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 نامحسوسها، پایش آثار، ارزیابی نیازها برای میراث فرهنگی اولیه برای تشخیص ریسکارزیابی الگوی 
 

( بر 19کرونا)کووید گنری ویروس نهاد که نناا به انجام ارایابی آثار همه های مردمهای مردمی، مسئوولنن و ائاامانبه عنوان یک راهنما برای مردم، گروه این الگو  
های ریزی باایابی یا جلب حمای  اا دول ، ائاامانممکن اائ  برای برنامه  هاییدر نظر گرفته شئده اائ ا انجام یننن ارایابی 1نامحسئوسآثار منراث فرهنگی 

 المللی مورد نناا قرار گنرداهای بنننهاد یا ااامانمردم
 

 شود؟چگونه از این الگو استفاده می
را مطابق شئرای  و آن محتوایکنندگان این راهنما، شئود اائتداده یوصئنه می  گو به عنوان یک راهنما برای انجام ارایابی ائری  وعئتن  یهنه شئده اائ ااین ال

و  مانند رقصئی خاص، یوایر)خاصنامحسئوس آثار فرهنگی خواهد یاثنر ایجاد شئده بر هر کاربر بسئته به اینکه می شئرای ائاای نمایندا  بومیهای خود نناامندی
های فرهنگی مذهکی  ها یا مکانها، آرشئنوها و مواه بر موارد دیگری مانند کتابخانه  19ار کوویدیر اا آثارایابی نماید یا اینکه یک ارایابی گسئترده را   ائکک هنری(

( آثار و 2؛ د را یثکن  نمایندمکنای کار خو( خ 1حال، روش ارایابی مورد اائئتداده برای همه موارد مرئئترت اائئ ا در این راائئتا  اینانجام دهند متداوت اائئ ا با
 ( شرای  را پایش نمایندا4( ننااها و عملنات فوری را یرخنص دهند؛ و 3ها را ارایابی نمایند؛ ریسک

 
ستندا  ل(مح)قابل یا غنر قابلمحسوساا منراث فرهنگی  مندکو  مجزا محسوسنایوجه  منراث فرهنگی  شکل دوم منراث فنن رهنگی هم یک جنکه مهم اا اگر 

سوب میارایابی  موردمنراث فرهنگی  سوس  ،، همچنانشودمح ا )لننکنناا مورد ننز انجام ارایابی اا منراث فرهنگی مح سته با ه این الگو را مالحظه های واب
 مایند(ن

 
 :اطالعات مبنا1بخش 

برای منراث اطالعات مکنا گردآوری   ها رجو  شئوداکه به عنوان اطالعات مکنا به آنگنری یغننرات نناا اائ  برای اندااه  برای درت آثار، نناا به یک نقطه شئرو 
 ادامه نناا اا   مواردبه  منظورپذیر اا ا برای این اما، گردآوری اطالعات کافی برای شرو  درت مقناس یاثنرات امکان؛ نامحسوس مرکل اا فرهنگی 

 را یهنه نمایند  شامل موارد ایر اندسوس که یح  یاثنر قرار گرفته انوا  مختلف منراث فرهنگی نامحفهرا  -1
 ؛مذهکی)شامل آداب و راوم، رویدادهای جرن(-های اجتماعیآینن •

 صنای  داتی انتی؛ •

 شوند؛راومی که به صورت شداهی اجرا میورام •

 ابان بومی؛ •

 ؛هنرهای نمایری)رقص، موانقی، یوایر و غنره( •

 ؛ک  با دننای طکنتیهای فرهنگی مریمرق •

 دیگرا موارد •
  فکر کنندموارد ایر به ا یوصنف نمایندو موقتن  جغرافنایی و اشخاص(  ها، گروهاآمده را با یوجه به مردم یح  یاثنر)جمتن پنششرای  -2

 یه مواد و مصالحی ممکن اا  مورد نناا باشند؟ •

 تند؟گنر هسیه کسانی در •

 خاصی برای مردم جه  داترای به و شرک  در منراث فرهنگی نامحسوس مورد نناا هستند؟ هایآیا مکان •

، فرهنگی یا یح  یاثنر کرئاورای ،انی مذهکیمطابق یقویم امکه یک فصئل خاص  مربوط به های  یوان یغننری در برنامه انجام مناائک و فتالن مییا آ  •
 ود آورد؟مهاجریی به وج الگوهای

و  های یخصصیها، اطالعات عضوی  مربوط به انجمنای، ارشماری های شناانامه ها، موجودی داده انجیعنوان مثال نظربه  )مناب  اطالعایی موجود-3
 گدته کمک نماینداکه ممکن اا  به درت شرای  پنش را شنااایی نمایند (اطالعات خکرگان

