
 

 

 

 

 فرهنگی و میراث جهانی جادة ابریشم های میان زنجیرة پایگاه

 کشورهای عضو سازمان اکودر 
 1را  حسن باستاني

 

 چکیده 
های تجاری، فرهنگي و  ا هبستر اصلي ج ،تاريخي عضو سازمان اکو -کشورهای گسترة جغرافیايي
 هندة جواما  ر اين کشورها  انست  توان پیوند ها را مي  هند  جا ه اجتماعي کهن را تشکیل مي
رو، هويت جمعي، میرا   اند  از اين های خو  را به اشترا  گذاشته که از طريق آن میرا  و قابلیت

 يرينته میتان  ر پیونتد  تترين ويژگتي مهم ،مشتر  تاريخ و فرهنگ مشتر   ر ايتن کشتورها
های موسوم به   هزاران کیلومتر جا ه،  ر گسترة جغرافیايي جا ه ،های جديد پژوهش آنهاست  بنابر

کشوری قرار  ار  که عضو سازمان همکاری  11ها  ر  ابريشم وجو   اشته است  نیمي از اين جا ه
ری،  ر انتقال میرا  معنتوی و تر از نقش اقتدا ی و تجا ها، مهم اقتدا ی اکو هستند  اين جا ه

انتد  بته  های فرهنگي را به هم وصتل کر ه پايگاه ،ای زنجیره همچوناند و  ثر بو هؤما ی جواما م
نامید   ر اين مقاله  "های فرهنگ جا ه"ها را به ويژه  ر کشورهای اکو بايد  اين جا ه سلب،همین 
گتي کشتورهای اکتو  ر میترا  نقتش میتان فرهن ،با روش تحقیق تاريخي شده است تاکوشش 

طلیعتي بتا  و   میرا  ملموس، ناملموس، مکتتو شو های کهن بررسي  فرهنگي و تمدني جا ه
ترين ويژگي و میرا  جتا ة ابريشتم  رويکر  میرا  مشتر   ر کشورهای عضو سازمان اکو، مهم

 کنند   توانند نقش مهمي  ر ثلت جهاني جا ة ابريشم ايفا است و اين کشورها مي
 

 :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 های ابریشم فرهنگی جاده های میان زنجیرۀ پایگاه

همتراه بتا  تتا ها به نام کاالها ما امي اهمیتت  ار  کته توجته شتو  نامگذاری جا ه

  هر يابندای هنری نیز انتقال ه و آفرينش يهای فرهنگي،  ستاور های علم لفهؤم ؛کاالها

يا بر عرشتة  های آسماني فرغانه انة بلخي، اسبکدام از آن کاالها سوار بر شترهای  وکوه

پیمو نتد  نشینان ايراني و هندی و زنگلاری، چهارسوی جهان کهن را مي لنج و ب ل م ساحل

طتراز ائقتة رومیتان بچشتانند، ذشدند تا طعتم فلفتل هنتدی را بته  و  ست به  ست مي

الطراز بختارا بته پنلتة زنتدنیجي آراستته  سلطاني شاهان ايران و خلفای اسالم را  ر بیت

ها و مساجد ار بیل و استانلول و  کاخ بخش کوزة چیني زينت -کنند، يشم و  يلا و کاسه

های خاقتان ختتا  نقش و نگار کاخآبي کاشي ايراني را زينت پرباشد، رنگ شاهانة غرناطه 

ح فرش ايراني  ر ماچین و شیال )کره( زينتت  يتوار خانتة شتاهزا گان )چین( کنند، طر

ستینا را بته مکاتتب  ملوانان چیني و  انش ابن به گوشاشعار سعدی را  گر   ونوعروس 

 های اروپايي برسانند  اندل  و سیته

، عو ، فلفل، يشتم، پوستت، های بزرگي که به نام و نشان کاالهايي چون ابريشم جا ه

ا از ها ر هتا و تمتدن ، جوامتا، فرهنگنقشي بسیار مهماند،  ر  شناخته شدهآيینه سفالینه و 

های  تا چین و آسیای مرکزی و از ايران و غر  آسیا تا  روازه جزاير ژاپن و شله جزيرة کره

 ا ند   ستاور های بشری از اين جا ه  ر برقراری ارتلاط میان اقوام و  اروپا به هم پیوند مي

هتای ا اری،  ها و مکاتتب فکتری، ا يتان، نظام انتد  علتوم، انديشته پذيرفتهثیر تأها  سرزمین

هتا  ها، ا بیات و شعر اقوام گوناگون  ر مستیر همتین جا ه های اقتدا ی، هنرها، زبان شیوه

ها روی  ا ه استت و  ها  ر مسیر اين جا ه اند  بسیاری از لشکرکشي تکامل و شکوفايي يافته

 بزر  از همین مسیرها انجام شده است های  بسیاری از مهاجرت
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نام جا ة ابريشم  ر منابا تاريخي و کهن نیامتده استت و حتدو  يتك قترن پتیش 

ترين کااليي بتو   ابريشم مهم ،اين نام را مطرح کر ، زيرا به گمان او 1فر يناند ريشتهوفن

