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 کالم نخست ویراستار اصلی
 به قلم آکایرا ماتسودا

 
 نگاهیي هکنند، ارائه2020سال یونسکو در پژوهش و آموزشفرعی ي هکمیتي هویژي هاول خبرنامي هرشما
یونسکو با موضوع مدیریت و کاهش خطر  گذاري جهانیالمللی سیاستنخستین مجمع بین«داد به برون است

 ز سخنرانان ایندر پاریس برگزار شد. ما ا 2018دسامبر  11که  »بالیا براي حفاظت پایدار از میراث مستند
 شاملِ موجز ي هآن سیزده مقالي هخبرنامه کمک کنند که نتیجي هتدوین این شمار درمجمع دعوت کردیم 

 و سخنرانی اصلی مجمع شد.  تاحیهگویی، سخنرانی افتخوشامدهاي بخش
ي هحواز: الف) ن اندشده عبارت پرداخته هانخست به آن ينامهاصلی و پرتکرار که در این ویژهي همایسه بن

 آمادگی بهتر براي بالیاي هنحوب)  ؛از وقوع بالیا دیده پسمیراث مستند آسیب ثرِمؤبخشی سریع و احیا و نجات
ها هاي محلی از سازمانطریق ایجاد شبکه ویژه ازهب ،میراث مستندمتوجه  يههاي بالقومنظور کاهش خسارتبه

این  هاي ناشی از بالیا در جوامع امروزي.کردن خسارت و ج) چگونگی ثبت و آرشیو ؛و کارشناسان مرتبط
ها در ارتباطی است که موضوع آنرابط ترین خط رسد مهمنظر می و بهاند طبه یکدیگر مرتب اها آشکارمایهبن

هایی نمونه ایمهمحدود که در این شماره آوردي هواقع، چند مقال کند. درسوم را به دو موضوع نخست متصل می
بالیاي  يدربارهمان هحافظبه  دادن خوراكکند و بیانگر این نکته است که اخیر تشریح می سوانح/بالیاياز را 

منظور مدیریت و ریزي بهدیده و برنامهمنظور احیاي میراث مستند آسیبهاي پس از سوانح بهاخیر با تالش
ضروري است  ،»آیندهمین خوراك با نگاه به تأ« ،منظور نیل به این هدفکاهش خطر بالیا اهمیت حیاتی دارد. به

کردن  تنها از طریق درگیرگذشته بیابیم و این کار را نه مرتبط با حوادثي هکردن حافظ پویا برايراهی 
که از سخنرانان  ،دادن عموم مردم انجام دهیم. هیدینوري واتاناوه و آنجو نیواتا طریق مشارکت بلکه از ،کارشناسان

گرفتن از حوادث  درس ــ »13اندازي مجدد حافظهراه«خصوص  هاي خود درمقالهي هبا ارائ ،مجمع مذکور بودند
وسفید، بر این هاي سیاهکردن عکس استفاده از فناوري هوش مصنوعی و رنگی از بالیاي گذشته با ــ گذشته

  .کردند تأکیدنکته 
کمی بعد  2020سال  یونسکو در پژوهش و آموزشفرعی ي هکمیتي هویژي هخبرنامدوم ي هاست شمار قرار

 قبلیهاي ریزيطبق برنامه. گذاري جهانی همراه باشدمنتشر شود و انتشار آن با دومین نشست مجمع سیاست
 19ـوضعیت ناشی از بیماري کووید دلیلبهشود. ممکن است  برگزار 2020اکتبر  28 و 27 بود این مجمعقرار 

منتشر کنیم.  2020 نامه را پاییزدوم این ویژهي هصورت، شمار هر در ،اما قصد داریم ؛مجمع دوم به تعویق بیفتد
ي هحافظ یمکوشو با این رویکرد می یمپردازو به مجمع نخست می نگریممی گذشته به نخستي هنامویژهدر 

در اما ؛ »یماندازي کنمجدداً راه« ،رایانهي هشده در مجمع نخست، همانند حافظهاي انجامبحثي هرا دربار خود
م وأهدف آن خلق بحثی بهتر و تکردیم که یم نگرانه به مجمع دوم خواهدوم این خبرنامه، نگاهی آیندهي هشمار

  است.با آگاهی 

                                                                 
13. reboot 
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 خوانندگانِ کنیممی بینیدارند، پیش تنگاتنگیباط نامه با دو مجمع مذکور ارتاینکه این دو ویژه عنایت به با
ي همناویژهساختار منظور تسهیل این خوانش، دیگر را نیز بخوانند. به ياین خبرنامه شماره يیکی از دو شماره

گویی، سخنرانی افتتاحیه و سخنرانی خوشامدبا  مطالب را بود؛ نخست خواهدي هساختار شمار همچون دوم دقیقاً
 آوریم.را میو در ادامه مقاالت موجز سخنرانان مجمع دوم  کنیمآغاز می اصلی

 سوانح/عموماً از نوع بالیارا گیر . این بیماري همهکردبیان  19ـکوویدي هدربار هم باید در پایان چند کلمه
نسبتاً محدودي اشاره  جغرافیاییي هشدن ناگهانی حیات اجتماعی در منطق زیرا بالیا به مختل ،کنیمنمیتلقی 
، این رو این از. است شدنیبشرساخت، مقایسهاعم از طبیعی و ، با بالیا 19ـآثار سوء کووید تردید؛ اما بیدارند