 نمایندا نرتی را گردآوری اطالعات مت /درآمدورودی مالی و  یهاداده درصورت امکان،  -4
اا بنن  افراد کلندیالعات اطان، صورت امکا دررا شنااایی نماینددارند مورد نظر ندتانی که می یوانند نقری در حداظ  اا منراث فرهنگی نامحسوس همه ذی -5

  ثک  نماینداندتان را ذی 
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جامته  هایااامان، های متکی بر جوام نهاد، ااامانهای مردم، ااامانهای دولتیبنگاه  ند ها ننستولی محدود به آن موارد ادامه  عکاریند ااندتان ذی برخی اا 
برای منراث فرهنگی نامحسوس یا هر مواسه دیگر که اختنار ویژه برای مستندااای، حداظ  یا برای  ایابزار راانه و  های اجتماعیشککه ، اشخاصی که محور

 ا نگی نامحسوس در اختنار دارندپرتنکانی اا منراث فره
شنو  ویروس ، هنگام و پس اا های پنشهنگام برای امانبه  و صحنح ی در یهنه نمودن اطالعاتیوان نقرجتماعی که میاهکران اندتان ممکن شامل رذی -6

 داشته باشند را شنااایی نمایندا

شوند در حالی که یوجهی واق  میند مورد بیکه درگنر منااک فرهنگی غنر رامی و غنر نهادی هست  ایهای حاشنه مردم متتلق به جمتن  اغلب ط:احتیا

 شوداآینده می تی درحمایهر نو  ا اا هطور بالقوه باعث حذف شدن آنی آماری به هاها اا داده آنگنرندا در نظر گرفته نردن اا بحران میبنرترین یاثنرات را 
 

 ها:تشخیص آثار و ریسک2بخش 
 یوانند داشته باشند فکر کنند اهای کنونی و آثار محتملی که میهای ناشی اا بحراندر این بخش نناا اا  که در مورد یرخنص ریسک

 
و جابجایی  های یح  یاثنر صحک  کننما در امان جداااای جمتن مستقنماً با قادر باشنم هایی متکی اا  به اینکه متمول، انجام یننن ارایابیطوریوجه  به
خصوص برای اجتماعایی که اا اینترن  عتندی برخوردارند این موعو  بهوجود خواهد داش ا ها های ایادی در خصوص داترایبه طور عمومی، یالشمحدود 

کسی در مترض برای یرخنص اینکه یه 19ها و دانش کوویدااتداده اا مهارت موعو در این شرای ، داترای به اینترن  ندارند مرکل ایجاد خواهد کردا  یا
ا دارای اهمن  اا  انجام فتالن  فرهنگی مورد نظر خود را داشته باشدپذیری اا  و یه کسی ممکن اا  ظرفن  یا یوانایی کسی محتمل به آانباا ، یه

 یواند مورد ااتداده قرار گنردامیبه طور دائمی  یوصنف آثاربرای کمک به  جدول ادامه 
هستند که نسک  به هایی اا مردم ه مایندا آیا گرویح  یاثنر قرار گرفته اا  را یوصنف ن هاآنی که منراث فرهنگی نامحسوس اجتماعایدر  19- یاثنرات کووید-1

 باشند؟گرفته قرار ویروس یاثنر بنرتر یح  بقنه 

قابل مالحظه بر  ر؟ یاثنشئوندارایابی می، اجتماعی و مذهکی های فرهنگی، کاهش یا محدودی  دائترائی به شئرک  در آیننقط   املوعمواردی به عنوان یه -2
 موارد ایر را در نظر بگنرید 

 گران و صاحکان فن؛دراتی کارگران ماهر، صنت االمتی و ین •

 م؛اترس بودن مواد خادر د •

 ؛آالت، ابزار و انکارهای کار فرهنگی، ماشننه محلداترای ب •

 اار و اریکاطاتاداترای به با •

 
ات به عمل آوریدا در این امننه اطالع 19-یح  یاثنر کوویدمنلی های یح، وعتن  متنرتی یا هزینه و آورد مالی ، یک ارایابی اا کمکود درآمدامکاندر صورت 

 کندی و کمی را گردآوری نمایندا 

 
 ه منراث فرهنگی نامحسوس وارد نموده اا ؟ ، خساریی بد باالرکدام اا مواآیا هنچ-3

مار ش، های فرهنگی، مذهکی و اجتماعی قرار دارند؟ در صورت امکاننهاد یح  یاثنر اجرای آئننهای مردمو ااامان ووالن، مسیمردمی، جمتنتهای کدام گروه -4
 را ارائه نمایندا اا  همورد حمای  آن ی که واها و نو  منراث فرهنگی نامحسااامان