ر  بتز ة(  امتروزه نتام جتا Waugh, 2007: 1-10شتد ) هتا ملا لته مي که  ر اين جا ه

يافته و میرا  جا ة بزر  ابريشم نیز  ر همة کشورهای کنتارة آن  سخت شهرتابريشم 

های مرتلط بتا  بزر  ابريشم و جا ه ةمور  توجه است  میرا  ملموس و غیرملموس جا 

  ر ارتلاط است  اين جا هبا هويت جمعي همة کشورهای کنارة  ،آن

های تجاری و فرهنگي کهتن را بته  مقام و منزلت جا ه بايد نمي ،با چنین رويکر ی

تتوان  های بزر  را مي جا ه آنچه بیان شد،بر اساس   ا  وملا الت کاالهايي خاص تنزل 

گتو، توستعه، مشتاهیر فرهنگتي و و  های هنر، انديشه، علم، گفتت هايي چون جا ه به نام

از ها نامید  جتا ة ابريشتم  ر فرهنتگ و تمتدن بستیاری  ها و جا ة تمدن هنری، فرهنگ

هتا  همة فرهنگ ، میده و مانند تار و پو  ابريشم ، روح و هويتمر مان ساکن کنارة خو 

بستیاری از اقتوام و  ستلب،هم پیوند  ا ه است  به همتین ه های کنارة جا ه را ب و تمدن

انتد  زبتان،  ريشته و همتزا  بو ه های کنارة جا ه  ر شکوفايي تمدن جهتاني، هم سرزمین

پیونتد  ، ر مسیر اين جا ه ها  ر میان اقوام گوناگون و سو  ، سورهارسوم، باورها و آ ا 

ابريشم و ريشة مشتتر  تتاريخي کشتورهای  ةد و  ر ماهیت نما ين جا نناگسستني  ار

مديون استت  های پیوند  رشتهد و تمدن امروزی جهان به آن نکن کنارة آن خو نمايي مي

بتارة  يکتي از پیشتگامان پتژوهش  رپاريزی بته عنتوان  است که باستاني سلببه همین 

يتا  کتر ه استت « طنا  ابريشمین ارتلتاط فرهنگتي»به رشته، از آن  ،های ابريشم جا ه

 ( 216  1711)باستاني پاريزی، 

 ،های ت ن انستان های اقتدا ی، فرهنگي و اجتماعي  ر جهان قديم، مانند ر  جا ه

های کنتارة  جواما  ر سرزمینکه    بهتر است گفته شو  ا  پیوند ميهمة اعضا را به هم 

کر ند  هتر يتك  های زنجیر به هم پیوسته بو ند و يکديگر را کامل مي ها، مانند  انه جا ه

فرهنگي و حلقة ارتلاط  و يا چنتد جامعته، فرهنتگ، تمتدن و  ها، پايگاه میان از اين  انه
                                                           

1. Ferdinand von Richthofen (1833 - 1905) 
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 ستتاور  نقتش پايگتاه  ر آن بتو  کته کتاالی تولیتدی يتا  1سرزمین همجوار خو  بو  

کتر  و بته  گرفت و گاه آن را بازآفريني مي فرهنگي و تمدني را از جامعه يا سرزمیني مي

های متعتد ، زنجیتری را کته امتروز جتا ة   ا  و اين  انه های  يگر مي جواما و سرزمین

آور ند  ايتن زنجیتر  ر  رون ختو  بتر بنیتا  روابتط  شو  به وجو  مي ابريشم خوانده مي

شتد  ايتن  جتماعي، اقتدا ی، فرهنگتي و سیاستي پايتدار و مستتحکم مييافتة ا سازمان

 ا  و رونتق  فرهنگي را حرکتت متي ملتا الت تجتاری و روابتط میتان نظتاماستحکام نیز 

توانستت باعتث   ر نتیجة بهلو  اوضتاع سیاستي و اجتمتاعي، مي ،اقتدا ی يك سرزمین

نظام را  چتار  گرگتوني آن  همةها،  گسست يکي از  انهها شو    شکوفايي  يگر سرزمین

    کر  و گسست مي

 -فرهنگي روابتط میتان برای ايجا به عنوان ظرفي  - ر اين مقاله "پايگاه"منظور از 

همة مفاهیم انتزاعي و عیني  ر معنای موقعیت، موضا، جايگتاه، مکتان، استاس و  يگتر 

"رهنگيف ارتلاطتات میتان" ربارة  2که اين مفهوم را تداعي کنند  است واژگاني
تعتاريف  7

چندان که بايتد متور   "فرهنگي پايگاه میان"اما اصطالح  0،به  ست  ا ه شده يگوناگون

 ،توجه پژوهندگان اين حوزه قرار نگرفته است  بايتد توجته  اشتت کته  ر ايتن موضتوع

 بتیش ازشتوند   بررستي مي 1بیشتر از منظتر هويتت جمعتي "فرهنگي میان"های  لفهؤم

                                                           
 - ر نشست علمي جا ة بزر  ابريشم )آلمتاتي 1702تمدني را نگارنده  ر سال  -های زنجیرة فرهنگي   ايدة حلقه1

هتا متور  تأکیتد قترار گرفتت  هتای کنتارة جا ه هنگقزاقستان( مطرح کر  و برای موضوع هويت جمعي اقتوام و فر

(Bastani Rad, 2013 ) 
توان ظرفي  انستت کته  ر آن هتر  بیشتر منظور را برساند، زيرا پايگاه را مي Position   ر اين معنا، شايد معا ل 2

نها که  ر معنتای ، و جز ايLocation ،Place ،Siteهايي چون  گیر ، اما واژه جای مي -نوع مظروف انتزاعي و عیني

، که بیشتر حتاکي از مفهتوم مکتان انتزاعتي استت تتا عینتي، Situationروند و حتي واژة  مکان )عیني( به کار مي