این بیماري  توان مخاطراتی را کاهش داد کهچگونه می بیندیشیمتواند به کار ما مرتبط باشد که موضوع می
کنون چندین طرح ابتکاري به همین منظور شروع کرده  یونسکو تا آورد.میوجود  هگیر براي میراث مستند بهمه

منظور پاسداري پیش توسعه یابد تا به ما در آمادگی بهتر به از جهانی بیشي هحافظي همداریم برنا است. امید
 . یاري رساندگیر در آینده هاي همهمقابل انواع بیماري از میراث مستند در
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 سالم و تحیت
 فاکسون باندا

 

گذاري الزم است به مجمع سیاستخبرنامه، ي هویژ يکنار عرض سالم و تحیت به خوانندگان این شمارهر د
 يایدهجهانی بنگریم و در چنین بافتی به آن توجه کنیم. ي هحافظ يهاي برنامهفعالیت يمنظر کلیه از 14جهانی

سازي طریق ظرفیت حفاظت از میراث مستند از« با موضوعِساله سه ايبرگزاري این سري مجامع در دل پروژه
بر ابعادي از ترویج  تأکید این پروژه درگنجانده شده است. ژاپن حامی این پروژه است.  15»هامشی و تدوین خط

  بودن میراث مستند است که اهمیت راهبردي دارند. دسترس خصوص حفاظت و در گذاري درسیاست
 اصلی یونسکو برگزار شد که در مقرّ، 2018 دسامبر 11 ،گذاري جهانینخستین نشست مجمع سیاست

. ندمیراث مستند پرداخت برايمنظر راهبردي حفاظتی یا پیشگیرانه  به کاهش خطر بالیا از کارشناسان در آن
کمترین  با ییاز کشورها جمله ازگرد هم آمدند،  در این رویداد بیش از شصت کارشناس از سراسر جهان

 این مجمع توجه برگزاري .17متشکل از جزایر کوچک يتوسعه حال و همچنین کشورهاي در 16یافتگیتوسعه
 بر سه بعد خاص از مفهومِ  کارشناسان در آن کرد و جلب 18ي براي کاهش خطر بالیاارا به چارچوب سند همگان

 ند از:اکه عبارت کردند تأکیدگذاري، اجرا و ارزیابی سیاست
 

 و نجات و احیاي آن دیدهمیراث مستند آسیب از پاسداري .1
 هاآن دادن و مشارکتمحلی  يجامعه به بخشیطریق پژوهش، آگاهی . مستندسازي بالیا از2
 هاي حفاظتی براي میراث مستندتالش ياي دربارهرشته. استقرار رویکردي میان3

 

 19جهانی یونسکو يحافظه يتارنماي برنامهگذاري جهانی در نخستین مجمع سیاست يمختصر درباره یگزارش
 باشد براي حفاظت پایدار از میراث مستند بستري مقام محملیمجمع در د نکوشمیاعضاي آن موجود است. 

کاهش  با هدفثر مؤالمللی گذاري ملی و بینهاي سیاستهاي مربوط به لزوم چارچوببحثکردن  غنی براي
 ریسک بالیا. 

دهی اجالس دوم مجمع حال سازمان در گذاري جهانی،سیاست نخستین مجمع پی موفقیت در یونسکو
گذاري مجمع سیاست يروي از خبرنامه پیشِ ينسخه در است. 20جهانی يگذاري جهانی براي حافظهسیاست

براي مدیریت و کاهش منظور تدوین چارچوب اقدامات مشخص مجمع نخست بهنتایج دنبال تقویت جهانی به
ها در سطح ملی و بررسی طریق تمرکز بر اجراي سیاست حفاظت پایدار میراث مستند ازهدف  بالیا باخطر 
 است که در نشست آتی شرکت خواهند المللیاي و بینان مختلف منطقهنفعذيطرف  پشتیبانی از آن از ينحوه

                                                                 
14. Global Policy Forum (GPF) 
15. https://en.unesco.org/sites/default/files/jfit_mow_project.pdf  
16. Least Developed Countries (LDCs) 
17. Small Island Developing States (SIDS) 
18. https://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf  
19. https://en.unesco.org/sites/default/files/1st_mow_global_policy_forum_-_final_report.pdf 
20. https://events.unesco.org/event?id=171204301&lang=1033  

https://en.unesco.org/sites/default/files/jfit_mow_project.pdf
https://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/1st_mow_global_policy_forum_-_final_report.pdf
https://events.unesco.org/event?id=171204301&lang=1033
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کرده است در مدیریت  وادار اما ر يهمه 19ـگیر کوویدچراکه بیماري همه ؛انجام این کار مهم است کرد.
سالمت عمومی بر میراث مستند و استفاده از آن توسط  يهاي جهانی در حوزهثیرات بحرانأنظر ت از مخاطرات

کنم این کار سبب می گماننظر کنیم.  میراثی تجدید يحافظه يها و نهادهاي فعال در حوزهشهروندان، دولت
جهانی فراهم شود تا بتواند به مسائل ي قالب حافظه در جهانی گذاريسیاستاي براي مجمع شد زمینه خواهد

  اند.بپردازد که به همین اندازه مهم دیگري نیز
ویژه  يهاي ارزشمندشان در تدوین این شمارهتالش بابتاین شماره  نویسانمقالهي هاز هم مدر پایان، مایل

 از خبرنامه سپاسگزاري کنم. 
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 سخنرانی افتتاحیه
  21تواتاکیو ک

 (رئیس آرشیو ملی ژاپن)

 