 اند؟حداظ  مانده ها بدونکدام اا آناند؟ ایا هنچو محلی مورد حداظ  قرار گرفته  ملیالمللی، بننو مسووالن  هاکدام اا موارد باال یوا  جمتن آیا هنچ-5
ها این ریسک ؟باشندها یاثنرگذار و جمتن  ث فرهنگی و ننااهای مردمبر منرااحتمال دارد و  دیگری هستند که باید مورد مالحظه قرار گنرندهای آیا ریسک-6

 شامل 
o ؛مخاطرات طکنتی 

o ؛مسلحانه  هایرگنری د 

o و جابحایی داخلیا  های بلندمدت شامل خرکسالی، بحران پناهجوییبحران 

 
ها بتوانند در باایابی وااطه آنه ارایابی قرار گرفته اا  که بورد م فرهنگیهای ننکننده در آییا جمتن  مرارک  هایی اا گروه آیا هنچ نقطه قوت و ظرفن -7

 احنا شونداهایی که باعث محدود نمودن پذیریحال، آانبها مرارک  نمایند؟ در عننآنپایدار 
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 اییوانند برای انجام یک ارایابی اری  برتی میحرات این اطوح اا یاثنای ادامه رجو  نمایندا هنه ممکن اا  به نرا، پذیریمنظور یوصنف یاثنر  به 1جتکه 
 ها مورد ااتداده قرار گنرندابندی نمودن فتالن  مرکالت مهم و اولوی یرخنص 

 انددارگی خود را نی و فرهنهای آئنفتالن قابلن  داترای و انجام طوری که گذارد به قابل یوجهی بر مردم نمی یاثنر-غیرمهم

 

ممکن اا  ا در این شرای  یک اختالل موقتی نددارگی خود را نی و فرهنهای آئنفتالن قابلن  داترای و انجام ی که یاثنرات کم یا جزئی بر مردم-جزئی

 ی باایابی گرددا امحلی یا منطقه با انجام یک عملنات مکتکرانه ایجاد شود که 

 

گنرندا در مرخصا یح  یاثنر قرار می ها به طورا بتضی اا جمتن ، امنددارگی خود را نی و فرهنهای آئنفتالن قابلن  داترای و انجام بنرتر مردم -توسطم

 حمای  خارجی برای باایابی هستنداافتد که نناامند ا ایداق میهفتالن  شماری اا  خسارت و ویرانی، قط ، این شرای 

 

دا افتنره ایداق میو غفتالن   انجام فقدانیا ا کاهش قابل مالحظه نددارنگی خود را نی و فرهنهای آئنفتالن قابلن  داترای و انجام امردم بسناری ا-زیاد

 ها وجود داردا للی جه  احنا نمودن فتالن  المهای ملی و در صورت امکان بنن، نناا به حمای  شماری اا بنگاه در اطح ملی

 
 

 ها: تشخیص نیازهای فوری و فعالیت3بخش 
اری  یا اا بنن رفتن دائمی منراث فرهنگی نامحسوس   ها بروا خسارتننااهای فوری را که در صورت عدم مالحظه نمودن آنیوان می  این بخشبا کمک مطالب  

بندی نمودن این ننااها مورد اائتداده قرار هایی که جه  یرئخنص و اولوی ا پرائششئناائایی نمودرا ه  کاهش این ریسئک ن جهای ممکو فتالن شئود  می
 گنرند عکارید اا می
 ؟ها هستند  یاثنر کداماولنه مردم یح ننااهای فوری-1
 دهنئدانجئام می رامورد نظر  رهئای فرهنگییی کئه کئاهئایئا دیگر یهئدیئدهئا بر مردم و جمتنئ  19-یئاثنرات کوویئدیئا ممکن اائئئ  آ در صئئئورت عئدم کئاهش آثئار، -2

 افزایش یابد؟
های کاهنده  طی فتالن را آنمندی   های کاهش اثراتباید راه گذارد و برجای میمحن  ایسئ   یا جامته یاثنری مندی بر  کنونی شئناخته شئده  فرهنگی عمل آیا-3
 آمنز انتیامنااک یکتنضو غنر ایمن برای محن  ایس  یا مراهده د مضر مثال  ااتداده اا موا به طورگرف ؟  پنشدر 

 برای رف  این ننااها یه عملنایی و به یه یرینب اولویتی باید ایخاذ نمود؟  -4

 هایی برای یامنن ننااها الام اا  و این مناب  اا کجا قابل یامنن هستند؟یه مناب  و مرارک   -5

ای شئانس انجام عملنات برای رف   طور قابل مالحظه یرئخنص ملزومات مناب  یامنن بودجه و مناب  انسئانی به یه طریقی قابل دائترائی هسئتند؟)این مناب  به  -6
 (دهداننااهای یرخنص داده شده را افزایش می

 
 بندی می شئوندامریک  اولوی های  های گردآوری شئده اا اعضئای مختلف و انجمننگری اا اطالعات، ننااها بر پایه بااخورد و داده جانکه یوجه  به منظور رف  یک

