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  سرآغاز

 سـرزمینی  اگر که است عظیمی هاي ثروت جزء 1فرهنگی میراث
 تنها دوش بر نه را تري سنگین وظیفۀ بود، برخوردار آن نعمت از

 ایـن  از. سازد می وارد اجتماع افراد یکایک گردة بر که دولتمردان
 بـه  سالمت به آن سپردن و میراثی چنین حفظ معرفت که حیث

 رفتارهـاي  معرفت، این حصول براي .نیست آسانی کار آیندگان،
 چنـین  تحـت  و خـورد  می پیوند مردم، زندگی فرهنگ با اخالقی
 دوسـتی  و صـلح  معرفتـی،  هـاي  پـشتوانه  اسـتحکام  بـا  شرایطی
 جملــه از ایـران . دیـ آ مـی  فــراهم ملـل  ارتبـاط  بـراي  اي دریچـه 

 زبـانزد  آن، فرهنگی هاي میراث و هنر آوازة که است کشورهایی
یی هـا  قـدم  و ستیچ فرهنگی میراث و فرهنگ میمفاه اما است
 ،یانـسان ي  مند اخالق بعد به توجه با ها میراث این حفظي  برا که

 وجـود ی  فرهنگـ  ثیموار با ارتباط در اتیاخالق تیرعا و آموزش
 بحث دری  سنت راثیم و فرهنگ مفهوم ضرورت. است کدام دارد
ي محتـوا  ازی  مشترک افتیدر به ابتدا در که کند یم جابیا حاضر
  . شود اشاره مقاله، موضوع به پرداختن حد در واژه دو نیای ضمن

  
  فرهنگ
: ب تمـدن،  و رسـوم : الـف  حیطـۀ  دو در کلی صورت به فرهنگ

  )مقاله مروري(

  یفرهنگ راثیم و اخالق
  ∗ییایدر الیناز دکتر

  رانیاي نگار دانشنامه ادیبن هنر، گروه

 24/5/94:پذیرش تاریخ 15/2/94: دریافت تاریخ

  دهچکی

از آن دست است واژة ذهـن آشـنا و   . باشند ها در عمق معانی شکل گرفتۀ خود، واجد مفاهیمی جدي و دقیق براي انتقال به اذهان می           واژه :نهیزم
ـ هو سوابقی بررس دری  مهم امر مختلف، شقوق از فرهنگ داشتن رظن در. دیرین سالی همچون فرهنگ و میراث فرهنگی        شـناختن  وی اخالقـ  تی

 رای  فرهنگـ  راثیمي  معنوي  ها تیمالک بحث کند، یم برقرار وندیپ اجتماعي  معنوي  ها راثیم با که فرهنگ ازي  ا جنبه آن. شود یم محسوب اجتماع
ـ مرزهـا  همچـون ي  تر بزرگ سطوح دری  انساني  ها يمند اخالق وی  اخالق مباحث آن،ی  اصلي  ربنایز که سازد یم مطرح  شـکل  را نیسـرزم  کي ی

 و فرهنـگ ی  سـنت  دانـش  وي  معنو تیمالک موضوع با ارتباط در رانیای  فرهنگ راثیم حوزة بای  اخالق مباحث تا شدهی  سع اضرح مقالۀ در. دهد یم
  .ردیبگ قرار بحث موردی رانیا هنر

 برخوردی  جمع انتظاراتی  اخالق بعد بر هیتک با مقاله نیا در که است هیسو چندي  ا رابطهی  ملت هری  فرهنگ ثیموار با اخالق رابطۀ :گیري نتیجه
ی فرهنگـ  وي  هنـر ي  ها داشتهی  سنت دانش وی  فرهنگ راثیمي  معنو تیمالک حوزة دو به بحث مورد، نیا در دولتي  ها تیفعال وی  فرهنگ راثیم با
 وی الملل نیب نیقوان ازی نوع به آنها که آنجا ازی ول است کوتاه ران،یای فرهنگ راثیم از حراست در مهم شق دو نیا عمر. است شده دهیکش انیرانیا

 خـود ی  فرهنگ راثیم حفظ و ثبتي  برا زین تمدن صاحب ملل تمام ناخودآگاه اند، شده لیتبد ها نیسرزمی  ملي  هنرها وی  سنت علوم از دفاعی  اخالق
  . ندیجو تمسک ها بدان ستیبا یم ناچار هب

 
  یسنت دانش ،يمعنو تیمالک ،یفرهنگ راثیم اخالق، :کلید واژگان

 

__________________________________________________________________________________________________________________  
  n_daryaie @ yahoo.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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 یـک  افراد توسط یا زمانی خاص مقطع یک در بشر دستاوردهاي
 و هنرهــا فرهنــگ، دوم، شــق در. اســت بررســی قابــل جامعــه
 شـکل  مجموعـه،  یـک  صـورت  بـه  را مـردم  2يهنري  ها ارزش
 و شناسـی  مـردم  جنبـۀ  دو از فرهنـگ  تعریفـی  چنین با. دهد می

 مـواردي  جملـه  از رسوم و باورها. یابد می بیشتري اهمیت هنري
 برخـی . کننـد  مـی  معنـی  را فرهنگ شناسی مردم وجه که هستند
 ورود آن هنـري  شق به نیز بشر تمدن و استداللی عمیق مفاهیم
 از اي مجموعـه  و کننـد  مـی  زنـدگی  گفرهن با مردم). 1(یابند می
 و ادبیـات  فلسفه، دین، اخالقیات، قوانین، هنرها، علوم، ها، دانش
 امـري  فرهنـگ . دهـد  می جاي خود تعریف در فرهنگ را عادات
 افراد به غریزي، صورت به نه آموزش، طریق از و است اکتسابی

 همـۀ  فکـري  هـم  و همراهـی ). 2(شود می منتقل بعد هاي نسل و
 نظیـر  متغیرهـایی . سازد می را فرهنگ سرزمین یک اقوام و آحاد