بنده معرفی  بابتیار مدیرکل یونسکو، ، دست22چوكکچ معزکنم و از آقاي خیر عرض میهبصبحبه همه 
جهان آمده از سراسر گردهم با شما کارشناسانِ دارم مباهات است که فرصتبسی  يمایه من. براي سپاسگزارم

سخن منظور مدیریت و کاهش خطر بالیا حفاظت از میراث مستند بهگذاري جهانی براي در مجمع سیاست
 برخوردار است. این زمان که با هم هستیم از اهمیت زیادي  . معتقدمبگویم

جهانی یونسکو است.  يحافظه يکردند این مجمع بخشی از برنامه چوك تشریحککه آقاي چ طورهمان
منظر مدیریت  ویژه ازهب است، حفاظت از میراث مستند ينحوه يهدف این برنامه تقویت مالحظات مطرح درباره

ي حوزه هاي فعال درسسات پژوهشی، سازمانمؤآوردن کارشناسان و نمایندگان  هم طریق گرد از ،خطر بالیا
 .هاي مرتبطمدیریت بحران و سازمان

در این مدت، اهمیت شود. جهانی سپري می يحافظه يبرنامه کار به سال از زمان شروعشش  و بیست
این،  وجود شناخته شده است. با همگان بر المللیبین يناپذیر در عرصهحفاظت از میراث مستند جایگزین

پشتیبانی کافی براي حفاظت از  کوچکی از آثار موجود در جهان همچنان خطراتی مطرح است. تنها کسرِ
 يحوزه المللی نهادهاي فعال دري براي همکاري بیناوجود شبکه لزوم به خود توانیم توجه. ما میندبرخوردار

به بررسی و تقویت راهبردها  که حالی درهم آن، میراثی را ارتقا بخشیم و از تجارب موفق هم بیاموزیم يحافظه
 پردازیم. میمستندات کردن  هاي حفاظت و دیجیتالیمشی و خط

ضار طورهمان ستح سیل مکرر ازدارید ژاپن کانون بالیاي طبیعی  که ا شی از تغییرات اقلیمی قبیل  هاي نا
کشورم ژاپن سال، آثار تاریخی  هاست. تقریباً هرهاي همراه با این زلزلهسابقه و سونامیهاي بیلرزهاخیر، زمین

 . بینندگیرند و واقعاً هم آسیب میمعرض خطر قرار می بالیاي طبیعی در وقوع بر اثر
هزار نفر شد، ما  شدن و مرگ بیش از بیست خانمانکه سبب بی، 2011 مهیب سال يع زلزلهوپس از وق

مذکور،  يبه موضوع حفاظت از میراث وارد عمل شدیم. در فاجعهپرداختن  ينحوه يصورت ویژه دربارهبه
هاي امدادي براي کمک به ، افزون بر فعالیت مردمیهاي مرتبطِ هاي ابتکاري دولت و وجود شبکهلطف طرح به

نقش  صورت خاص براي انجام وظیفه دربه مختلف نجات یافت. جوانانهاي ، آثار ارزشمندي نیز در مکانممرد
 اي باورنکردنی هم موفق بودند. گونهامدادگر داوطلب شدند و به

هاي ابتکاري حفاظت سبب هاي خصوصی باشد، طرحنظر در اختیار دولت یا سازمان از اینکه آثار مد فارغ
ها حال، انبوهی از حمایت عین از بالیا شده است. در کردن و پیشگیري ، دیجیتالیهاي حفاظتوريفنا ارتقاي

چائر سرایي سسهؤقبیل م سساتی ازمؤ يانهمهربان هايکمک يکنندهژاپن شد و ما دریافت ياز خارج روانه

                                                                 
21. Takeo Kato 
22. Moez Chakchouk 
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هایی را با ما همکاري 2011 يسسه بالفاصله پس از زلزلهمؤدر دانشگاه هاروارد بودیم. این  23مطالعات ژاپن
ها درس آموختیم و کرد. ما از این تالش کردن ارتباطات الکترونیک مرتبط با این فاجعه شروع منظور آرشیوبه
اي با شبکه ها و آرشیوهاها، کتابخانهصورت وقوع بالیا در موزه در پاسخمنظور تقویت بهو حضور کارشناسان با 

  کردیم. ایجاد هدف همکاري
شکل دیجیتالی در به جمله از و دسترسی به آن میراث مستند از حفاظت يهیونسکو دربار ينامه توصیه

صراحت گفته است میراث مستند شامل بهنامه  در این توصیهیونسکو کار گرفته شد.  در ژاپن به 2015 نوامبر
افول یا نابودي این  کهبشریت رزشی مهم و مانا براي جامعه و فرهنگ یک کشور یا کل است با امستنداتی 

حفظ و حفاظت شود و  ر باشد. میراث مستند جهانی باید براي همگان کامالً بازیانمحرومیتی  تواندمیمیراث 
 مکرر باشد.  ياستفاده صورت دائمی در دسترس و قابلمانعی به بی هیچباید 

منظور ترویج احترام هاي انسانی در سطح فردي یا ملی است. بهفعالیت يمدرکی دال بر همه میراث مستند
است  آمیز ضروريجهانی فراگیر، عادالنه و مسالمت يخلق جامعه با هدفشمول به آزادي و حقوق بشر جهان

محافظت از این میراث مستند  شده است. هانباشت زمانی بسیار طوالنیطی اي درس بگیریم که از میراث گذشته
 گذشته يکنندهمنعکساساس شناخت شواهد و مدارك  تر براي روشنمنظور ساختن آیندهبه بشریتبراي 

 ضروري است.
دست  تجاربمان به يطریق همه ایم تا حکمتی را با هم به اشتراك بگذاریم که ازما امروز دور هم جمع شده
بوده است.  بیرحمانهبار و بالیاي فاجعه يشده از تجاربمان نتیجهختههاي آموآمده است. بسیاري از درس

توانیم از تجارب گذشته می بار دیگر رخ خواهند داد. اما چندان دور قطعاًاي نهها در آیندهانه این مصیبتمتأسف
ستند جلوگیري از نابودي میراث مدر مسیر این مجمع گامی حیاتی  برگزاري ،رو این ازدرس بگیریم. 

