیجه کاهش کارکرد یا ارزش  عنصر خاص بیانی و جدا کردن آن از بافت و گذشته

و عملکرد زنده آن  حفاظت از ماهیت، ارزش اجتماعی آن است، در حالی که پاسداری شامل
برانگیز است، زیرا  حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس امری چالش (Bokova, 2011: vi).است 

بینی یا نظامی از باورها از حفظ یک محیط طبیعی دشوارتر  به تعبیری حفاظت از یک جهان
هایی  واسطه فرصت های موجود بیرونی برای یک فرهنگ، به است. از طرف دیگر فراتر از چالش

شده، خودشان تمایل به یک  رانده کند، بسیاری از جوامع محروم یا به حاشیه که توسعه فراهم می
ها و آداب و رسوم آنان  یافته صرفاً اقتصادی دارند که از سنت سبک زندگی یا یک الگوی توسعه

 .(Unesco, 2011: 13)فاصله دارد 

 ۲گرایی نسبی -1گرایی شمول جهان

شناختی  های نظری فلسفی و مردم دوگانی دیگر در بحث میراث فرهنگی ناملموس که ریشه
گرا در مواجه با مقوله فرهنگ است. از منظر  شمول با رویکرد نسبی دارد، تقابل رویکرد جهان

اش بر  گرایی فرهنگی بر این اصل استوار است که تفسیر هر فرد از تجربه شناسی، نسبی مردم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 universalism 

2 relativism 
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گیرد و این عوامل بر  نه، چارچوب مرجع و هنجارهای اجتماعی او شکل میزمی اساس پس
ها برای همه  توان مقیاسی یکسان از ارزش رو نمی گذارند. از این های او تأثیر می ادراک و ارزیابی

کنند  گرایان سعی می شمول در مقابل جهان. (Winick, 2021) کار گرفت جوامع انسانی به
ها( را بین جوامع مختلف شناسایی کنند. در حالی که یک  یا حتی جهانیها ) مشترکات و شباهت

 . (Eriksen, 2013: 2) فرد و خاص بودن هر جامعه یا فرهنگ تأکید دارد گرا بر منحصربه نسبی

آشکار است؛ در معاهده میراث فرهنگی جهانی  ۲۰۰۳و  197۲این تفاوت نگاه در دو معاهده 
ر است و معیارهای تشخیص آن کمابیش مورد اجماع فنی سخن از برجسته بودن آثا 197۲

های میراث فرهنگی ناملموس  یکی از ویژگی 1بودگی است، اما منحصر به فرد بودن یا تک
شود و ارتباط ضعیفی با  ها در نظر گرفته می بودنی است و تنوع فرهنگی نیز به عنوان فرهنگ تک

وجود این، معاهده میراث  با  .(Machuca, 2013: 61)دارد   ۲شمولی هر گونه فرض جهانی
گرایانه نیست؛ چنان که عدم تعارض مصادیق  شمول فرهنگی ناملموس فارغ از رویکرد جهان

ای  میراث فرهنگی ناملموس با اعالمیه جهانی حقوق بشر یکی از شروط معاهده است، اعالمیه
. از طرف دیگر رسیدن (Kurin, 2004)است  گرایان فرهنگی که از موضوعات مورد مناقشه نسبی

شمولگرایانه نیست. برای مثال ماده دوم،  نیاز از طرز تلقی جهان به نگاهی فراگیر در تعاریف، بی
و نیز ابزارها، اشیاء،  -ها  ها، مهارت ها، دانش ها، بیان عملکردها، بازنمایی»معاهده میراث را 

توان آن را مفهومی  کند که می میتعریف « ها مصنوعات و فضاهای فرهنگی مرتبط با آن
گرایانه فرهنگی دارد، زیرا  گرایانه در نظر گرفت. از طرف دیگر معاهده خصلت نسبی شمول جهان

ها و در برخی  جوامع، گروه»شود که این موارد را  در آن این تعریف با ذکر این نکته تکمیل می
 .(Pfeilstetter, 2017: 611) «شناسند عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود می موارد افراد آن به

 غیرمادی -مادی  

فرهنگ مادی شامل مجموع یا فهرستی از فناوری و مصنوعات مادی یک گروه انسانی، از جمله 
های معیشتی و نیز مواردی است که برای اهداف زینتی، هنری یا آیینی  عناصر مربوط به فعالیت