 فرهنگي به کار روند  های میان شناسي پايگاه  ر سنخ Positionتواند مانند واژة  نمي
3. Intercultural Communication 

کته  ای گونتاگون استت شتان بته انتدازهاي ني که ا راکات فرهنگي و نظام نما هایارتلاط میان مر ما  از آن میان  0

 ( 21  1710همايون، ) شو  فرهنگي نامیده مي ، ارتلاطات میانکندتواند  ر جريان ارتلاط، ايجا  اختالل  مي
5. Plural Identity 
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"های فرهنگي تفاوت"
"تنوع فرهنگي" بهبايد  ،1

 ،فرهنگتيهای میتان  کر   پايگاهتوجه  2

وحدت "ای از  گون برای رسیدن به گونه های گونه فرهنگ ها و گاه خر ه پیوندگاه فرهنگ

"فرهنگي
با اين عنوان که و گمان  ار   خواند مي "روح واحد"هستند که نگارنده آن را  7

تته هتم قابتل تأمتل استت کته وحتدت سنخیت تاريخي بیشتری خواهد  اشت  ايتن نک

نائتل  0فرهنگي "يکساني"و  "هماني"ای از  تواند به گونه واالتر، مي ای مرتله ر  ،فرهنگي

 توان به بیاني سا ه چنین نشان  ا   تنیده را مي شو   اين موضوع  رهم

انجامد؛ وحدت فرهنگي نیز هويت  فرهنگي مي تنوع فرهنگي به آفرينش پايگاه میان

 شو   کند و  ر نهايت به تقار  و هماني فرهنگي نائل مي ا تقويت ميجمعي ر

هتتای تجتتاری کهتتن و از منظتتر تتتاريخي،  هتتای فرهنگتتي  ر مستتیر جا ه پايگاه

يافته تلقي شتوند  منظتور از  يافته يا غیرسازمان سازمان ،يکلّ نگاهياند که  ر  توانسته مي

1فرهنگتي ارتلاطات ستازماني بین" ر ست و هم ها ، هم  ر ساختار پايگاهيافتگي سازمان
" 

(Lauring, 2011: 231 ر قلمروهای گوناگون و جغرافیای سیاسي و مرزهای همتواره   )

ها وجو   اشته است  میال بارز اين  فرهنگي میان پايگاه مستحکم، ارتلاطات سازماني بین

ها و  موزشي، خانقاهها، نها های متولي امور  يني، عرفان و تدوف، نها های آ نوع از پايگاه

، رويدا های بسیاری، موجب های گوناگون تاريخي اما  ر  وره ، يگر مراکز فرهنگي است

اند  تغییتترات اجتمتتاعي و سیاستتي  ر يتتك  هتتای فرهنگتتي شتتده از هتتم گسستتتن پايگاه

 ،گذاشتت  بتا ايتن همته ميتتأثیر های مسیر جتا ه  سرزمین، به سرعت بر  يگر سرزمین

بته فراينتدهايي بترای  ،های گوناگون  ر طي زمتان ساکنان سرزمین ها و جواما، فرهنگ

بو ند و بته  يافتههای ضعف و افول  ست  بازسازی زنجیرة فرهنگي و تمدني پ  از  وره

  های گوناگون روابط میان کشتورهای کنتارة مستیر جتا ه ابريشتم را  وبتاره احیتا شیوه

 کر ند  مي

                                                           
1. Cultural Differences  
2. Cultural Diversity 
3. Cultural Unity 
4. Cultural Sameness 
5. Intercultural Organizational Communication 
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ان و نماينتدگان سیاستي بتا حرکتت  ر ايتن غتاحان، مللّتاجران، ستیّ ،ها نا ر کارو

ها، فرهنگ، تمدن، هنرهتا  از هر سرزمیني به عقايد، آرمان هنگام علورهای تاريخي،  جا ه

 ،آمیز گذاشتند و  ر همین رابطة مسالمت و آ ا  و رسوم اقوام  ر اين مسیرها احترام مي

کیرت به صورت توأمان وحدت و  ،ها    ر اين جا هشد عناصر فرهنگي و تمدني ملا له مي

ها  ر  و سطح کتالن و خُتر   يعني اقوام و سرزمین ؛آور  هويت جمعي و فر ی پديد مي

 ها با هم اشترا  فرهنگي  اشتتند و هتر يافتند   ر حالي که جواما و سرزمین هويت مي

 ،بر نتد، هتر جامعته و سترزمین کدام از  ستاور های فرهنگي و تمدني  يگری بهتره مي

  گرفتت سرچشتمه ميي آن ي يا ملّتنگي ويژة خو  را  اشت که از هويت محلّعناصر فره

 ر گستترة  "کیترت"و  "وحتدت" هندة پیوند معنا ار  و مقولتة  اين موضوع خو  نشان

هايي است که کشورهای عضو سازمان اکو  ر میانتة آن و هستتة  تجاری جا ه ت فرهنگي

بته  1فرهنگي ايد  ر نظتر  اشتت کته چنتدها قرار  ارند  ب  هندة اين پايگاه اصلي تشکیل

 و عتامليترين عامل غنای گسترة تاريخي و فرهنگي اين کشورهاستت  مهم 2،نشانة تنوع

 ر ايتن  "روح واحتد"  هنتدة ها و تشتکیل فرهنگ خر ه ةهند پیوند ،چون جا ة ابريشم

 است  "وحدت  ر عین کیرت"ای فراگیر با عنوان  لفهؤگستره و تکوين م

به ويتژه برختي  ،همزمان با تحوالت گستر ه  ر مسیرهای تجاری ،اخیر ر  و قرن 

های زنجیترة  از مسیرها، برخي از  انته شماریاز رويکر ها  ر اقتدا  سیاسي و تغییر  ر 