  این حکمت را به اشتراك بگذاریم و از آن حفاظت کنیم. حد ممکنناپذیر بشري است و ما باید تا جایگزین
ــکر و قدردانی خود را در پایان اجازه می ــبت ابراز کنم خواهم مراتب تش ــئول  يهمه بهنس ــانی که مس کس

ـــوار برنامه ـــکو بوده يحافظه يکارهاي دش معناداري را اجرا  هاي عمیقاًپروژه ،برنامهاین در اند. جهانی یونس
 شما سپاسگزارم.  يواثق دارم که این مجمع بسیار موفق خواهد بود. از همه . رجايکنیممی

 
  

                                                                 
23. Reischauer Institute of Japanese Studies 
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 سخنران اصلی
 

 عنوان سخنرانی: کاهش خطر بالیا براي حفاظت پایدار از میراث مستند
 24کایرسی مادي

 25بالیااز دفتر سازمان ملل متحد براي کاهش خطر 

 
 چارچوب سنداي براي کاهش خطر بالیا ،5د بن

شورها مؤمواجهه و کاهش خطر بالیا براي محافظت  منظوربه ریزيبرنامهو  بینیپیش ثرتر از افراد، جوامع و ک
ــالمت آن ــت مردم و س ــرمایهو معیش ــادي و میراث فرهنگهاي اجتماعیها و همچنین س ها و آن یاقتص

 جوامع تقویت شود. آوريِو حیاتی است تا از این طریق تابها امري فوري بومزیست

 
 امري هاي حال و آیندهثار تاریخی براي نسلآموجودیت حفظ حصول اطمینان از  منظوربهحفظ میراث مستند 

و همچنین خطرات و  ساختتغییرات اقلیمی، مخاطرات طبیعی و بشر يات فزایندهتأثیرانه، متأسفحیاتی است. 
از میراث مشترکمان  قابل توجهیشدن بخش  مرتبط سبب ناپدید يمحیطی و فناورانهمخاطرات زیستی، زیست

 سهشدن خسارت به  سبب نابودي یا وارد 1966در سال  26شده است. براي نمونه، سیل ناشی از طغیان رود آرنو
در  2004 هزار اثر هنري شد. سونامی سال چهاردهخطی یا کتاب نایاب و همچنین  يمیلیون نسخه چهارتا 

 يمنطقه کتابخانه در سواحل شرقی سریالنکا و استان آچه در شمال اندونزي و در سیصداقیانوس هند نیز به 
 حوادثاین کتاب شد. جلد هاي شدیدي وارد کرد و سبب نابودي یک میلیون و دویست هزار سوماترا خسارت

کاهش مخاطرات بالیا با موضوع سازي یکپارچهگویاي لزوم چنینی است که فقط دو مورد از موارد متعدد این
  .کندمی تأکیداست و بر این نکته راهبردهاي مطرح براي حفاظت پایدار از مستندات میراثی 

 
 طریق کاهش خطر بالیا حفظ میراث مستند از

بالیاي موجود یا جدید و ح/نسوا جلوگیري یا کاهش امکان بروز خطرست از ا ش خطر بالیا عبارتههدف کا
 يبه تحقق توسعه رو این ازشود و می آورياین اقدامات سبب تقویت تاب يهمه. ماندهباقیمدیریت ریسک 
گیري کاهش مخاطرات موجود، جلوگیري از شکل منظوربه ،ملل کند. کشورهاي عضو سازمانپایدار کمک می

با تصویب  در شهر سنداي 2015در کنفرانس جهانی کاهش خطر بالیا در سال  ،وريآید و ایجاد تابخطرات جد
اي نامهتوافقموافقت کردند. چارچوب سنداي  2030تا  2015 يدوره درچارچوب سنداي براي کاهش خطر بالیا 

اما دیگر  ؛کنندصلی را ایفا میکاهش خطر بالیا نقش ا درها آور است که در آن تصریح شده است دولتالزام غیر

                                                                 
24. Kirsi Madi 
25. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) 

26 .Arno :اي در ایتالیارودخانه. 
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هاي محلی، بخش خصوصی و دیگران نیز باید در این ایفاي نقش سهیم باشند. دفتر دولت جمله ازان نفعذي
 سازمان ملل متحد براي کاهش خطر بالیا بر اجراي این سند نظارت دارد. 