بر حفظ  ICHتوجه یونسکو تا پیش از معاهده  (.Seymour-Smith,1986:183) شوند تولید می
های  ویژه در بناهای معظم تاریخی و محوطه مظاهر مادی فرهنگ متمرکز بود. این رویکرد به
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باستانی متمرکز بود. برخی این نگاه در به رسمیت شناخته شدن میراث فرهنگی را ناشی از 
ور بر این بوده است که میراث فرهنگی دانند. زیرا با های غربی تلقی از میراث فرهنگی می ریشه

یابد و چنین نگاهی مانع از آن  بشریت در محصوالت مادی و برجسته هنر و معماری تجسم می
. با (Lenzerini, 2011:103)الملل داشته باشد  شد که بخش غیرمادی فرهنگ، سهمی در حقوق بین

ز این نگاه بوده است، اما برای آنکه معاهده میراث فرهنگی ناملموس حرکتی در فاصله گرفتن ا
رسد و تقریباً  بسیاری از جوامع، حتی تفکیک ملموس از ناملموس کامالً مصنوعی به نظر می

ها،  معناست. برای مثال، در میان بسیاری از جوامع محلی و بومی یک سرزمین خاص، کوه بی
شوند  انی ناملموسی میها، غارها و سایر نمودهای مادی و ملموس طبیعی منتسب به مع آتشفشان

در سطحی دیگر معاهده  (Kurin, 2004: 70)ها مرتبط است  که به طور ذاتی با مادیت فیزیکی آن
غیرمادی قائل است. بدین معنا که -میراث ناملموس به همبستگی دو وجه تقابل میراث مادی

فرهنگی تأکید  توجه نیست، بلکه بر وجه مغفول در حمایت از مصنوعات نسبت به اشیای مادی بی
دارد: مهارت و هنر سنتی خلق یا تولید این محصوالت. برای مثال مهارت و هنر فرشبافی ایرانی یا 

العاده محصوالت ناشی از این هنر و  توان از کیفیت فوق سازی در شهرِ کرمونای ایتالیا را نمی ویولن
مله ابزار الزم برای انجام مهارت جدا کرد. عالوه بر این کارکرد، اشیاء مادی ممکن است از ج

هایی نام برد که برای  توان از عروسک ها یا هنرهای اجرایی باشند؛ برای نمونه می مراسم، آیین
 .(Francioni, 2020: 55) شوند اجرای تئاتر عروسکی ساخته می

 1ایستایی-پویایی

امی بر این بخشی از میراث فرهنگی را نادیده گرفته است، چه ن 197۲با فرض آنکه معاهده 
توان گذاشت؟ برخی پژوهشگران معتقدند که تفکیک میراث مادی و غیرمادی  بخش مغفول می

-چندان در فهم و شناسایی میراث فرهنگی موجه نیست. آنان دوگانگی کلیدی را نه مادی
دانند. به زعم آنان در واقع، میراث ملموس به محصوالت مادی  پویایی می-غیرمادی، که ایستایی

شود که پیشتر ایجاد شده و متحمل دگرگونی اندک شده یا بدون تغییر  یت انسانی اطالق میخالق
مندی و خرسندی  کرد و برای بهره  دانست، تحسین و حفاظت  توان مهم ها را می آن اند. مانده
تاریخی -هایی از بافت اجتماعی های کنونی و آینده به کار برد. این میراث عالئم و نشانه نسل
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آل(، نقش شاهدان  اند )حداقل در حالت ایده نخورده باقی مانده خود هستند که دستخاص 
اند، هر چند آن دوران دیگر حضور  کنند و بنابراین ما را در برگرفته دوران پیش از ما را ایفا می

ندارد. در مقابل، میراث فرهنگی ناملموس، پویا و پیوسته در حال حرکت است، در زمان حاضر 
رد و زنده است، همچنانکه در زمان چندین نسل قبل چنین بوده است. چیزی که آن را حیات دا
شود، توانایی آن در دگرگونی خود،  کند و موجب انتقال آن از نسلی به نسل دیگر می حفظ می

سازگار شدن با وضعیت جدید توسط کاربرانش و پذیرش عناصر و معانی تازه در شرایطی است 
 .(Amescua, 2013: 105)گذرانند  ی را از سر میکه حامالنش، دگرگون

 تشخیص درونی-تشخیص بیرونی
ها به  از میراث فرهنگی مبتنی بر مواردی است که معیار ورود آن 197۲تعریف مختصر معاهده 

