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نشست تخصصی ثبت میراث 

ناملموس و ارتباط آن با توسعه 

 گردشگری
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 13الی  11در روزهای  گردشگرینشست تخصصی ثبت میراث ناملموس و ارتباط آن با توسعه سفر به همدان به منظور شرکت در 

سپتامبر( انجام شد. از طرف موسسه سنستا خانمها مبینا نورمحمدیان، غنیمت اژدری و فرشته ثابتیان حضور  4الی  2شهریور )

 داشتند. هدف از برگزاری این نشست ایجاد کارگاههای آموزشی در رابطه با کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس و بررسی

ارتباط ثبت این میراث با گردشگری پایدار بود. محل برگزاری کارگاه در سالنهای همایش و کنفرانس در ساختمان استانداری همدان 

ها به طور منظم و طبق برنامه پیش رفت. در بعد از ظهر روز اول و در روز پایانی در ساختمان سازمان محیط زیست بود و برنامه

 خانهدبیر اث ناملموس و تعاریف آن توسط مسئولین رده باالی سازمان میراث از جمله دکتر طالع، رئیسسخنرانیهایی درباره میر

 پرستسر مشکینی، فرهنگی، مهندس بهمن میراث سازمان آثار ثبت دفتر فرهنگی، دکتر فرهاد نظری، مدیرکلمیراث عالی شورای

 و دستیصنایع فرهنگیمیراث ، مهندس سروش مقدم، مدیرکل در وزارت کشور و همچنین نهاد مردم سازمانهای امور معاونت

همدان ایراد شد. در این روز بسیاری از سخنرانان درباره اهمیت تشکلهای بومی و محلی صحبت کردند اما از خالل  استان گردشگری

نستا فراهم عالیتهای سفمعرفی صحبتهایشان مشخص بود که نتوانسته اند به روش کار درست دست پیدا کنند، بنابراین زمینه برای 

ملموس و ناملموس در گرفت. در پایان این روز  برنامه ی بازدید از کتیبه  فرهنگی بود. همچنین بحثهای بسیاری درباره تفاوت میراث

 .های گنجنامه تدارک دیده شده بود
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فرهنگی، درباره کنوانسیون میراث  میراث سازمان شناسیمردم پژوهشکده کارگاه روز دوم با مبحثهای آموزشی دکتر پرمون، رییس

الملل درباره مسایل  بین حقوق دکترای پژوه ودانش فرهنگی میراث کارشناس خلقی ، خانم__ناملموس، خانم امین زاده درباره 

ر هنگام ظهر نیز با جابجایی حقوقی مرتبط با میراث ناملموس و آقای گودرزی درباره اهمیت سیاسی میراث ناملموس ادامه یافت. د

 زاده، احمدی دکتر حضار به سالن همایش، سخنرانی های کوتاه درباره اهمیت میراث و مشکالت موجود در این راه توسط خانم

فرهنگی،  مهندس سروش مقدم ، دکتر طالبیان معاون میراث فرهنگی سازمان میراث و  میراث سازمان خانواده و بانوان امور مشاور

و از استاندار تقدیر به عمل آمد. در بعد از ظهر همچنین فرصت بازدید از نمایشگاه داومی  نیکبخت استاندار همدان ایراد شد آقای

صنایع دستی بدست آمد که عده ای از مهمترین صنعتگران و هنرمندان همدان به همراه هنرهای دستی شان در آن مکان حضور 

 منطقه ارائه گردید. داشتند و توضیحاتی درباره نحوه کار نمایشگاه و هنرهای منحصر به فرد 

 

 2003بر طبق کنوانسیون سال  عرصه های میراث فرهنگی ناملموس

 
 ،یحماس یآوازها و شعرها ها،اسطوره ها،افسانه ها،ییالال ها،قصه ها،ستانیچ المثلها، ضربشامل  ها و ابرازهای شفاهیتسن .1

همه توسط توانندیم و هستند یعموم یشفاه یانهایب و سنتها یبرخشود. می و ... شنامهینما سرودها، شعارها، دعاها، ها،طلسم

 موارد یبرخ در دارند، تعلق خاص یاجتماع یگروهها به گرید یبرخ که یحال در رندیگ قرار استفاده مورد جامعه کی افراد ی

 .گردندیم اجرا مسن افراد توسط فقط ای و مردها ای زنها توسط تنها

حتی  و لیوسا اء،یاش ابزار،هستند و  میپانتوم ،تئاتر ، رقص کالم،یب و یآواز یقیموساز جمله مل مواردی اش هنرهای نمايشی .2

 در. رندیگیم یجا ناملموس یفرهنگ راثیم از ونیکنوانس فیتعر در یهمگ همراهند یفرهنگ عادات و انهایب با که ییفضاها

 و رود،یم کار به رقص یبرا که بدن ینییتز لیوسا ریسا و البسه ماسکها، ،یقیموس آالت شامل نیا یشینما یهنرها مورد

 .شوندیم اجرا یبخصوص یمکانها در اغلب یشینما یهنرها. شودیم شینما یهاپرده و هاصحنه نیهمچن

 نظام ت،یتابع قسم ن،یتدف ی،عروس تولد، مراسم ها،رژه عبادت، مراسمشامل  هاها و جشنوارهاجتماعی، آيین فعالیتهای .3