، یهاي داراي اهمیت تاریخمحوطه، بنیادها و هاقبیل موزه ازچارچوب سنداي بر حفاظت از نهادهایی در 
سازوکاري توانمندساز براي  يمنزله. چارچوب سنداي بهشده است تأکیدمقابل مخاطرات  فرهنگی و دینی در

هاي مشی ها بتوانند الف) اقدامات و خطآن میراث است تا يحافظه يدر حوزهها و نهادهاي فعال دولت
و ب) رویکردهایی براي حفاظت  ؛المللی تدوین کنندسطح ملی و بین میراث مستند دري پیشگیرانه را در حوزه

ي هااین رویکردها نیز بر دانش اخذشده از رشتهو بندي کنند اي قالبرشتهصورت تالشی میاناز میراث مستند به
 باشد. مبتنی مختلف 

میراث مستند ذیل هر  شده براي حفاظت ازها و اقدامات توصیهچارچوب سنداي اولویت در این، افزون بر
 کنم:ذکر می ها راآن حوزه مشخص است که در ادامه

 

ــنداي 1 اولویت ـــناخت خطر بالیا  :چارچوب س بهتر کارهاي ارزیابی، جلوگیري، کاهش،  اجراي منظوربهش
 . مخاطراتمقابل  آمادگی و اقدام در

 اشاره کرد: شودمیبه اقدامات ذیل  خصوص این اولویت در
ز بالیا و شناخت آثار آن هاي ناشی اخسارت مندِگذاري و توضیح عام و نظاماشتراكبهارزیابی، ثبت،  ▪

 اي مناسب و باگونهزیست و میراث فرهنگی به حیطهاي اقتصادي، اجتماعی، سالمت، آموزش، مدر حوزه
که براي هر  صورتی بههم آن ،گرفتن قرارمعرض مخاطره  رپذیري و دعنایت به اطالعات مربوط به آسیب

 رویداد، خاص باشد

 که متوجه میراث مستند است ساختبشرشناسایی و تحلیل خطر مربوط به مخاطرات طبیعی و  ▪

 يدرباره دادن شآموز و ها، تجارب موفقآموختهطریق تسهیم تجارب، درس گذاري دانش ازاشتراكبه ▪
 کاهش خطر بالیا

 هاي موجود میراث مستندافزایش آگاهی در شبکه منظوربههاي اجتماعی پویشانداختن  راه به ▪
 

در ها آنمدیریت ریسک  منظوربهبالیا /بحرانخطر  يحوزه درتقویت حکمرانی  :چارچوب سنداي 2 اولویت
 طریق همکاري و مشارکت  مدیریت خطر بالیا از هدف با اي و جهانیسطح ملی، منطقه

پاسداري از میراث  يزمینه گذاري دراساس تجارب خوب سیاست اطالعات و دانش برگذاري اشتراكبه ▪
 مستند

ریزي و خصوص گنجاندن مالحظات کاهش خطر بالیا در فرایندهاي برنامه تدوین رهنمودهایی در ▪
 کاروکسب

 

سالمت افراد،  آوريتاب افزایش کاهش خطر بالیا براي يگذاري در حوزهسرمایه: چارچوب سنداي 3 اولویت
افزایش  و همچنین شانهایو سرمایه هافرهنگی، اجتماعی و اقتصادي آن آوريجوامع و کشورها و همچنین تاب

 محیط زیست آوريتاب
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نظر میراث  هاي داراي اهمیت ازفرهنگی و دیگر محوطه مراکزمحافظت یا پشتیبانی از محافظت از  ▪
 تاریخی، فرهنگی و دینی 

شدن  حصول اطمینان از گنجانده منظوربههاي مالی و لجستیک پشتیبانی جمله ازتخصیص منابع الزم  ▪
 هاي مرتبط با میراث مستندها و رویهها، برنامهرهنمودهاي کاهش خطر بالیا در سیاست

تقویت سازوکار کاهش خطر  منظوربهسازي، مشارکت و پژوهش ظرفیت يزمینه گذاري درسرمایه ▪
 یبالیاي مرتبط با میراث فرهنگ

 

اي گونهبازگشت به«ثر و ارتقاي توان ؤم پاسخمقابل بالیا براي  تقویت آمادگی در :چارچوب سنداي 4 اولویت
رویدادها و  بینیپیشاقداماتی با  دادنِ  طریق صورت ، بازتوانی و بازسازي ازاحیا يزمینه در 27»بهتر از گذشته

شدن  گنجانده جمله از ،سطوح يثر در همهؤو پاسخ م احیاها براي بودن ظرفیت حصول اطمینان از موجود
 ايموضوع کاهش خطر بالیا در اقدامات توسعه

آمادگی و اقدامات  يهاي حوزهها و سیاستها، طرحکردن ادواري برنامه روزتدوین/بازنگري و به ▪
 احتیاطی با مشارکت نهادهاي مرتبط

 ينحوه از هاافراد و شبکه يشود و همهحصول اطمینان از این مسئله که هشدارهاي اولیه دریافت می ▪
 ی دارندصورت وقوع بالیا آگاه آمادگی و واکنش در

 

نگاه  باگذاري سیاستبراي شناسایی اقدامات  يهچارچوب سنداي زمین یابیم دردرمی فوق عنایت به نکاتِ با
نهادهاي ها، آرشیوها و ها، موزهقبیل کتابخانه هاي میراثی ازکه سبب حفظ سرمایه شده استي فراهم سازپایدار

هاي توصیه«پشتیبانی از  شود و این کار باهاي آموزشی و پژوهشی میمیراثی و سازمان يحافظه يفعال در حوزه
که در کنفرانس  گیردصورت می »شکل دیجیتالبه جمله ازمربوط به حفاظت از میراث مستند و دسترسی به آن 