فهرست میراث جهانی همگی مبتنی بر یک صفت است: برجسته. به این معنا که اثر مزبور طی 
اساس معیارهای معلوم، اثری خاص و برجسته شناخته شود؛ طبعاً فرایندهای مشخصی باید بر 

این فرایند ناشی از نگاه ناظر بیرونی به میراث فرهنگی است و نوعی قطعیت در تشخیص را در 
گیرد که در نگاه جهانشمول به مقوله میراث ریشه دارد. اما به تعبیری شالوده یا پارادایم  بر می

طور که گفته شد،  متفاوت است. همان 197۲دودی با معاهده میراث فرهنگی ناملموس تا ح
های  گرایی فرهنگی است و به تعبیری تحت تأثیر گرایش نتیجه دیدگاه نسبی« میراث ناملموس»

را تعیین و ترویج « ارزش برجسته جهانی»پست مدرنیستی قرار گرفته است. اگر میراث جهانی 
های نظارتی  را در کنوانسیون 1«گری نماینده»ود نوبه خ کند، میراث فرهنگی ناملموس به می

شامل یک « میراث فرهنگی ناملموس»دهد. از این رو مفهوم  های فهرست یونسکو نشان می نظام
شود که قابلیت میراث  بستگی دارد؛ زیرا فرض می« عامل انسانی»است که به  ۲رویکرد بازتابی

توان به اهمیت و  در یک قیاس دیگر می. (Kuutma, 2013: 8)شود  آن ایجاد می« حامل»توسط 
های مردمی در فرایندهای مختلف و حتی به رسمیت شناختن و اعتبار بخشیدن به  نقش گروه

، میراث فرهنگی باید دارای ارزش 197۲میراث فرهنگی ناملموس سخن گفت. بر اساس معاهده 
های میراث  ن پایگاهبرجسته جهانی و ماهیت اصیل و معتبری باشند و کارشناسان و مدیرا

، ۲۰۰۳فرهنگی، نقشی مهم در شناسایی و حفاظت از میراث فرهنگی دارند. اما در معاهده 
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نمودهای میراث فرهنگی منوط به شناسایی و به رسمیت شناخته شدن آن توسط مردم جوامع 
ند عوامل بیرونی نقش حمایتی دار ۲۰۰۳عنوان میراث فرهنگی خود هستند. بر اساس معاهده  به

رو به  . از این(Unesco, 2021) کننده است عنوان میانجی یا تسهیل و همکاری کارشناسان فقط به
جوامع در تعریف و  1«ذهنی»میراث ناملموس بر نقش  گفته رئیس وقت یونسکو، معاهده

 .(Bokova, 2011: v) شناخت ارزشی تأکید دارد که باید به میراث فرهنگی ناملموس داده شود
این جهت میراث فرهنگی جوامع، نه از طریق یک ناظر بیرونی که آنان را ابژه شناخت و  از

کند، بلکه بر اساس تلقی و نگاه درونی یک جماعت انسانی، به رسمیت  تشخیص خود می
 شود.شناخته می

 ۲جهانِ جنوبی –جهانِ شمالی 

به شمال و جنوب از منظر بندی جهان  توان تقسیم دوگانی دیگر در فهم بیشتر معاهده را می
رفاه و توسعه دانست؛ نوعی از تفکیک که الزاماً به معنای دقیق کلمه جغرافیایی نیست. تعریف 
پیشینی یونسکو از میراث فرهنگ جهانی در عمل به جایی رسید که به تعبیر مدیر کل وقت 

هانی به های موجود در فهرست میراث ج یونسکو عدم توازن جغرافیایی در توزیع محوطه
دهنده ضعفی در نظام  بودند و نشان« شمال»تری نماینده  طور گسترده وجود آمد. این آثار به

گرفت و  یونسکو، که با تمرکز بر حفاظت از میراث ملموس، میراث ناملموس را نادیده می
ها را که در نقشه تنوع فرهنگی اغلب به جنوب تعلق دارند، کنار  بنابراین بسیاری از فرهنگ

  (Aikawa, 2004:145)گذاشت یم

 فردمحور -جماعت محور
های انسانی یا افراد مرتبط با این  نکته دیگر در معاهده میراث ناملموس توجه به نقش جماعت

معاهده، هیچ میراث  1از ماده  ۲ها به جای توجه صرف به اشخاص است. بر اساس بند  گروه
فرهنگی ناملموسی بدون اجتماع، گروه یا در برخی موارد افرادی که چنین میراثی را ایجاد، 