ــیط ــایی، مح ــرایط جغرافی ــصادي ش ــاعی و اقت ــه، اجتم  جامع
 عـواملی  جملـه  از دولتی هاي گذاري قانون و سیاسی ساختارهاي
 دورة از فرهنـگ  واژة. دخیلنـد  فرهنـگ،  پیـدایش  در که هستند
 یابـد  می راه ایرانیان نوشتار و محاوره لغات خزانۀ به میانه پارسی
 و اسـت  شـکوه  و جـالل  معنی به فر پیشاوند از مرکب لغت این
 فـرهختن  و کـشیدن  معنـی  بـه  اوسـتایی  ثَنـگ  ریـشۀ  از هنگ
 هـر  وانـدازة  حـد  نگهداشـتن  به کلی معناي در فرهنگ. باشد می

 حیطـۀ  در فرهنـگ  معنـاي  گـسترة ). 4 و 3(کند می اشاره چیزي
 وجـود  در و هنـري  اثـر  در را هـا  ارزش و ها فضیلت برترین هنر،

 داغي  هـا  بحـث  ادامـۀ  در نـوزده  قـرن  در. کند می تبیین هنرمند
 بـا  ارتبـاط  در دو آن و شـد  مقایـسه  تمـدن  با فرهنگ ،یفرهنگ

 مـرتبط  هم با اخالق هنر، دین، هاي حوزه در بشر هاي توانمندي
 هنرها، اخالقی، رذایل و فضایل توصیف، این با). 5(شدند دانسته
 بـا  انـسان  شـدن  هماهنـگ  چگـونگی  و علوم یات،ادب و معماري
 در تعـاریفی  تحـت  همگـی  اطـراف  محیط و فوق هاي مشخصه
 مربـوط  محورهاي در حتی فرهنگ. گیرند می قرار فرهنگ حوزة
 فولکلـور  ها، آیین. یابد می ورود نیز شناسی قوم و شناسی انسان به
 در آنهـا  چـون . هـستند  سـاز  فرهنگ نیز جامعه یک در ها سنت و
 در آنهـا  تکثیـر  و بقا که دهند می شکل را باورهایی و تفکر صلا

 وقومی مکانی مرزهاي فرهنگی، باورهاي چنین. است تکرارشان
 تدریج به هویت نام به اي مولفه و کنند می مشخص را جامعه یک

 را فرهنگ با ارتباط در جغرافیایی خاص محدودة تعریف شاخص
 فرهنگـی،  قدرت و فرهنگی پهنۀ مهم مقولۀ دو. آورد می وجود هب

 سـامان  را فرهنگـی  هـاي  پایـه  و قلمـرو  ضعف و شدت موجبات
 و محـیط  بـر  مبتنـی  فرهنگی نظام هر که آنجا از). 1(بخشند می
 محـیط  و فرهنـگ  فیمـابین  تاثري و تاثیر است، خود رشد بستر
  .گنجد می فرهنگی پهنۀ تعریف در که آید می بوجود

  
  ريآداب رفتاري، فرهنگ و آثار هن

هـاي علمـی و       ها چنانچه بر مبنـاي داده       برخی مفاهیم و آموزش   
هاي شناخت هویت فردي، به  تجربیات آزمون شده، از اولین سال  

بطن زندگی آحاد اجتماع تزریق و القاء شوند، قدرت باروري فکـر   
و نیروي زایش اندیشه را براي فراهم آوردن هنجارهـاي روانـی            

الق در نهاد خانواده، در آینده و       متعادل و برقراري ثبات نسبی اخ     
  . طوالنی مدت به نحو موثرتري باعث خواهند شد

کند کـه     از این دیدگاه فرهنگ مانند یک نظام آموزشی عمل می         
محـیط  . گیـرد   محیط یادگیري و عملکرد یادگیرنـده را در برمـی         

کند تا به عنـوان       همان پهنۀ فرهنگی است که به افرادکمک می       
اي مـورد انتظـار شـناختی، عـاطفی و روانـی،       ه  یادگیرنده ویژگی 

حرکتی را کسب کنند و به نسبت تعهدي که در وجود آنها شکل             
گرفته و بدان ایمان دارند، باورهاي اخالقی و رفتاري خـود را در             

). 6(قبال مقولۀ فرهنگـی و هنـري بـه مرحلـۀ عمـل دربیاورنـد          
اکنشی ها نسبت به میراث فرهنگی و آثار هنري، و          برخورد انسان 

ها و ضـوابط خـاص        مندي  نهادینه در وجود آنهاست که از اخالق      
ایـن تعریـف    . زندگی خانوادگی و اجتماعی شـکل گرفتـه اسـت         

 است به این معنی که انجام وظایف و         3گرایی  معادل نوعی وظیفه  
الزامات خاص اخالقی، منجر به انجام بهترین واکنش نسبت بـه           

  ).7(شود ها در وجود می ارزش
اي اســتعاري در محــاورات  فهــوم فرهنــگ در حــد واژهگــاهی م

هـایی کـه در       یعنی شـیوة زنـدگی انـسان      . ماند  همگانی باقی می  
در چنـین محیطـی تمـامی       . امکان محل زندگی، اشتراك دارنـد     

ها، علوم و هنر یک ملت واحد بر هم تاثیر گذاشته و          عادات، آیین 
ا را بـا    ترین معانی فرهنـگ مـ       اما مهم . دهد  فرهنگ را شکل می   

در این حوزه فرهنگ الگوهـا  . سازد معارف رفتارشناسی مواجه می   
شود که قواعـد منظمـی بـراي آداب           یا ساختارهایی را شامل می    
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به عبارتی دیگر براي رفتـار معیـار و کـد           . آورد  رفتاري فراهم می  
ورود فرهنگ به مباحث علوم اجتمـاعی از اواخـر          . کند  تعریف می 