 تصویب شد.  2015عمومی یونسکو در نوامبر 
 

 میراث مستند و فرهنگی برايمشارکت 
این  تأثیربلکه  ،شودمیرف ارزش حفظ میراث فرهنگی توجه تنها به صِها نهو دیگر توافق 28چارچوب سندايدر 

نوبه کاهش خطر بالیا نیز بهبراي ملل  سازمان دفتر گیرد.نظر قرار می مداقتصادي نیز اجتماعی يکار بر توسعه
انجام ارزیابی ریسک  دین منظور:ب ،ستهاان و شرکاي مرتبط و همکاري با آننفعذيیافتن  در پی ،خود، فعاالنه

با کاهش خطر بالیا و میراث مستند و همچنین تسهیل تبادل دانش هاي خوب مرتبط کردن رویه مندو نظام
 يحوزه کاهش خطر بالیا در نهادهايي زمینه سازي درخطر بالیاي مرتبط با میراث مستند، ظرفیت يدرباره
 ا.بالی/بحرانمقابل  میراثی و تقویت آمادگی در يحافظه

                                                                 
27. Building Back Better 
28. Chart of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. Available through: 
https://www.preventionweb.net/files/44983_sendaiframeworksimplifiedchart.pdf. 

https://www.preventionweb.net/files/44983_sendaiframeworksimplifiedchart.pdf
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 29مجمع اروپایی براي کاهش خطر بالیابا زمان همبراي نمونه، نشست اختصاصی مربوط به میراث فرهنگی 
نظر دفتر  مدکارگیري تدابیر ها و بهدر این نشست بر لزوم تقویت ارزیابی خسارت شد. برگزار 2018 سال در

شد.  تأکیدهاي فرهنگی گرفتن سرمایه قرار معرض خطر کاهش در منظوربهملل براي کاهش خطر بالیا  سازمان
و بر لزوم  شده تبیین »آوري جمعیارزش بنیادي میراث فرهنگی براي تاب« ،این نشستدر سندهاي خروجی 

 شده بود.  تأکید »نیازي براي حفاظت از میراث فرهنگیپیش در حکمِي خطر بالیا هاارزیابی«
آوري میراث اي براي افزایش تاباجراي پروژه درسازمان ملل براي کاهش خطر بالیا دفتر حال،  عین در

در زمان برگزاري مجمع اروپایی براي کاهش  این پروژه که شد درگیر 30»آورفرهنگ تاب«فرهنگی موسوم به 
تغییرات اقلیمی پاریس  ينامهتوافقهمسو با چارچوب سنداي،  شروع شد. این پروژه 2018 خطر بالیا در سال
هاي سرمایه پیش رويشناخت خطرات  منظوربهي اي فرامرزیک پایگاه داده 2030پایدار يو دستورکار توسعه

تا به هنگام تدوین یا کرد  ایجاد مخاطرات يابزاري براي پشتیبانی از تصمیمات حساس حوزه نیز فرهنگی و
هاي پیشگیري گذاري براي ظرفیتسرمایه شده وشناخت اقداماتی بومیاجراي راهبردهاي کاهش خطر بالیا و 

 استفاده شود.  آوري از این ابزارو تاب
ان و نفعذيبا شرکاي موجود و شناسایی  سازي، مشارکتکردیم صورت مستند ذکربه تا کنونکه  طورهمان

میراث  يحوزه مقابل بالیا را براي نیل به هدف مشترك در شرکاي مرتبطی مهم است که بتوانند آمادگی در
کاهش خطر بالیا اقداماتی را پیشنهاد  برايملل  سازمان دفتراین،  افزون بر مستند و فرهنگی تقویت کنند.

ند اشود. برخی از این اقدامات عبارتکاهش خطر بالیا و میراث مستند میبر سر کند که سبب تسریع بحث می
 از:

کدگذاري براي  قبیل از ،کاهش خطر بالیا و میراث مستند يدرباره موفقهاي کردن رویه مندنظام ▪
ریزي مناسب و برنامه اندممقابل زلزله مقاو ها درحصول اطمینان از اینکه ساختمان منظوربه، هاساختمان

ا هها یا موزهشود تا اطمینان حاصل شود کتابخانهمیبراي کاربري زمین مبتنی بر تحلیل ریسک انجام 
 ددر نواحی مستعد وقوع زلزله احداث نشون

 يبراي نهادهاي فعال در حوزه کاهش مخاطرات يزمینه سازي درتسهیل تبادل دانش و ظرفیت ▪
 هاي احتیاطیریزيقبیل برنامه میراثی با اقداماتی از يحافظه

 گیريرایندهاي تصمیمفشدن  آگاهانه منظوربههاي ریسک تقویت شناخت ریسک با انجام ارزیابی ▪
 

ها مشی ان، خطنفعذيو  میراثی و دیگر شرکا يحافظه يحوزه در کنار نهادهاي فعال در ،هاضروري است دولت
وقوع چنین  و از دنباشبه بالیاي مرتبط با میراث مستند در پاسخ ثر ؤماي گونهکنند که به تصویبو راهبردهایی 

 يکامالً متعهد است که از همه ملل براي کاهش خطر بالیا سازمان دفترد. نکن بالیایی در آینده پیشگیري
 العاده مهم پشتیبانی کند. فوق تالشِ ان در ایننفعذي

 

                                                                 
29. European Forum for Disaster Risk Reduction (EFDRR) 
30. ResCULT 
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 : کنندهارائهمعرفی 