هتای  ها )پايگاه که اين  انته تا زماني گسست وفرهنگي  ر مسیر جا ة ابريشم از هم  میان

تاريخي، هويت فرهنگي و نیازهای اقتدتا ی امتروزی فرهنگي(، با تأکید بر پشتوانة  میان

فرهنگي  ر  های میتان به يکديگر متدل نشوند، آن زنجیره کامل نخواهد شد  رونق پايگاه

از نتتايج فرهنگتي و  رامستیر  جواما واقتا  ر ايتنزمینة برخور اری همة  ،جا ة ابريشم

تواند نقتش تتاريخي جتا ة  ترين اقدامات که مي   يکي از مهمآور  مياقتدا ی آن فراهم 

يتك  های فرهنگي مسیر اين جا ه و سهیم کر ن هر کند، توجه به پايگاه  ابريشم را احیا

                                                           
1. Multicultural 
2. Diversity 
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از آنان  ر بازسازی آن زنجیرة فرهنگي و اقتدا ی است؛  ر واقا بايد هر کشور و جامعه، 

بتا های ابريشم آگتاه شتو    به نقش خو   ر احیای کارکر های فرهنگي و اقتدا ی جا ه

بختش مهمتي از آنهتا  ر پیمتان  اينتكها کته  اين رويکر ، نقش کشورهای میاني جا ه

های واستط  ر  همکاری اقتدا ی ت فرهنگي اکو با يکديگر همکاری  ارند، به عنوان حلقه

فرهنگي  ر  هتای میتان هايي از پايگاه توجته استت  انتختا  نمونته قابتلها  زنجیرة جا ه

 ،اين پیچیتدگي سلبممکن است؛ نا، پیچیده و تقريلاً کشورهای عضو سازمان اکو سخت

حال پیوند ناگسستني است که میتان هتر پايگتاه بتا  ها و  ر عین  ر فراواني و تنوع پايگاه

تتوان  سته  ستته از میترا  فرهنگتي را مي ،يکلّت نگاهيهای  يگر وجو   ار    ر  پايگاه

گستتتر ة  يگتتری  کتتدام بتته وجتتوه کتته هتتر 1ملمتتوس، نتتاملموس و مکتتتو ، برشتتمر 

 توانند میرا  مشتر  تلقي شوند  و نکتة مهم آن است که تا چه اندازه مي پذيرند بخش

 

 میراث فرهنگی مشترک در کشورهای عضو اکو

از میان سه  ستة میرا  فرهنگي ملموس، نتاملموس و مکتتو ، میترا  فرهنگتي 

رستد کته  ه نظتر ميچنین ب  و تری از  و  ستة  يگر  ار زة وسیاناملموس )معنوی( حو

ر مالکیتت و ، انحدتار  تتأثیر یبرای تعیین قتدمت، قلمترو تعیین مرز مشخص و روشن

هتای  ای بستیاری از پايگاه های شناستنامه خاص و  يگتر مشخدته آفرينش، تعلق به تلار

بهتر است کته ايتن میترا  را از  سلب،  به همین ناممکن استمیرا  فرهنگي ناملموس 

"میرا  مشتتر " ريچة 
زيترا  ،(Noyes, John E. 2012: 447 - 471بررستي کتر  ) 2

فرهنگي از عوامل مهتم  ر   ارند، تنوع و چند "روح واحد"عالوه بر اينکه ريشه  ر مولفة 

ترين ويژگي میرا  ناملموس زنتده بتو ن و  شو   مهم غنای میرا  مشتر  محسو  مي

                                                           
 Intangible(، نتاملموس )Tangible Heritageبندی بر اشتي است از سه گونتة میترا  ملمتوس )   اين تقسیم1

Heritage(  و مکتو )Documentary Heritageی فرهنگتي و تمتدني بشتر ( که اساس ثلت جهاني  ستتاور ها

 ( را نیز افزو  Natural Heritageبايد میرا  طلیعي ) است و عالوه بر آن، مي
2. Common Heritage 
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 ر ايتن  1( UNESCO, 2003بر وام ماندن آن  ر پیوند با يك يتا چنتد جامعته استت )

تواند بین جواما گوناگون منتقتل شتو ، تکامتل يابتد و متناستب بتا  مياست که صورت 

  میرا  مشتتر  نقتش مهمتي گر  تغییر صوری و نه ماهوی  ،  چارهای مختلف محیط

و برخي از کشورها به ويژه گسترة فرهنگي موسوم بته اکتو و از آن   ار  ر توسعه پايدار 

های توستعه  ر   اشتن شتیوه زمین، نقش مهمي  ر بر وام نگه اريخي ايرانگسترة ت ،میان

اند  ما ام که سخن از میترا  مشتتر   مقولة میرا  و از آن میان میرا  مشتر   اشته

و  يگتر  "هويتت جعلتي"، کوشتش بترای ستاخت "تفرقته"، "جدايي"آيد،  به میان مي

 ت های نابخر انه جايي برای جوالن نخواهند  اش مقوله

کم اينکه  ر ايتن نتوع از میترا ،  میرا  فرهنگي ملموس وضعیت  يگری  ار ؛  ست

تر، تلارشناستي ايتن  شتده تر، آفريننتده شناخته مشتخص تأثیرتر، قلمرو  تعیین قدمت آسان