فرهنـگ پویاسـت، تنهـا سـاختار        ). 8(گیـرد   قرن نوزده شکل می   
وجودي آن حایز اهمیت نیست، بلکه همواره مسیري رو به رشـد          

هاي علم را     از خاصیت انتقال موروثی برخوردار بوده و حوزه       . دارد
فرهنـگ نیـز بـراي تقویـت        . یکی در دیگري تقویت خواهد کرد     

تعـادل و ثبـات نـسبی       . مبانی خود به متغیرهایی نیازمنـد اسـت       
چـرخش  . مند اجتمـاعی، یکـی از ایـن متغیرهاسـت           نظامزندگی  

باشـد    پذیر مـی    فرهنگ در فرآیندي رو به رشد در صورتی امکان        
. که سطوح متفـاوت اجتمـاعی از ثبـات نـسبی برخـوردار باشـند            

هـاي همگـانی، از       گسترش خدمات اجتماعی و توسـعۀ آمـوزش       
بـاروري بـال ینقطـع و مـدام         . پـذیر اسـت     طریق فرهنگ امکان  

پی تمدن و مواریث فرهنگی را فراهم  در  شدن پی   گی، ساخته فرهن
آنچه در حال حاضر موجبـات رضـایت مـا و پیـشبرد        ). 9(آورد  می

اي دور یا نـه   سازد، در گذشته تر میسر می کارها را در زمانی کوتاه   
ها براي زنـدگی بهتـر    چندان دور آرزوهاي جمعی یا فردي انسان    

هاي علـوم را      یاري از حیطه  فرهنگ، بس . آمده است   به حساب می  
هـاي   نمونۀ آن، آمیختگی حوزه. کند با هم به حوزة عمل وارد می 

شناسـی در گـسترة فراگردهـاي میـراث           شـناختی و مـردم      جامعه
 مجموعـۀ  ماننـد در اینجا فرهنـگ نـه بـه     . فرهنگی ایرانی است  

یعنـی در   . شود  ها، بلکه همچون شیوة زندگی انگاشته می        فعالیت
شناســی،  شناســی، زبــان  فــوق، فرهنــگ، مــردمگــسترة معنــایی

چنـین  ). 10(پیوندنـد   شناسـی بـه هـم مـی         شناسی و باسـتان     قوم
شـود و چنـین رفتـاري مبـادي اعتقـادي             فرهنگی رفتارساز مـی   

چون بدین طریـق آنچـه را فـرد     . دهد  شخصیت فرد را شکل می    
آیـد    بدان باور دارد، در وجودش نهادینه شده، تحت ضابطه درمی         

ارزش بخشی به رفتار، قاعده و معیار نیاز        . شود  متعهد می و بر آن    
دارد و اگر توانمندي ذهن براي برقـراري ارتباطـات بـه ابـزاري              
جهــت اســتفادة هوشــمندانه مجهــز نباشــد، محتــوي فکــري و  

باید موقعیت توانایی . دهد هاي ارزشی خود را از دست می موفقیت
در این صورت . کردذهنی انسانی را در برابر صفات انسانی قیاس 

است که پیگیري فرهنگ در الگوي کلی اجتماع و به شیوة کـل             
حرکت فرهنگ در چرخـۀ خاصـی اتفـاق         . گردد  به جزء میسر می   

هر حرکت فرهنگی آهنگ رشد منحصر به فـردي         ). 11(افتد    می

ایـن زبـان خـاص      . هـا متفـاوت اسـت       دارد که با دیگر فرهنـگ     
خود را در ارکان، مشخص     فرهنگی است که وجوه تمایز و تشابه        

. گـردد  ساخته و یا باعث تفوق فرهنگی در نظام غالب اجتماع می         
هاي برتـري فرهنگـی       هر اندازه زبان یک ملت غالب باشد نشانه       

چـرا کـه    . در معناي جامع و کامل فرهنگ، با ملت قـرین اسـت           
در اهمیـت   ). 12(» زبان نماد باارزش و استوار فرهنگـی اسـت        «

اند که زبان فارسـی ایـران حتـی بـه              حد گفته  زبان فارسی تا آن   
الملـل در قـسمت بزرگـی از     مدت چند قرن به صورت زبان بـین     

هـاي فرهنگـی و       چنـین نـشانه   ). 13(شده است     آسیا استفاده می  
هـا در باورهـاي اخالقـی و رفتارهـاي        حتی نوع زبان بـین ملـت      

میـزان پیـشرفت    . یابد  شخصی و جمعی اجتماع هویت و قوام می       
اي در تاریخ و کل جامعۀ جهانی بـه میـزان ارتبـاط آن       امعههر ج 

هاي متفاوت و نحوة تاثیر و تاثر گـرفتن از آنهـا    جامعه با فرهنگ 
ها را تاریخ  کار قضاوت در مورد اعتبار فرهنگ. ارتباط معنادار دارد 

میزان پیشرفت هر انسانی در زندگی فردي نیز     . سازد  منکشف می 
هـاي    هـاي مختلـف و یـا حـوزه          رهنـگ به میزان مواجهۀ او با ف     

متفاوت علوم جهانی و ژرفاي افق دید عـالم انـسانی بـا تمـامی               
خصوصیت فردي یک انسان در کسب مـنش اجتمـاعی مربـوط            

منـدي در چگـونگی مواجهـه بـا میـراث       رعایت اخـالق . شود  می
فرهنگی توسط افراد یـک ملـت، اعتبـار و هویـت فرهنگـی آن               

  .دهد هاي مختلف دنیا نشان میها و کشور کشور را بین ملت
اما مجراي اصلی انتقال فرهنگ خانواده است که اگر این نهاد در 

باره موفق نباشد، بروز رفتارهاي جمعی در برابر مظاهر هنري            این
ایـن همـان    . و میراث فرهنگی اجتماع دچار مشکل خواهـد شـد         

هـاي محلـی    فرهنگ  پذیري فرهنگ در خرده     معنی قابلیت تقسیم  
  . دهد که پشتوانۀ ارزشی تمدن را شکل میاست  