آن  ملل براي کاهش خطر بالیا بود که مقرّ این سخنرانی رئیس دفتر سازمان ایرادخانم کایرسی مادي در زمان 
هاي ملل براي کاهش خطر بالیا پشتیبانی از کشورها، سازمان در شهر ژنو سوئیس است. نقش دفتر سازمان

) 2030ـ2015ان در روند اجراي چارچوب سنداي براي کاهش خطر بالیا (نفعذيوابسته به سازمان ملل متحد و 
سال  ازکه ، ملل هاي مختلف کاري سازماناي خود در زمینهاست. خانم مادي پیش از ورود به فعالیت حرفه

 کرد. کشور خود یعنی فنالند کار می يجهخار شروع شد، در وزارت امور 1991
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 بالیا زمان وقوع دروضعیت کلی میراث مستند  :1 نشست
 

شده هاي فراگرفتهدرس بخشی مستندات تاریخی و بازسازي جوامع:: نجاتمقالهعنوان 
 2011 مهیب شرق ژاپن، سال يپس از زلزله

 31ماچیکو کامییاما موریس و .اف .دایسوکو ساتو، جی: کنندگانارائه
 

میاگی  يدر ناحیه 2003 يژوئیه 26لرزه در از وقوع چند زمین پس 32میاگی شیریو يسازمان موسوم به شبکه
اسناد تاریخی و از  کوشیدیممیشد. در آن زمان، ما گذاشته  بنیان 33هونشو يدر بخش شمال شرقی جزیره

از  یبخش مهم م.محافظت کنیالیاي طبیعی و عوامل دیگر ب  ناشی ازنابوديِ خطرِ مقابل دردیگر میراث موجود 
از میراث تاریخی در ساخت و  هاي محلی و ساکنان منطقه و ترویج استفادهسازي با دولتکارهاي ما بر شبکه

 سازي جوامع محلی متمرکز بود. زبا
روي  مشکالت پیشِنیز و  2011مارس  يبخشی خود را پس از سونامی و زلزلهوضعیت اقدامات نجات یممایل
جدید صحبت  انگیزچند کشف هیجان يخواهیم دربارهمیاین،  خود را براي شما تشریح کنیم. افزون بر نامروزی
مردم و جوامع در بازیابی وضعیت قبلی پس  به ممکن استاینکه نجات و احیاي میراث چگونه  بر مبنی ،کنیم

 بزرگ کمک کند. اياز سانحه
 

 در سراسر ژاپن و مدیریت بالیا میراث تاریخی .1
ویژه انبوهی از مستندات تاریخی هب ،شماري اسناد تاریخی در دست افراد خصوصی استدر سراسر ژاپن، تعداد بی

  ها بسیار زیاد است.که تعداد آن نوزدهم تا شانزدهمهاي قرن يدر فاصله 34ایدو يهمتعلق به دور
 

                                                                 
31. Daisuke Sato, J. F. Morris, Machiko Kamiyama 
32. Miyagi Shiryō Network 
33. Honshū 
34. Edo Period 
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 مقاله يسندهینو: عکس. یمیقد يانبار در انبارشده یخیتار اسناد 

. با این اوصاف، میانگین این اقالم باشدي احتماالً حدود دویست میلیون چنین اسناد ، تعداداياساس محاسبه بر
شده وجود این، تعداد اسناد تاریخی نگهداري میلیون مورد است. بادو  و چهلهاي ژاپن بیش از در هریک از استان

هاي محلی پول کافی یا نیروي هزار مورد است. دولت فقط حدود دویست 35ستان میاگیدر آرشیوهاي دولتی در ا
این حجم از اسناد را ندارند و اکثر اسناد تاریخی از محافظت دولتی برخوردار  اي کافی براي مراقبت ازکاري حرفه

 شوند. نمی
اسناد تاریخی و  بالیا، خودِ شوند. درشدن اوضاع می صورت ناگهانی سبب بدتربه، مقیاسبزرگبالیاي 
محلی  يمالکان و جامعه در بسیاري از مواردبینند و شوند آسیب میهایی که در آنجا نگهداري میساختمان

دیده مناطق آسیبسوابق تاریخی  يهمهنتیجه،  در دهند.ظرفیت خود را براي محافظت از این اسناد از دست می
، این مشکل بر همگان عیان شد. پس از 1995در سال ، 36بزرگ کوبه يزلزله پس از. روددست می از بارهیکبه

هاي شبکه« دست هم دادند تا به دان محلی دستها و شهرونلرزه، مورخان در سراسر ژاپن با دولتاین زمین
ج و بسی دنسازمان یاب ،معرض خطر نابودي از میراث تاریخی محلی در محافظت منظوربه ،»بخشی میراثنجات

 . محقق شود خطرافتادهبخشی میراث بهپس از بالیا براي نجاتعمومی 
 

شی تاریخی پس از زلزله. عملیات نجات2 سال  يبخ شرق ژاپن در  شرایط 2011بزرگ  شکالت و  : م
 جاري

 

 بخشی کلیاتی از عملیات نجات .2,1
نظر انسانی و مادي  تنها ازنهبیشترین خسارت را متحمل شد. سونامی  2011مارس 11استان میاگی در سونامی 

ت تاریخی انداز آشنا و مستندابلکه بخش زیادي از چشم ،همراه داشت هاي زیادي بهتلفات و خسارت