تر و حتي شناخت مالکیت با  ر نظر  اشتن مرزهای سیاسي امتروز يتا بتدون  میرا  واقعي

میرا  بر حسب آنکه قابلیت حفظ و نگهداری  اشته باشتد يتا  تر خواهد بو   اين آسان ،آن

و ثلت  1ها و قوانین گوناگوني برای پاسداری لوايح، کنوانسیون 2گیر  نه، مور  توجه قرار مي

                                                           
فرهنگي و میرا  فرهنگي، بلکه حتتي  نه تنها مراکز پژوهشي با رويکر  مطالعاتي میان "میرا  ناملموس"   ر با  1

ني ت يونسکو ت هتم چنتدان کته بايتد، تعريتف واحتدی از میترا  نها  متولي معرفي میرا  ناملموس  ر سطح جها
فرهنگي ناملموس به  ست ندا ه است، زيرا اين موضوع پیوسته  ر حال تغییر و گسترش است  برای نمونه بنگريتد 

 به پاسخ يونسکو به همین پرسش 
http://www.unesco.org/culture/ich/en/what-is-intangible-heritage-00003 

م  يونستکو کته ملنتای ثلتت جهتاني آثتار استت، مؤيتد  2117ف میرا  فرهنگتي نتاملموس  ر کنوانستیون تعري
 های اين نوع میرا  است  ويژگي

 عنتوان بته همچنتین و هتا مهارت تجلیات،  انتش، ها، نمايش رفتارها )رسوم(، معنای به ناملموس فرهنگي میرا »
 بته افترا  متوار  برختي  ر و هتا گروه جوامتا، رپیوند با آنهاست که  فرهنگي فضاهای و آثار باستاني اشیا ، وسائل،
نستل  يگتر منتقتل  بته نستلي از نتاملموس، فرهنگي میرا   کنند فرهنگي خو  قلمدا  مي از میرا  بخشي عنوان
کنتد،  را بتازآفريني مي ختو  و تتاريخ، و طلیعت محیط و تعامل با واکنش  ر ها گروه و جواما توسط شو ، مدام مي

کنتد   ر  بخشد و بنابراين احترام به تنوع فرهنگتي و خالقیتت انستاني را تترويج مي ح  هويت و تداوم به آنها مي
المللتي حقتوق بشتر موجتو  و  شو  که با اسنا  بین راستای اين کنوانسیون، به آن  سته میرا  ناملموسي توجه مي

 ( UNESCO, 2003: 2« )عه پايدار، سازگار باشدها و افرا  و توس لزوم احترام متقابل  ر میان جواما، گروه
 بارة تعريفي که از میرا  ملموس به  ست  ا ه است     ر اين باره رجوع شو  به سند يونسکو  ر2

http://www.unesco.org/new/en/cairo/culture/tangible-cultural-heritage/ 
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(  افزون بر اين، زمتاني کته از 11 -11  1701جهاني میرا  ملموس وجو   ار  )ندرالهي، 

 های پیچیتدگي نیتز، تعريتف مربتوط بته آن ،دآي میرا  نوشته )مکتو ( سخن به میان مي

 بتا را چیتزی» کته استت سندی میرا  مکتو  ،يونسکو خاص خو  را  ار   بر پاية تعريف

شمار   میرا  مکتتو   هايي بسیار برمي و برای آن گونه« معنوی ثلت کر ه باشد هدف يك

 ملتت يتا جامعته، يك گروه، جمعي ةحافظ های بشری تولید شده و به کوشش  ر چارچو 

های  لفتهؤ ر تکوين، بالندگي، استمرار و تقويتت م تأثیر اين قلیل میرا تعلق  ار    منطقه

جهاني، بتا تکیته  ةحافظ ةبرنام است که  ستورالعمل بر اين اساس  رازمدت است وهويتي 

 2شو   ها مستند مي کتابخانه آرشیوها و ها، موزه میرا  ماندگار  ر بر

 ،های فرهنگي گسترة جغرافیايي ستازمان اکتو هايي از پايگاه نمونه ،آنچه بیان شد پايهبر 

میترا  "و  "روح واحد"های گوناگون و ايجا   فرهنگ میانها،  ر پیوند  های جا ه که  ر کناره

 شو   اند، بیان مي ثر بو هؤم "چندفرهنگي"و  "کیرت فرهنگي"،  ر عین "مشتر 

ه و کتوی، گتذر و کوچته، مستجد و لّتها(  مح الف( میرا  ملموس )معماری و سازه

انلار و بخچال، پل، کاريز )قنتات(، ستد و بنتد،  مدرسه، آرامگاه، کاخ و باغ، کاروانسرا، آ 

هتا گونتة  و  ه بلد، مناره، بازار راهداری، میل خندق، بر ، بارو،  روازه، قلعه، ار ،  ژهای

کاری،  جرکتاری، کاشتيماننتد آهتا  ناهای ساختم  يگر از میرا  ملموس؛ همچنین آرايه

گونته آثتار  ر هتر يتك از  کدام از اين هرتراشي،  يوارنگاری و مانند اينها،  بری، سنگ  گ

يابي، کارکر ، اهداف ساخت و حتتي  آنکه  ر نقشه، مکان بي ،کشورهای عضو اين سازمان

ند،  اشته باشتفاوت بنیا ين های گوناگون  های متناسب با  وره سازندگان، مدالح و آرايه