  
  زمین ایران استوار فرهنگ
ي خو از که است یافته بنیاد عواملی پایۀ بر ایران فرهنگی قدرت
ي ها بدعت آوردن بوجود در هنرمنداني  رفتار وی  اخالق اصالت و

 لیـ دل کهی  عامل. ردیگ یم سرچشمهی  فرهنگ سینف آثار وي  هنر
ي هـا  شهیـ ر سـبب  بـه  و شـده  هـان ج در راثیـ م نیاي  ماندگار
 روایـی  و اعتبـار  ایـران،  مرزهاي از فراتر در دارد کهی  مستحکم
 ایرانی، ادبیات و زبان از عبارتند عوامل این ترین مهم. است یافته
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 از ایرانـی  رسـوم  و هـا  جـشن  ایرانی، معماري ایرانی، هنر و علم
 و ینشیر مثل ایرانی هاي اسطوره یلدا، و سده جشن نوروز، قبیل
 اسـالمی  – شـیعی  دیـن  سـیمرغ،  و دیو سهراب، و رستم فرهاد،
ي هـا  نیسرزم در آن کاربردی  فرهنگي  برتري  ها نشانه از. ایرانی
ــرید ــت گ ــستان،. اس ــستان، پاک ــستان، افغان ــستان، ارمن  تاجیک

یی کشورها جمله از ترکمنستان ازبکستان، آذربایجان، گرجستان،
. انـد  برده ارث به را یرانا فرهنگ از اي گوشه یک هر که هستند

هـاي   روي هم رفتـه عوامـل ذیـل در زمـرة عوامـل همبـستگی             
عامـل قومیـت، نـژاد،      : شـوند   ها محسوب می    اي این ملت    منطقه

اي و    آداب و رسوم، عامل زبان، عامل دین، عامل موقعیت منطقه         
همجواري جغرافیایی، عامل سیاسی، عامل ایدئولوژیک و عامـل         

  ).12(افعاقتصادي و اشتراك من
  

مندي افـراد اجتمـاع       میراث فرهنگی و اخالق   
  در قبال آن

در جهت حمایت و حفاظت از تولیداتی کـه داراي اعتبـار میـراث      
گـران    فرهنگی هستند و در جهت حمایت از هنرورزان و صـنعت          

هنري، اروپا در قرن پانزده، قـوانینی دولتـی را وضـع و تـصویب               
 در قـوانین  1907 در سـال    میراث فرهنگی براي اولین بـار     . نمود
المللی دیده شد و بعـد از آن یونـسکو مبـادرت بـه تعمـیم و                   بین

هاي  میراث قانونمندي آثار هنري در حیطۀ    . اشاعۀ قانون فوق کرد   
المللی مربـوط بـه       قوانین بین .  عملی شد  1950فرهنگی در دهۀ    

اي بـود کـه در خـالل دوران           هاي فرهنگـی مـسئله      حفظ میراث 
 از مظاهر فرهنگی با قانون مالکیت معنـوي گـره           جنگ، در دفاع  

ها و میراث مردم یـک        بنابراین کلیۀ اموري که داشته    ). 14(خورد
ها و طی اعـصار متفـاوت از حیـث وجـوه              سرزمین را براي نسل   

هـا محـسوب      شوند، جزء میراث فرهنگی ملت      فرهنگی شامل می  
ر و هـم    گذا  گردند که هم متولیان نهاد جامعه به عنوان قانون          می

هاي بعد،  یکایک افراد اجتماع در برابر حفظ و سپردن آن به نسل       
از حیث مسئولیتی که افراد براي چگـونگی        . هایی دارند   مسئولیت

روبرو شدن با مظاهر فرهنگی و صـیانت از آن دارنـد شخـصیت             
این همـان شـقی اسـت کـه بـا           . کند  آنها اهمیت خاصی پیدا می    

براي ارزیابی . شود ه مرتبط میمندي جامع اخالق و ضوابط اخالق 
نحوة مواجهۀ مردم یک جامعه با مواریث فرهنگـی، بـه ارزیـابی             

که خود امري است که ارتبـاط       . اخالقیات افراد اجتماع نیاز است    
دالیـل یـک فـرد بـراي        «مستقیمی بامنش و سیرت افـراد دارد        

دهند کـه او      کنش رفتاري، وجوهی از شخصیت وي را نشان می        
). 15(»دهـد   نسبت به شـرایط، از خـود نـشان مـی          براي واکنش   

هـاي دقیـق      برخورد ملت نسبت به مقولۀ فرهنگی، بـه قـضاوت         
شاید بتـوان در    . هاي شخصیتی افراد اجتماع وابسته است       ویژگی

این خصوص حوزة برخوردهاي جمعی یا فردي را نسبت به آنچه           
تـري بـه حـوزة        شود، در مقیاس وسیع     میراث فرهنگی نامیده می   

 کانونی براي   مانندشهر به   . هاي زندگی شهري تسري داد      القاخ
هـاي    ایـن محـیط   . شود  اجرایی شدن قوانین فرهنگی قلمداد می     

ــامین اقتــصادي،   ــدگی جمعــی، از حیــث وجــوه ســالمت و ت زن
هاي دولتی و خصوصیات زندگی تابع قوانین واحـد دولـت             قدرت
ان هستند، رس افراد حتی به دفعات به آنان که منفعت   ). 16(هستند

اگر ضـرر وارده  . تمایل و از آنان که ضرررسان هستند، تنفر دارند      
تري از جامعه در نظر داشته شود، آنچه بـه آثـار           در مقیاس بزرگ  

فرهنگی ملی سرزمینی خدشه وارد کند، ضرر تلقی شده و عمـل            
نمونـۀ چنـین برخـوردي در نقـاط         . شـود   نادرستی محسوب مـی   

.  هنري ایران قابل مشاهده اسـت      مختلف فرهنگی و آثار متفاوت    
حک کردن اسامی بر آثار معماري باقیمانده در نـواحی مختلـف،            