کنند، وجود ندارد. این عنصر بیانگر ابعاد انسانی و مؤلفه اجتماعی  گهداری و منتقل میاعمال، ن
است که وجه ممیز میراث فرهنگی ناملموس از اشکال معمول میراث فرهنگی مادی و فیزیکی 

المللی قرار دارند. عالوه بر این با نقش مهمی که برای  های بین است که تحت حمایت کنوانسیون
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نگی در بسیاری از دیگر مفاد کنوانسیون در نظر گرفته شد، محوریت عنصر اجتماعی جوامع فره
 .(Francioni, 2020: 53) شود در تعریف میراث فرهنگی ناملموس، تصدیق می

 مرزهای سیاسی-مرزهای فرهنگی 
های  ها در تهیه پرونده کشورهای عضو معاهده موظف به اطمینان از مشارکت گسترده جماعت

و اقدامات حفاظتی هستند و باید اعالم رضایت قبلی و آزادانه این جوامع را برای ارسال نامزدی 
پرونده دریافت کنند. از آنجایی که مرزهای سیاسی الزاماً با مرزهای فرهنگی تطابق ندارند، در 

یابد؛ زیرا اجتماعی که به عنوان  مواردی یک نمونه فرهنگی در کشورهای مختلف بروز می
شود، لزوماً به قلمرو یک کشور واحد، محدود  یراث فرهنگی ناملموس شناخته میدارنده م

رو مظاهری از میراث فرهنگی ناملموس وجود دارد که به کشورهای متعدد مرتبط  نیست. از این
ای )یونان، ایتالیا، مراکش و اسپانیا( گرفته تا  ها فراوان است؛ از رژیم غذایی مدیترانه است. نمونه

گو )آرژانتین و اروگوئه(، هنر بازداری )مشترک بین یازده کشور( و میراث شفاهی مردم رقص تان
و نوروز که به عنوان میراث مشترک دوازده  (Francioni, 2020: 53))اکوادور و پرو( 1زاپارا 

المللی توسط چندین  ها برای مساعدت بین . از این رو نامزدها یا درخواستکشور به ثبت رسید
گیرند، زیرا بسیاری از عناصر میراث فرهنگی ناملموس در  شدت مورد تشویق قرار می کشور، به

شود که در چندین کشور مستقر  قلمرو چندین کشور وجود دارد و توسط جماعاتی اعمال می
 .(Unesco, 2021) اند؛ خواه همجوار باشند یا نباشند شده

 گذشته محور بودن-امتداد در زمان

انتقال از گذشته و حضور زنده در حال از مختصات تعریفی میراث فرهنگی ناملموس است. از 
رو همچون میراث ملموس، چیزی نیست که در گذشته ساخته و تثبیت شده و به زمان حال  این

رسیده باشد. میراث فرهنگی ناملموس به شکلی پویا و خودجوش از گذشته به حال رسیده است 
طور که از گذشته به امروز رسیده است، در   بیعی و بستری مناسب باید همانو در یک روند ط

توان بعدی فرازمانی برای میراث  رو می های بعدی برسد. از این  زمان امتداد پیدا کند و به نسل
طور مداوم  شود، به از نسلی به نسل دیگر منتقل می»فرهنگی ناملموس قائل شد. بر اساس معاهده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Sápara 1 که به Zápara یا Záparo شود که از  های آمازون گفته می نیز معروف است، به مردم بومی ساکن جنگل

 نظر جغرافیای سیاسی در امتداد مرز کشورهای اکوادور و پرو ساکن هستند.
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شان بازآفرینی  ها با طبیعت و تاریخ شان و تعامل آن ها در پاسخ به محیط و گروهتوسط جوامع 
دیگر، میراث فرهنگی ناملموس در  عبارت به« بخشد ها حس هویت و تداوم می شود و به آن می

زمان ایستا و تغییرناپذیر نیست و در معرض فرگشتی پویا است و در عین حال استمرار یک پیکره 
 .(Francioni, 2020: 53)کند  اتر از حیات بیولوژیکی آن فراهم میاجتماعی را فر

 ها و تقابل ها پایداری دوگانی
ها، پایدار هستند؟ و این تضادها موجب تضعیف یکدیگر  پرسش این است که آیا این تقابل