 زنانه، ای مردانه یتهایفعال ،یفصل مراسم، آنها به مربوط مراسم و اوندیشیخو ینسبتها ،یسنت یورزشها و هایباز ،یسنت یقانون

 پا شیپ مسایل جزو کردن یاحوالپرس و سالم جوامع، از یاریبس در مثال طور بهمی شوند.  آذوقه یآورجمع ی،ریگیماه شکار،

 تیهو از یانشانه عنوان به و است همراه یخاص مراسم و ظرافت با گر،ید یبعض یبرا که یحال در شود،یم محسوب افتاده

 با یرسم مراسم کی تا یمعمول اقدام کی از تواندیم هیهد افتیدر و دادن نیهمچن. شودیم محسوب جامعه آن یبرا یاجتماع

  .باشد متنوع یاجتماع ای یاقتصاد ،یاسیس اهداف

 توسط که شودیم ییبازنمودها و تهایفعال مهارتها، ،یآگاه دانش، شامل مربوط به طبیعت و کیهان هایفعالیتدانش و  .4

 یسنتها زبان، یلهیبوس عتیطب یدرباره تفکر یروشها نیا. آمده بوجود شانیعیطب طیمح با آنها تقابل یط و یاجامعه

 ریتاث تحت را اعتقادات و ارزشها نیهمچن آنها. شوندیم انیب ینیبجهان و تیمعنو خاطرات، مکان، به تعلق احساس ،یشفاه

 طیمح توسط مقابل، در. دهندیم لیتشک را یسنت یفرهنگها و یاجتماع رسوم و آداب از یاریبس ینهیزم و دهندیم قرار

 .رندیگیم شکل جامعه عیوس دگاهید و یعیطب

 جواهرات، و البسه ابزار، :دارند وجود یدست یهنرها ینهیزم در یاریبس موضوعاتشامل  ستی سنتیمهارت در هنرهای د .5

 پناهگاه و نقل و حمل کردن، انبار یبرا که ییایاش و ظروف ظروف، ،یشینما یهنرها و هاجشنواره مخصوص یپوششها و لباسها

 و کننده سرگرم یهایباز اسباب و آشپزخانه ظروف و یقیموس آالت مراسم، به مربوط اءیاش و ینتیز یهنرها روند،یم کار به

 ی.آموزش نیهمچن
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برنامه پایانی این روز بازدید از منطقه باستانی هگمتانه بود. پس از شام گروه دوباره دور هم جمع شد تا درباره غرفه ای که در 

نمایشگاه گردشگری امسال در اختیار تشکل ها قرار داده شده تا درباره گردشگری عشایری ارائه بدهند مشورت کنند و هر سازمان 

کند که قول همکاری در چه زمینه هایی را خواهد داد. خانم اژدری و خانم نورمحمدیان ضمن توضیح  مردم نهاد بتواند اعالم

فعالیتهای سنستا اعالم کردند که می توانند هماهنگی الزم را برای حضور چند نفر از جامعه بومی انجام بدهند تا خود عشایر و 

یما با مراجعه کنندگان به گفتگو بنشینند. این جلسه تا ساعت دو صبح اعضای جامعه بومی در جشنواره حضور داشته باشند و مستق

 به طول انجامید.  
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ی کالسهای دکتر پرمون آغاز شد. پس از این برنامه و پیش از آغاز پنل پرسش و پاسخ فرصت ده دقیقه ای کارگاه روز سوم با ادامه

و  1972برای ارائه و صحبت به خانم فرشته ثابتیان داده شد تا ضمن ارائه توضیحات درباره نکات مبهم کنوانسیون میراث جهانی 

یتهای آن در رابطه با جامعه بومی و محلی بپردازد و درباره ی قرقهای ، به معرفی موسسه سنستا و فعال2003میراث ناملموس 

بومی، مستند کردن قلمرو عشایر و هرباریوم توضیح بدهد. پس از این ارائه عده ی بسیاری از عالقمندان به سراغ اعضای سنستا 

ند. پس از پنل پرسش و پاسخ و در حین ناهار آمدند تا سئواالت خود را مطرح کنند و یا برای همکاری با سنستا اعالم آمادگی نمای

دو نفر از فعالین محیط زیست و میراث شهر همدان با خانم ثابتیان به گفتگو نشستند و درباره ی برنامه ی خود درباره حفظ میراث 

ت داشته باشد. این استان همدان توضیح دادند و از وی درخواست کردند که هر دو هفته یکبار در جلسات آنها به عنوان ناظر شرک

 مطلب در موسسه با خانم دکتر رضوی مطرح شد و قرار شد که به آنها اعالم کنیم که این مطلب می تواند ماهی یکبار اتفاق بیفتد. 
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در بعد از ظهر روز سوم گروه مدعو به دو دسته تقسیم شدند تا دسته ی اول به بازدید از غار علیصدر بروند و دسته ی دوم به 

زدید از بافت قدیمی شهر همدان از جمله آرامگاه بوعلی سینا، مقبره استر و مردخای، برج علویان، بازار و مسجد جامع همدان و با

 مجسمه شیر سنگی بروند. 

  

 
 هایی از گیاهان دارویی در مقبره بوعلی سینانمونه
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