برداري  آگاهی از اخبار مربوط به قاچاق اشیاء هنري مملکت، بهره
رایگان و حراست از آثار با ارزش و داراي اعتبار فرهنگـی ایـران              

کننـدة بخـشی از       هاي مختلف کشورهاي جهان، تـداعی       در موزه 
خالقیات منفی تعدادي از افراد جامعه است که به واسطۀ اعمال           ا

آید و بخـش    هاي این رویدادها بر پیکر اجتماع وارد می         آنان زیان 
  .سازد وسیعی از جامعۀ ایرانیان را متضرر می

ایران سرزمین وفور نعمت هنـرورزي و مهـد هنرهـاي مختلـف             
 و چه از است که شاهکارهاي بزرگی را چه از حیث وجود هنرمند     

بـه  هـا   ایرانـی . حیث عرضۀ آثار هنري بر جهان ارائه نموده است   
اند و کمتر به بازدید از موزه در سـفرهاي             با موزه غریب   طور عام 

شاید در وهلۀ اول تمایـل      . دهند  شهري و بین شهري اهمیت می     
و رغبت بیشتري به دیدن اماکن و بناهایی کـه از نظـر معمـاري      

بندي اکثریت آنان بـه مـوازین         اما پاي . داهمیت دارند، نشان دهن   
اخالقی براي حفظ میراث خود چگونه است؟ افراد هر چند خـود            
عامل نباشند، لیکن به یادگار گذاشـتن و در واقـع تخریـب آثـار               
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ها و نوشتارها بـر امـاکن         ها، نقاشی   کاري  معماري را با انواع کنده    
ن مثـال   ایـن تعریـف، مبـی     . معماريِ در دسترس، بـه یـاد دارنـد        

رعایـت ضـوابط   . ملموس ارتباط معنادار اخالق بـا محـیط اسـت     
اخالقی در مقوالت مربوط به محیط زیست خود به توسعۀ پایدار           

نگـر دارد و      توسـعۀ پایـدار مفهـومی کلـی       . کند  ها کمک می    ملت
زیـست، فرهنـگ، آمـوزش،     هاي اصلی آن را انسان، محیط   مولفه

  ).17(دهد اخالق، مشارکت و امنیت تشکیل می
  

  5 و غیر ملموس4میراث فرهنگی ملموس

میراث فرهنگی میراثی از مصنوعات فیزیکی، مادي و بخش غیر          
اي نسبت داده شـده، از   ملموسی از آن است که به گروه یا جامعه  

هاي قبل به ارث رسـیده، در زمـان حاضـر از آن محافظـت        نسل
ارزانی هاي بعد     شود و براي برخورداري از مزایاي آن به نسل          می
معماري، اماکن تاریخی، بناهاي یـادبود و مـصنوعات از          . شود  می

. آینـد  هاي ملموس میـراث فرهنگـی بـه شـمار مـی            جمله بخش 
هایی   هایی که در شمار اشیاء قابل رویت قرار دارند و حوزه            بخش

هـاي فرهنگـی      آوري  شناسی، معماري، علوم و فن      از قبیل باستان  
بخش ملمـوس فرهنـگ از آن       مطالعۀ  . شوند  خاص را شامل می   

حیث اهمیت دارد که جزء مبانی قابل لمس افکار انسانی و باعث           
آنها بیان شفاهی ملموس نوع زنـدگی       . شود  اعتبار افکار تلقی می   

ایـن  . هاي زندگی آنان در گذشته هستند ها و روایت    مردم، یادواره 
بخش از میراث فرهنگی همواره در معرض خطراتی نظیر طریقۀ          

 مردمی به نام گردشگر با این اشیاء و خطـرات ناشـی از               مواجهۀ
اما بخش غیر ملموس میراث فرهنگی   . تخریب فیزیکی قرار دارد   

هـاي    شامل است و البته محدود نیست به مواردي نظیر جشنواره         
هـاي    هاي شـفاهی، اشـعار شـفاهی، رسـوم، شـیوه            سنتی، سنت 

هــاي موســمی  زنــدگی، هنرهــاي ســنتی، آداب مــذهبی، ســنت
هـاي سـنتی غـذاهاي        هاي مرتبط با رقص بومی، جـشنواره        یینآ

ــا خیمــه  ــانی عروســکی ی ــی، تئاترهــاي خیاب ــازي،  محل شــب ب
محافظــت از بخــش . هــاي نــواحی، فولکلــور و غیــره موســیقی

هـاي فرهنگـی و در نتیجـه       غیرملموس این میراث، حفظ مولفـه     
  ). 18(تنوع فرهنگ جامعۀ انسانی است
 است که در اذهان مردم، واجد میراث در کلیت خود مفهومی

 -با حراست از مقوالت فرهنگی . هاي مثبت و اعتبار است ارزش

همچون هنرها و مواردي که با زندگی روزمرة انسان در ارتباط 
ها و نیز بخش غیر ملموس فرهنگ  هستند، معماري، تفرجگاه

هاي آیینی، محلی و موسیقی، آداب و رسوم، زبان و  نظیر رقص
هاي جمعی، همۀ مردم از فواید   به عنوان داشته–انی اذکار انس
هویت افراد و اجتماع به واسطۀ چنین . شوند مند می آن بهره

چرا که مفهوم . گیرد فرهنگ ملموس و غیر ملموسی شکل می
از آن حیث دو مولفۀ . میراث با هویت و سرزمین ادغام شده است

جوامع اغلب با هویت و مرز جغرافیایی اهمیت دارند که افراد و 
این منازعات حتی مواردي را در . یکدیگر رقابت و سر ستیز دارند

محدودة زمینی بومی، حق برخورداري از مالکیت معنوي، 
گیرد تا حدود و  می هاي غالب دربر هاي قومی یا اکثریت اقلیت