دهد که هر وجه تهدید یا عامل حذف وجه  شده نشان می های مطرح شوند؟ مروری بر تقابل می
یست و در کل توجه به میراث غیرمادی به معنای حذف میراث مادی نیست و اساساً این دیگر ن

ها از یکدیگر امری برساخته است. بدیهی است که  بسا تفکیک آن دو همبسته یکدیگرند و چه
شکنیِ یک تقابل  ها بیشتر جنبه تکمیلی دارند تا یک مواجهه. ژاک دریدا درباره شالوده این تقابل

ساختار »گوید که به معنای واژگونی  سخن می« مراتب در یک لحظه قطعی ازی سلسلهبراند»از 
نوعی  توان گفت پارادایم این معاهده به می .(Derrida, 1981: 41) است« تعارضی و انقیادی تقابل

های دوتایی در زمینه میراث فرهنگی است. پارادایمی که نه در  شکنی تقابل شالوده تالش برای
پارادایم مادی نسبت به میراث، بلکه تا حدودی در حال تثبیت جایگاه خود در عرصه جدال با 

بندی  شده در جمع رو نکات مطرح فرهنگ جهانی و رسمیت بخشیدن به آن است. از این 
درباره مفهوم میراث ناملموس « ناملموس: دوگانگی پایدار؟ -میراث فرهنگی ملموس»کنفرانس 

در این کنفرانس بر این تأکید شده است که مفهوم لغزانی مانند میراث شود.  تر می برای ما روشن
فرهنگی به جای رویکرد تقابلی، نیازمند رویکردی دیالکتیکی بین مادیت و غیرمادی است. زیرا 

طور کامل در بافت قابلیت آن برای کنش اجتماعی یا  توان به فرهنگ مادی را فقط می
ب مبانی مفهومی میراث مادی که بخش زیادی از هویت شناختی درک کرد. بدین ترتی معرفت

های حفظ و نگهداری( بدون اشیاء و  فرهنگی خود را مدیون آن هستیم، )فارغ از ضرورت
 .Charlotte, 2007: 128)) توانند وجود داشته باشند ها تعلق دارند، نمی فضاهایی که به آن

 گیری نتیجه
المللی از فرهنگ  ی نوظهور در معاهدات حفاظتی بینا با آنکه میراث فرهنگی ناملموس، پدیده

یابد که دارای قدمت و تداوم هزاران ساله  بشری است، اما به وجوهی از فرهنگ بشری ربط می
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نوعی  های دوتایی استفاده شد تا به هستند. برای درک بیشتر این مقوله در این مقاله از مفهوم تقابل
م میسر شود و از طرف دیگر، ماهیت این تقابل بررسی گردد. یابی این مفهو شناسایی دقیق و هویت

از این رهگذر یازده تقابل دوتایی بررسی شد و مشخص گردید که میراث فرهنگی ناملموس در 
کند. این تمایز را  خود را متمایز می …وجوه مختلف جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی و

ایم جدید در تعریف و تلقی از میراث فرهنگی نامید که توان به تعبیری ناشی از سیطره یک پاراد می
کشد. به عبارت دیگر آنچه تاکنون در  از این معاهده از میراث را به چالش می های پیش  تلقی

مراتب سیاسی اقتصادی باشد و  آورد. چه این حاشیه ناشی از سلسله حاشیه بوده است،  به متن می
راث فرهنگی. از طرف دیگر تقابل اجزای میراث فرهنگی چه ناشی از تعریفی علمی از مقوله می

کننده نیست. این موضوع هم در ماهیت  های دیگرشان، تقابل جدالی و نفی ناملموس با قطب
های غیرغربی، آشکار است و هم  ویژه در تلقی پیوسته میراث فرهنگی ملموس و ناملموس، به

ن دارند که این معاهده نقشی تکمیلی در تعامل کنندگان این معاهده خود به این موضوع اذعا تدوین
توان ماهیتی دیالکتیکی یا حتی  ها می رو برای این تقابل با میراث فرهنگی ملموس دارد. ازاین

ها با یکدیگر و جنبه  وگوی این تقابل وگویی در نظر گرفت؛ به این معنا که تعامل و گفت گفت
وجه به میراث فرهنگی ناملموس بیش از هر چیز رسد و ت ها امری بدیهی به نظر می تکمیلی آن

واسطه  سازی ماهیت زنده، اجتماعی و پویای فرهنگ بشری است که حفاظت از آن نیز به برجسته
 طلبد. این مشخصات، مالحظات و توجه ویژه خود را می
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