تابا فرهنگ واحد  ،چندفرهنگي و همة آنها، حاکي ازتنها  ر برخي جزئیات تفاوت  ارند 

هستند و اين مسأله بارزترين ويژگي برای میترا   "روح واحد"و يا بهتر است گفته شو  

طرح کاروانستراها  ر همتة کشتورهای عضتو ستازمان اکتو از  ،مشتر  است  برای نمونه

 ار   از هتزاران  -ايتران -اش ند که ريشه  ر سرزمین ما ریک الگوهای خاصي پیروی مي
                                                                                                                                        
1. Protecting the Tangible Heritage 
2. http://www.unesco.org/new/en/santiago/communication-information/memory-of-the-world-

programme-preservation-of-documentary-heritage/what-is-documentary-heritage/ 
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ويران  ر ايتران، ترکمنستتان، افغانستتان، پاکستتان، ترکیته،  کاروانسرای ستالم يتا نیمته

کیانگ )ختن(،  جمهوری آذربايجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و سین

ة يز  ت کرمان( طرح چهار ايواني ندارند؛ الدين ) ر جا  مانند زين  تنها چند نمونة استینا

اند  نته تنهتا  ر قلمترو  همان طرحي که مدارس و مساجد هم بر اساس آن ساخته شتده

های  ايتن آثتار چته متعلتق بته ستده  بلکه  ر قلمرو زماني نیز چنتین استت ،جغرافیايي

عمتاری ريشته  ر همتان الگتوی م  ورة سلجوقیان يا قاجاريه،يا نخستین اسالمي باشند، 

گنجند،  ساسانیان و پیش از آن  ارند  همة اين آثار  ر يك ظرف زماني و مکاني مي  وره

 آنها را آفريده باشند  "روح واحد"های مختلف تابا يك  فرهنگ چه خر ه اگر

چته  ر  ،قنات  توان طرح کر  های میرا  ملموس مي بارة بیشتر گونه را  ر نظراين 

ا  ر آسیای صغیر، چه  ر سواحل شمالي خلیج فارس يتا آسیای مرکزی حفر شده باشد ي

 طرحيهمان  ؛ثابت و همیشگي بهره بر ه است طرحگر اگر  کوير مرکزی ايران، از يك 

بتا کیلومتر چاه را  711111و بیش از   اشته استسال  ر ايران روا   2111که بیش از 

    اند کنده همین طرح

شدن جامعه  ر  پويايي خو "م که فرهنگ  ( میرا  ناملموس و میرا  مکتو   ما ا

های  لفتهؤم ،( باشد،  ر  و سطح خُر  و کتالن117  1711)تکمیل همايون،  "فراگر  زمان

فرهنتگ  تتأثیرمیرا  معنوی متناسب با  ايرة  ،کند  بر اين اساس هويتي خو  را عرضه مي

ترة جغرافیتايي يابد  مهم نیست که برخي از  ستاور های فرهنگي  ر کدام گست اهمیت مي

شو   برختي  به آن احساس تعلق مي نسلت اند، مهم اين است که تا چه شعاعي آفريده شده

هتای کهتن  ر گستترة میترا  مشتتر   از وجوه میرا  ناملموس را که  ر پیونتد بتا جا ه

کشورهای عضو سازمان اکو تکوين يافتته، منتقتل شتده و پويتايي و خو شتدگي را حفتظ 

هتا،  نيیزبان و ا بیات،  ين و مذاهب، آ ا  و رسوم، آ بدين گونه برشمر  توان  اند، مي کر ه

هتای گونتاگون،  ها، تلار قومي،  انش و علتوم  ر حوزه ها، سورها و سو  ها و سرگرمي بازی

  های هنری مانند خوشنويسي، نگارگری، کتابت ها، آفرينش مهارت
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چنتد کشتور از مجموعتة  جهاني به يتك يتا ةبرخي از موار  ثلت شد ،از اين میان

شتو   بترای نمونته  ر بختش ا بیتات فارستي،  کشورهای عضو سازمان اکتو مربتوط مي

های جاری کشورهای ايران، افغانستان و ترکیه  ر ثلتت مینتوی معنتوی موالنتا  کوشش

ها، ثلت جهاني نوروز  ها و جشن نيیالدين محمد بلخي رومي، قابل تأمل است   ر آ جالل

های مهتم  ر جهتان  و همکاری کشورهای حوزة فرهنگي نوروز از نمونه ايران محوريتبا 

کشتور از  1چته  کننتد  اگتر که بیشترين شمار کشورها به پاسداشت آن افتخار مي است

 ر  ،کشورهای عضو سازمان اکو به همراه چند کشور  يگر بیرون از اين سازمان همجموع

 ر کنار ايران قرار گرفتند، امتا  "نگ صلحفره"قطعنامة روز جهاني نوروز ايراني به عنوان 

فرهنگ پختت "گیرند  از  يگر سو   يگر کشورهای عضو سازمان هم اين روز را جشن مي

هم که به تازگي از سوی چند کشور عضتو ستازمان اکتو )ايتران، آذربايجتان،  "نان لواش

بته ثلتت  وسمیرا  نتاملم ة ر زمر وقرقیزستان، قزاقستان و ترکیه( و با محوريت ايران 

 رسیده است، نشان  هندة نقش اين گونه میرا   ر تقار  فرهنگي کشورهاست  جهاني

 