بدین لحاظ . هاي فرهنگی، تعیین و مدیریت شود صغور میراث
باید از میراث فرهنگی دفاع کند، است که بحث اینکه چه کسی 

بر آن کنترل داشته باشد و بر منافع آن نظارت داشته باشد، پیش 
  ).19(کشیده خواهد شد

  
هاي هنـري بـا در        مالکیت معنوي، حفظ ارزش   

  نظر داشتن مبانی اخالقی
مالکیت معنوي در حیطۀ هنر و مباحث فرهنگی بـه زبـان سـاده             

هاي مربوط به مـواد       ئولیتها، مس   کاویدن و بررسی حقوق ارزش    
اولیۀ فرهنگـی، دانـش فرهنگـی و تحقیقـات کـاربردي میـراث              

اي   تـامین منـابع کـاربردي و شـبکه        . شـود   فرهنگی را شامل می   
اطالعات بین جوامـع و ترغیـب محققـین بـه کـار در مقـوالت                

  ).20(فرهنگی از جمله اهداف آن است
نري تنهـا   مندي در مباحث فرهنگی، ه      رعایت اخالقیات و اخالق   

بخـشی از ایـن   . گنجد در حیطۀ ضوابط اخالقی افراد اجتماع نمی      
هاي دولتی ارتباط  ها و دستورالعمل گذاري ها، به سیاست پاسداشت

بـه طـور    . آید  یابد که در قالب ضوابط سازمانی به اجرا در می           می
وضـوع خـاص   هنرهاي ایرانـی در م   6 بحث مالکیت معنوي   :نمونه
هاي ایران یکی از اهداف بلند مدت سـازمانی اسـت کـه در              قالی

زمانی پیگیري بـراي    . شود  وزارت صنعت معدن تجارت دنبال می     
ثبت خصوصیات قالی مناطق مختلـف جغرافیـایی ایـران شـدت            

هـاي بعـضی منـاطق        بیشتري گرفت که بعضی کـشورها، طـرح       
سازمان مربوطـه   . ندقالیبافی ایران را به نام خود ثبت جهانی کرد        

در وزارت معدن با کارشناسی محور بحث مالکیت معنوي فـرش           
ایران، بهترین معاهده و پیمان جهانی را بـراي دفـاع از مالکیـت              

بدیهی بود که در    . معنوي قالی ایران پیمان لیسبون تشخیص داد      
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ابتداي امر خصوصیات قالی بافت هر منطقه از ایران که طـرح و             
اي از آن میـان بـود، بایـد بـه ثبـت               نیز مولفه نقش و رنگ قالی     

آوري مـدارك     رسید و سپس بعد از این مرحله، با جمع          داخلی می 
ها از طریـق پیمـان مربوطـه، اقـدام            الزم، براي ثبت این ویژگی    

آوري   یعنی با استفاده از مفاد پیمان فـوق، مـدارك جمـع           . شد  می
جهانی مالکیـت   شده براي تایید و ثبت نهایی به وایپو یا سازمان           

 نماینـدة   7سازمان جهانی مالکیت معنوي   «.شود  جهانی ارسال می  
هـاي    مسئول سازمان ملل در جهت ارتقـاء و حمایـت از فعالیـت            

آید به این     معنوي خالقانه و تسهیل انتقال فناوري به حساب می        
هـاي اقتـصادي، اجتمـاعی و         منظور که موجبات تسریع پیشرفت    

تا این تاریخ منـاطق قابـل       ). 21(»ردها را فراهم آو     فرهنگی ملت 
. توجهی از جغرافیاي بافت قالی ایران بـه ثبـت جهـانی رسـیدند             

یعنی نوعی ضوابط اخالقی تعریف شده، استاندارد و قابـل قبـول           
پردازنـد بـه      المللی به حمایت از این تولیـدات مـی          در سطوح بین  

ي ها یا کـشورها     تولیدات، بعضی ملیت    اي که با حفظ اصالت      گونه
غیر از ایران براي اکتساب آنچه در اصل موجودي و میراث آنهـا             

  ).22(نیست، گام برندارند
المللی را وادار بـه اخـذ         در این نمونه اصلی بحثی که ضوابط بین       

کند، مقولۀ اخـالق و      هایی در حیطۀ آثار هنري می       گذاري  سیاست
هـا در چهـارچوب حفـظ اخـالق و رفتـار              رفتارهاي جهانی ملـت   

  . مورد انتظار انسانی استشریف و
  

حل حراست     اخالقیات راه  چالش برانگیز مسئلۀ  
از میراث فرهنگی نـاملموس از طریـق میـراث          

  ملموس
دانش اخالق میراث فرهنگی مطالعات مـوردي مربـوط بـه ایـن             
مباحث و مدیریت آنها را در طیف جغرافیایی و محتواي فرهنگی           

ه واسطۀ دسترسی بـه  طریقۀ انجام مورد مذکور ب  . کند  بررسی می 
شناســی و  گـري، آمــوزش، قـوم   دانـش، کــسب تجربـه، تــصدي  

مداري، حافظۀ جمعی و      شناسی، فرهنگ جغرافیایی، قانون     باستان
فردي، مدیریت موزه، تملک و نگهداري، اعتماد عمومی، حقـوق          

ایـن مـسئله    . شـود   بشر، گردشگري و موضوعات دیگر دنبال می      
حث اخالق و میراث فرهنگی پر خالء میان تئوري و عمل را در ب 

می کند که به گفتۀ کانت تئوري بدون عمـل تهـی و تمـرین و                

متخصصین، هر یک به ازاء سهمی      . عمل بدون تئوري کور است    
هـاي   هـا و مـشاوره   که نسبت به میراث فرهنگی دارند با فعالیـت  

حفـظ و حراسـت از اشـیاء    ). 23(کننـد  خود این فاصله را پـر مـی      
غیـر ملمـوس، بخـشی از انتظـارات جمعـی           فرهنگی ملموس و    