 نر ممکن باشدآمدی غوموجود رف های رف  محدودی یا های یرخنص داده شده ممکن اا  کعالوه، کاهش ریسبه 
 

 :پایش4بخش 
همچننن مطئالئب این بخش هئای ایمنی و امننتی آینئده را پئایش نمئاینئدا و دیگر مخئاطرات و ریسئئئک 19-ثئار کوویئدآ یواننئد کنئد کئه یطور میاین بخش یتننن می

که اطالعات را برای باایابی نناا دارند   کسئانیها با گذاری آنروا نگه داشئتن اطالعات و به اشئتراتندتان برای به مالحظات مربوط به یگونگی جلب مرئارک  ذی
 گنردا را در بر می

در مترض خطر شئناائایی  هنگی های فرو فتالن  هاشئناائایی شئده، جمتن  مهمنقاط ،19-را شئامل انترئار کوویدیغننرات ایجاد شئده در شئرای  ایمنی و امننتی  -1
و  شئئایتاتهای فرهنگی یح  یاثنر در اجتماعات و فتالن  حرئئ ایجاد رعب و واجتماعی،  -وعئئتن  ائئناائئی یواندمی کار را یوصئئنف نمایندا این و غنره  شئئده 

 اار دهندقر مرور و باابننیمورد صورت هدتگی درصورت امکان، شرای  موجود را به ، ا در صورت امکانرا ثک  نماید 19-کوویدبه مربوط  فرعنات
پایش نمایندا برای ارایابی نمودن یاثنرات احتمالی، یک باادید ماهانه اا موارد ایر ده شئنو  ویروس کار شئ ن با وعئتن  آشئ ندتایاثنرپذیری ذی  یاحتمالوعئتن  -2
 عمل آورید به 

 دادهای محلی و جهانی؛روی •
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 ها و یتهدات؛اناا  •

 یغننرات فصلی؛ •

 ؛مهاجرییالگوهای  •

 ها و غنرهاها، جرن، یقویمدادهای مذهکی و فرهنگیروی •
وعتن  را به اندا شده سوس منراث فرهنگی نامحدرگنر در طول امان یگونه اند ندتانی که یح  یاثنرات مندی شنو  ویروس قرار گرفته ذی یش نمایندپا-3

 صورت ماهانه باابننی نمائندا
 را شنااایی نمایندا گرفته شده هستندشده و یالش های صورتماهنگهای هکه در حال پایش نمودن یاثنرات فتالن  اریکاطی مراکزها، ها، مواسه شککه  -4
و پس  19-کوویدشئنو  ائااندگان صئنای  دائتی در طول دوران و  ، هنرمندانفرهنگی متولناناا   پرئتنکانیود برای موج مجواهایها و یک نظرائنجی اا برنامه -5

 داانجام رااننبه  اا آن
امان را در طول مدت نمایندکمک میها اجتماعی آن-حمای  نموده و به وعتن  روانیافراد درگنر متنر   اای که فرهنگی نامحسواعناصر منراث -6

 ایتننن نمایندو پس اا آن  19-کوویدگنری همه 
 

 
ند مانند انن شداهنمانند رانده انوادگان ما  دا   ایم و به مان به ارث برده ای که اا اجداد و نناکانعکارات انتی یا انده "نظور اا منراث فرهنگی نامحسوس  {م1} 

اریکاط دارند و دانش و و کنهان  ا طکنت و رائومی که ب های اجتماعی، یرئریدات مذهکی، رویدادهای جرئن، فنون و آدابآداب و رائوم، هنرهای نمایرئی، آئنن

 (ا2003)یونسکو"نمایندهایی که صنای  داتی انتی را یولند میمهارت
 

وه بر این،  عالگنردا  های فرهنگی مختلف را ننز در بر میگروه که مناائک و آداب و رائوم شئود بلهای به ارث رائنده را شئامل میینها ائن نه  منراث غنر محسئوس
دهوم  یر اا همه، ممهم دهداپوشئش میها را ننز ها و جمتن بنن نسئلها و رائوم( دانش)ائنن، مهارتنر شئکل و یغنال راه انتق  ،نامحسئوسفرهنگی منراث مدهوم 

اا اراش برخوردار اائئ ، اند  اند و منتقل نموده موده اند، حدظ نوجود آورده  ها را به ی که آنجوامتو  بنن مردمدارد، به عنوان یک منراث  جامته مورد اشئئاره، پایه در 
 )یونسکو(

 
های اولنه منراث فرهنگیا گروه کمک-(ICCROM)المللی مطالتات حداظ  و احنای منراث فرهنگیبننالتحصئنالن مرکز آماده شئده در همکاری با شئککه فار 

   4کراکنهلن مکو  3یاامنن هاشم، 2مقنا گویال، 1آپارنا یندون اعضای ینم 
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