 ثبت جهانی میراث مشترک جادۀ ابریشم

آسیا آغتاز و  ترين شهرها و روستاهای هايي از شرقيهای ابريشم  ر طي مسیر جا ه

بته يکتديگر پیونتد  راه ران کیلتومتر اترين نقاط اروپا، شمال و شرق آفريقا، هزار تا غربي

شتو  کته  ، اصتلي و فرعتي مي2، خشتکي1های آبتي   اين مسافت شامل همة راه هند مي

بترای  کشتورهاشتو    های گوناگوني عالوه بر نام ابريشم برای آنها پیشنها  مي امروزه نام

اند؛ مانند کوشش چین و قرقیزستتان و  ها  ر يونسکو اقدام کر ه ثلت بخشي از اين جا ه

 1111ايتن جتا ه  م  2110 ر ستال  7شتان تین -آن جتا ة چانتگ ن برای ثلتتقزاقستا

  ر چین مرکزی پايتخت لالويانگ،/ آن ابريشم را از چانگ ةجا  ةگستر  ةشلک از کیلومتر

به صتحراهای جنتوبي  ( م 613-013تانگ ) ( و م 221 ق / 216) هان های زمان سلسله

                                                           
1. Maritime 
2. Land Road 
3. Chang'an-Tianshan  
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ها، آثار وابسته بته  کاخ ، هد و از اجزا  آن شان پیوند مي های تین قزاقستان  ر شمال کوه

 بتزر ،  يتوار از بخشتي غارهای بو ايي، بو ايي معابد تجاری، های شهر  راه و کاروان،

 ( UNESCO, 2014مذهلي است ) های ساختمان و ها مقلره استحکامات،

صتورت  کوشتش چنتداني هتا های  يگر اين جا ه برای ثلت بخش گذشته از اين نمونه،

تواند ستندی بترای ثلتت  ها مي  انیم که هزاران کاروانسرا متعلق به اين جا ه ته است  مينگرف

طرح و نقشة کاروانسرا، کارکر ، موقوفات و امتاکن  ،کاروانسرا از سوی ايران باشد و  ر کنار آن

بته عنتوان بخشتي از  1و کاروان به ثلت جهاني برسد  يا جتا ة شتاهي و راهوابسته به اين بنا 

بابتل  ، از طريق آن، اريوش ای است که ، از سوی ايران به ثلت برسد  اين جا ههای کهن جا ه

ستو و  هتای زاگترس  ر محتدو ة همتدان از يك / بغدا ( را بته شتوش و شترق کوه)تیسفون

و بیشترين حجم آثار وابسته بته   ا رو ان را به سار  و آسیای صغیر از سوی  يگر پیوند  میان

( و Briant 2002: 357– 364 متاني و مستتندات  ر کنتارة آن قترار  ار  )های يا راه، کتیلته

افتزون بتر  2نلشتة  اريوش  ر بیستون ثلت جهاني شتده استت  برخي از اين آثار مانند سنگ

ها پل تاريخي  ر لرستتان مربتوط بته  ورة  نظیر از  ه ای کم چند سال است که مجموعه ،اين

ي  ر فهرست نامز های ثلت جهاني قترار گرفتته و هنتوز ساسانیان و متعلق به همان راه شاه

انلارهتا،  بلتدها، آ  تتا میل کوشتید(، امتا بايتد UNESCO, 2008بته ثلتت نرستیده استت )

ها و  يگر انواع بناهای وابسته به راه و کاروان نیز بته ثلتت جهتاني برستند  مجموعتة  يخچال

بته  را به عنتوان میترا  مشتتر آن  کشور يا همة اعضای اکو يك يا چندمیرا  ملموس که 

 -خراستان -کم شتاهراه تجتاری ورارو  ، بسیار قابتل تأمتل استت   ستتبرسانندثلت جهاني 

هتا  ای که صدها کاروانسرا، هزاران روستای تتاريخي،  ه هاست؛ جا ه استانلول از جملة اين راه

ر ، صتدها قلعتة های متنوع تابا روح واحد، صدها آرامگتاه و بت فرهنگ فرهنگ به میابه خر ه

را  ر  انلتار، میتل بلتد و ماننتد اينهتا آ راهداری و حافظ شهرها و روستاها، صدها پل، قنات، 

 شورهای گوناگون عضو سازمان اکو است  خو  جای  ا ه است و پیوند  هندة ک

                                                           
1. Royal Road / King's Road / Shahi Road. 
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هايي میان همتة  نامه مهمي است که بايد  ر تفاهم موضوعمیرا  مشتر  جا ة ابريشم 

کو يا چند عضو  ر عرصة جهاني ثلت شو   ما ام که سخن از میرا  مکتتو  اعضای سازمان ا

فرهنگتي  هتای اهمیتت موضتوع میترا  مشتتر   ر همکاری ،يا نتاملموس  ر میتان باشتد

اهمیتت  های بستیار جتاللي از ، نمونهمنابا  برخي يابد افزايش ميکشورهای عضو سازمان اکو 

 ،ستفرنامة ناصرخسترو قلا يتاني  هند، ماننتد ميبه  ست ها  میرا  مشتر   ر پیوند با جا ه

زمین، شتام و مدتر پیمتو ، بختش   ر گستترة تتاريخي ايتران ،هايي که او  ر آن زمتان جا ه

وسیعي از کشورهای افغانستان، ايران، ترکمنستان، ترکیه، تاجیکستان و کشتورهای غیرعضتو 

را کنتوني ربستتان و عتراق سازان اکو مانند سوريه، للنان، ار ن، فلستطین، مدتر، ستو ان، ع