مدیریت انتظارات جامعه یـا بـرآوردن انتظـارات         «اجتماع است و    
مشترك اجتماعی، قرار دادن اخالق به عنـوان بنیـان آداب علـم        

هاي ملموسی هستند که  ها یکی از بهترین رابط    موزه). 24(»است
توانند بـه حفـظ و حراسـت از اشـیاء ملمـوس و غیرملمـوس          می
هـایی کـه باعـث     حـل  یکـی از راه   . ث فرهنگی همت گمارند   میرا
هـاي   هـاي خـود را در مـورد اسـتفاده     شوند ما دانش و آگاهی   می

 و دستبرد به مواریث فرهنگی، افـزایش دهـیم؛          8غیراخالقی ناروا 
 اسـت کـه جایگـاهی بـراي         9شناسی  اي مردم   هاي موزه   مجموعه

رف دیگـر  حفظ طریقۀ زندگی مردم بومی و جوامع سنتی و از طـ  
هـا بـه      هاي مردم از این نوع زنـدگی        محلی براي افزایش آگاهی   

هاي اول هر     اما براي این کار نیاز است تا در قدم        . آیند  حساب می 
هـایی، تجـارب، مـوارد حـایز      گونه اطالعاتی دربارة چنین حرکت  

هاي معنـوي     آوري میراث   اهمیت به عالوة موسساتی که به جمع      
تحلیـل و   هاي آنهـا مـورد تجزیـه     داده پردازند؛ مجموعه شده،    می

چنین تمهیداتی براي مناطق شـمال امریکـا        . مقایسه قرار بگیرد  
تغییـر  . تجربه شد و نتایج ابتدایی اقدامات فوق بدین شرح بودنـد   

هـاي     مجموعه 11 که منجر به رقمی شدن     10دانش اقتصاد جهانی  
میراث فرهنگی غیر ملمـوس شـد، تغییـر در نـوع ارتبـاط میـان             

 در 12گرا که سـهم جوامـع بـومی         سسات میراث و جوامع بومی    مو
تفسیر، ضبط و نشان دادن میراث فرهنگی خـود، همـواره رو بـه     
افزایش است؛ درخواست جوامع بومی براي استانداردهاي جدیـد         

  ).21(مالکیت معنوي در قبال فرهنگ و دانش سنتی خود
شـراف و   ها همانند شاهراه ارتبـاطی منـابع جوامـع، محـل ا             موزه

  .شوند استفاده بر میراث فرهنگی آنها محسوب می
  

   و مقولۀ اخالق13دانش سنتی
هاي فرهنگی  اي میراث دانش سنتی عاملی است که مانند زنجیره

ها را با علوم بوجودآورندة آنها کـه بـه صـورت معمـول بـه                  ملت
در تعریـف آن    . سـازد   طریق خاصی فراهم آمده است مرتبط مـی       

، 14ش سـنتی بـه مجموعـۀ دانـش، رمـوز کـار            توان گفت دان    می
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شـود کـه از نـسلی بـه          ها و تمارینی گفته می      ها، خالقیت   مهارت
. شـود   یابد، حفظ و به نسل بعد سپرده مـی          نسل دیگر، توسعه می   

افراد این نسل در هر اجتماعی که زندگی کنند بخشی از فرهنگ    
کلـی  در مفهوم   ). 25(شوند  اجتماع یا هویت معنوي آن قلمداد می      

هاي   این دانش نیز نظیر تعاریف فرهنگ سنتی، از نمادها و نشانه          
دانش سنتی نوع خاصـی از دانـش        . گیرد  مربوط به خود بهره می    

آیـد و     هاي معنوي بدست می     است که به مفهوم سنتی از فعالیت      
هاي متفاوتی همچون کشاورزي، علوم، دانش        قلمرو آن در حوزه   

ه بـر فرهنـگ و هنـر    محیطـی، طـب سـنتی عـالو      فنی، زیـست  
هاي این دانش قدمت بسیار دارد و اغلـب       ریشه. یابد  گسترش می 

  . نوعی دانش شفاهی است تا مکتوب
مـردم  : کنـد   مدیرکل یونسکو دانش سنتی را اینگونه تعریف مـی        

بومی در دنیا، حیطۀ وسیعی از دانش را در اختیار دارند که تعامل             
هـا زنـدگی بـا         قـرن  دهد و بـر اسـاس       آنها را با محیط نشان می     
در جوامع روستایی، در کـشورهاي      ). 26(طبیعت، جمع آمده است   

غـذا، دارو،  . یابـد  هایی از این رابطه رشـد مـی      توسعه یافته، نمونه  
ها، مواد اولیه و دیگر تولیدات جوامع از عناصـر         سوخت، ساختمان 

مـردم بـومی    . شوند  مهم هویت فرهنگی هر اجتماع محسوب می      
هــا و  هــا، رویاهــا، شــیوه هــا، افــسانه داســتانآوازهــاي ســنتی، 

هایی دارند که عناصر خاص انسانی قابل انتقال از دانش   ممارست
بـه طـور    در تمامی شرایط فوق، دانش      . شوند  سنتی محسوب می  

دانش سـنتی نظـام   . یابد  از فردي به فرد دیگر انتقال می       مستقیم
هـاي   اکتموثقی است که براي استفاده از منابع، مالحظات و شر         

پویـا، مانـدگار و     . جوید  ، از قوانین خاص خود بهره می      15اجتماعی
کنندة خرد جمعی اجتماع است که        بیان. انباشته از اطالعات است   

 منتقـل شـده، سـالمندان اجتمـاع نقـش           16معموالً سینه به سینه   
تا به حدي کـه     ). 25(مهمی در تبادل این دانش به دیگران دارند       

ر سالمند در این حوزة زندگی اجتمـاعی،        توان گفت با مرگ ه      می
دانـش سـنتی بـین آحـاد اجتمـاع از           ). 26( سوزد  اي می   کتابخانه