زبان  ر شماری از اين کشتورها تعلتق  ها پارسي شو   سفرنامة ناصرخسرو به میلیون شامل مي

ای هت بخش مهمي از جا ه وی  گیر  مسیر سفرهای او چند کشور  يگر را هم  ر بر مي و  ار 

از میترا  بخشتي  میابتهبته   هتد، به  ستت ميهايي که  آگاهي موسوم به ابريشم را پیمو  و

سیر آفتاق و  ،های کهن که بر بستر جا ه همچون مشايخي از عارفانهاست   مشتر  اين جا ه

تتر از ايتن گونته میترا  مکتتو ،  سفرنامة مدون نداشته باشتند  مهماگر حتي  ،انف  کر ند

 ر جتو کتر ، و  هتا را جستت میترا  مستتند جا ه ،های جغرافیتايي نوشته توان  ر تاريخ مي

، االرج ةصتورحتدو العالم متن المشترق التي المغتر ، مستالك و ممالتك، مانند هايي  کتا 

زبتان  کته اساستاً بته های بستیار  يگتر و نمونهالعالم  ، اشکالاالقالیمةمعرفالتقاسیم في  احسن

ايتن آثتار،  های کهتن بته فارستي  ارنتد و نويستندگان ترجمته يگتر برختي  است وفارسي 

ها بیشتترين  اين کتا   اند زمین بو ه فرهنگ مشتر  با قلمرو ايرانبا  يا  ر پیوندِ تلارند، ايراني

ها، شتهرها و روستتاهای  بارة جا ه  ر /  هم میال یقمریهجری ها را  ر سدة چهارم  آگاهي

هتای  هتای جا ه با عنوان قابلیت که اينكها، بناهای وابسته به راه و کاروان و آنچه  کنارة جا ه

 بتههتا  هتا و مطالتب ايتن کتا  های راه   اهمیتت نقشتهاند  ا هبه  ست ابريشم مطرح است، 

نوشتتة اصتطخری  ر میترا   مستالك و ممالتكکه برخي از ايتن آثتار ماننتد  استای  اندازه

های تاريخي خلیج فارس کته بته همّتت  مچنین نقشه  هاستمکتو  يونسکو به ثلت رسیده 

راه آبتي  ها  ر با  همي از آگاهيم بخش مشتمل بر رت امور خارجه به ثلت جهاني رسید،وزا

 ( UNESCO, 2013) هست جنو  گسترة کشورهای اکو
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هايي است که  ر  ای از راه جا ة ابريشم، تنها يك شاهراه نیست، بلکه مجموعه و شلکه

هايي از اروپا و حتي شرق و شتمال آفريقتا کشتیده شتده استت؛ ايتن  سراسر آسیا و بخش

ها و از عوامل مهم  ر تشکیل  کاالها، علوم، تجربه راه انتقالها،  نگها پیوند  هندة فره جا ه

ها از کشورهای عضو    بخش مهمي از اين جا هاند بو هجواما با روح واحد و میرا  مشتر  

ها انتواع میترا   گذرند   ر کنارة اين جا ه های اقتدا ی و فرهنگي اکو مي سازمان همکاری

(، مکتو  )مستند( و طلیعي از نسلي به نستلي منتقتل ملموس )ما ی(، ناملموس )معنوی

هتا بته عنتوان  کننتد  بستتر جا ه آفرينتي مي  وام مانتده و حتتي هنتوز هتم نقش شده، بر

ترين  مهم از جملهخو   ،ها ها، صنايا و پیوند هندة فرهنگ  هندة کاالها، علوم،  انش انتقال

کشورهای کنارة آن مشتر  استت و   اين میرا  میان استجای مانده برای بشر  میرا  بر

 روی به شهر، کشور، جامعه، فرهنگ و منطقة خاصي تعلق ندار    به هی 

فرهنگي اين جا ه که به صتورت  های میان کشورهای عضو سازمان اکو به عنوان پايگاه

خواهي  هی  اغتراق و زيتا ه ها با يکتديگر  ر پیونتد هستتند، بتي هايي از زنجیرة جا ه حلقه

ايتن  روزگتاریانتد    هندة شرق و غر  با يکديگر بو ه ها و پیوند ن بستر گذر جا هتري مهم

از  ،زمین که بر بخش وسیعي از ايتران کر ند از حکومتي واحد و مرکزی پیروی ميکشورها 

تتابعي از روح واحتد،  همان کشورها، اينتكراند و  آسیای مرکزی تا آسیای غربي فرمان مي

 ای چندفرهنگي هستند  ها و گستره فرهنگ للته با خر هفرهنگ و تاريخ مشتر  و ا

تواند از سوی کشوری خاص به ثلت جهاني برسد، مانند  مي ،ها اين جا ه برخي از میرا 

ها  ر ملا له، انتقتال و  اما بسیاری از  ستاور های جا ه ،میرا  ملموس وابسته به راه و کاروان

بتا روح همکتاری  بايتد مي ،متذاهب، زبتان و ا بیتات ها، ا يان و  ها، علوم،  انش تعامل فرهنگ

  ر مجموعتةفرهنگي و  قترار گیتر  و بتا رويکتر ی میتان "روح واحد"آمیخته شو ، تابعي از 

تا هم به تقار  فرهنگي بیشتر بیانجامتد و هتم  ،میرا  و تاريخ مشتر  به ثلت جهاني برسد

 گر     تر نمايان و ايفاهای سازندة اين گسترة جغرافیايي بیش نقش تاريخي فرهنگ
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