اي کـه بـین        رابطه به ویژه کند و     سنین متفاوت ارتباط برقرار می    
سالمند و جوان در این نوع از علم بوجود می آیـد درخـور توجـه                

  . است
اع خـود و    هـاي معنـوي افـراد اجتمـ         هر ملتی به اقتضاي داشـته     

سهمی که آنان در ساختن تمـدن و مواریـث فرهنگـی آن ملـت         

بـراي حراسـت از ایـن    . اند، از دانش سنتی برخوردار اسـت    داشته
مـشی اطمینـان از       دانش، سیاست حمایت تدافعی در قالـب خـط        

اینکه طرف سوم به صورت نامشروع و بی اساس حقوق مالکیت           
به . باشد، وجود داردمعنوي مبتنی بر دانش سنتی را کسب نکرده  

کمک سازمان جهـانی مالکیـت معنـوي حـق امتیـاز ایـن وجـه                
ها، پس از تایید و ثبت، بـراي آنـان در             اخالقی دانش سنتی ملت   

مدارك گـردآوري شـده و ارائـه گردیـده          . شود  تاریخ نیز ثبت می   
هـا، بایـد مـستند و         براي حفظ پشتوانۀ اخالقی دانش سنتی ملت      

ــاع باشــد ــابع. قابــل دف  دانــش ســنتی را مــواردي همچــون  من
هاي اطالعاتی داده و      ، پایگاه 17هاي مربوط به مستندسازي     برنامه

ثبت آنها، موارد کلیدي و قابل تجزیه و تحلیل، ابزارهاي قـانونی            
گذار، انتشارات، مطالعات و تحقیقات انجـام شـده شـکل             و قانون 
  ).27(دهد می
  

  گیري  نتیجه

 و به همان نـسبت خباثـت و   شخصیت، میزان زهد و پرهیزگاري    
فساد، انقیاد و وظیفه از جمله صفات مفـاهیم اصـلی اخالقـی در              

تمرکز بر اهمیت شخصیت افراد، مترتب توجه . وجود افراد هستند
بر احساسات و روانشناسی اخالقی آنان است که موجد پیـشرفت           

شـود کـه    ها و اعتبار وجود افراد می حس قدردانی انسان از ارزش   
ی ارزیابی اخالقی و نفس انسانی در کل جامعـۀ بـشري          خود نوع 

براي ارزیابی درجۀ تمدن و متابعت از قوانین اجتماعی در جهـت            
میـراث فرهنگـی کـه بـه        . شود  رفاه و سعادت افراد محسوب می     

هاي معنوي ملموس و غیـر ملمـوس          تر، مبین داشته    عبارت ساده 
رسـد   ل میجوامع انسانی است، از گذشته به دست مردمان در حا         

ایـن میـراث دانـش    . هـاي آینـده سـپرده خواهـد شـد         و به نسل  
مستتري را در خود انباشته دارد که هم تابعی از سنت بوده و هم              
. به روش سینه به سینه به دست مردم در هر زمانی رسیده است            

هـاي علمـی و فنـی،         تا مدت زمان بسیاري توجه صرف بر حوزه       
نش سنتی را به عقـب رانـده   چگونگی حفظ و استفاده از چنین دا 

هـاي   ریزي و در نظر داشتن این جنبه از سـرمایه  اما با برنامه . بود
هـاي مهمـی همچـون یونـسکو،          معنوي اجتماع انسانی، سازمان   

کارهاي قانونی و     حقوق بشر و سازمان جهانی مالکیت معنوي راه       
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استاندارد دفاع از میراث فرهنگی ملل را تببین و مورد پیگرد قرار            
جوانب مثبت اخالقی حق اسـتفاده از مالکیـت معنـوي در            . دادند

دوبعد قابل توجه است؛ یکی از جهت جلوگیري از اسـتفادة غیـر             
برداري از منـابع دانـش    مجاز میراث فرهنگی و دیگري حق بهره    

به عبـارت  . سنتی بوسیلۀ ملتی که اصل این دانش نزد آنان است 
د، مفـاهیم و اصـطالحات      دیگر با روبرو شدن با راه کارهاي جدی       

جدیدي عرضه شدند که هر یک جاي خـود را بـراي حراسـت و               
مقولۀ دانش سنتی،   . کردند  ثبت میراث فرهنگی، باز و محکم می      

یکی از همان مفاهیم اصلی و پربازده است که براي ثبت و ضبط 
میراث فرهنگی ایران یا بخشی از دانش سنتی کـه بـه موضـوع              

ره دارد، الزم است تا هر چـه بیـشتر در           فرهنگ و هنر ایرانی اشا    
  .برداري برسد مورد آن تحقیق و مطالعه شود تا به مرحلۀ بهره

  
  هاي اخالقی مالحظه

 امانتی اخالق اصل استفاده، مورد منابعی معرف با پژوهش نیا در
 شده شمرده محترم آثار نیلفؤمي معنو حق و تیرعای علمي دار
  .  است

  
  نامه واژه

1.Cultural Heritage میراث فرهنگی  
2.Artistic Values هاي هنري ارزش  
3. Deontology گرایی وظیفه  
4.Tangible Cultural Heritage 

  میراث فرهنگی ملموس
5.Intangible Cultural Heritage 

  میراث فرهنگی غیر ملموس 
6.Intellectual Property   مالکیت معنوي  
7. The World Intellectual Property (WIPO) 

  سازمان جهانی مالکیت جهانی   
8. Illegitimate Use       استفادة ناروا  
9.Ethnologic Museum's Collection 

  شناسی         اي مردم هاي موزه مجموعه
10. Global Knowledge Economy 

  دانش اقتصاد جهانی             
11. Digitize                رقمی شدن  
12. Indigenous Communities 

  جوامع بومی          
13. Traditional Knowledge                 دانش سنتی  
14. Know-How Skills   فوت و فن و رموز کار  
15. Social Participation هاي اجتماعی         شراکت  
16. Chest to Chest               سینه به سینه  
17. Documentation   مستندسازي  
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