                                                                 
35. Miyagi 
36. Kōbe 
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ثبت کرده بود. به هیچ طریق در خود دیده را هایی از تاریخ مناطق آسیبکرد که بخش را نابود فرديبهمنحصر
 بین رفت. از اتمستند از در این سونامی چند مجموعه نیمی کارزیاب ممکن نیست
 ي. در فاصلهپردازیمکه در اینجا به آن می استثنایی بود يمورد 37مستندات خاندان ناگانوما يمجموعه

که در  ي پرداختندبه بررسی اسناد ـ خود بنده جمله از ـ گروهی از مورخان 2010تا  1999هاي سال
اي از اسناد مجموع، ما مجموعه شد. درنگهداري می 38از شهر ایشی نو ماکی هاي خصوصی در بخشیمجموعه

این اسناد هزار سند بود.  پانزده هاآن کردند و مجموعنگهداري می هااز آن مختلف يرا یافتیم که هفت خانواده
 ي اسناد اصلی کههااما عکس ؛زیر آب رفت کامالً  2011شد. خود انبار در سونامی سال در انباري نگهداري می

حال  عین در ومهم هاي ذیل، شاهد مدعایی . عکسندمانداین بالي طبیعی گرفته بودیم باقی وقوع از پیش
 بود. شدانجام  مجموعه اهمیت کارهاي حفاظت اسناد است که پیش از نابودي آن يدرباره يکنندهناراحت

 

 
 مقاله ي. عکس: نویسنده2011انبار ناگانوما، مارس

                                                                 
37. Naganuma 
38. Ishi-no-maki 
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 مقاله يسندهینو: عکس. 2009 سپتامبر ناگانوما، انبار در هاکارتن داخل شدهينگهدار اسناد

 

 
 توهوکو دانشگاه نا،یاب یچیوئی: عکس. شد نابود يمتر3,11 یسونام با آن داخل اسناد و انبار
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 مقاله يسندهینو: عکس. ساتو سوکویدا وتریکامپ در ناگانوما اسناد اطالعات

بودند. براي نمونه،  دیدهآسیب  سونامی و زلزلهبر اثر آنکه  با ،بسیاري از اسناد اصلی باقی ماندندهمچنین 
انجام دادیم. این منطقه  40در شهر ایشینوماکی 39بخشی را در انبار خاندان هونماعملیات نجات 2011 آوریل 8

 ؛نده بودبه آوار تبدیل شد هاخانه ي. همهه بودهاي جدي متحمل شدبه ساحل نزدیک بود و از سونامی خسارت
شده در انبار را به محلی امن داشتهنگه اسناد قدیمیِ ي. همهباقی مانده بود بینیدمیاما انباري که در عکس فوق 

ها هاي بیشتر به آناز آسیب وشوي پایه را روي اسناد انجام دادیم تاو شست سازيپاكو عملیات منتقل کردیم 
آوري کردیم و این انبار را از تخریب در فرایند هاي خیریه از سراسر ژاپن جمعدها، کمکجلوگیري شود. بع

 بازسازي نجات دادیم.و  سازيپاك
و حدود رساند انجام به بخشی میاگی شیریو بیش از صد عملیات نجات ي، شبکه2011 يپس از فاجعه

 کنیم. صورت موقت نگهداري میبهما این اسناد را حاضر،  حال درسند را نجات داد. هزار  صد
 

 . مشکالت جاري2,2
هاي ما متصور نیست. فعالیت برهنوز هم هیچ پایانی شود اما سپري می 2011 ياز زمان فاجعه 41سال هفت

ثر از اسناد قدیمی در بازسازي پس از این مصیبت، مشکالت زیادي مؤ يبراي استفادهباید توجه داشت  همچنین
 پیش روي ما قرار دارد. 

                                                                 
39. Honma 
40. Ishinomaki 

 نگارش مقالهباتوجه به زمان . 41
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کنیم و در استان هاي کمک دریافت میکه ما همچنان در استان میاگی درخواستاست  مشکل نخست این
گی شروع شده تازاي بههسته رآکتور يدیده از فاجعهبخشی در داخل مناطق آسیبفوکوشیما نیز عملیات نجات

 است. 
مشکل  ایمرا نجات داده هاآن که يمدت تا بلندمدت براي اسنادامن میان مخزنیافتن  درمشکل دوم اینکه 

. در بسیاري اندهاي موقتمخزناما اکثر این اسناد در  ،ایممرمت کرده هزار سند را نجات داده و حدود صد .داریم
 هایشان فراهم کنند. جدید و امن براي اسناد مجموعه توانند فضاي مخزنیاز موارد، مالکان اصلی این اسناد نمی

اضطراري  يهاي اولیهعملیات کمک شده روي اکثر اسناد صرفاًهاي حفاظتی انجاممشکل سوم اینکه فعالیت
جام اناین اسناد عیار روي تعمیرات تمام ضروري است کار ،این اسناد در وضعیت باثباتبوده است. براي حفظ 

 شود و این کار مستلزم پول بسیار است. 
شده در فرایند بازسازي پس از این بخشیاستفاده از اسناد نجات يست از نحوها مشکل چهارم و آخر عبارت

ا افراد کافی ب نبودِ  وجودم بندي شوند. مشکلِفاجعه. براي انجام این کار، الزم است این اسناد مطالعه و طبقه
 ست. هاي الزم امهارت

 

 . دستاوردها و احتماالت آتی3
میراث تاریخی پس از این  يبخشی دربارهنجات از اقدامات را هاي خودبخشی کوچک از آموخته یممایلدر ادامه 

روي ما قرار  که ممکن است در آینده چه وضعی پیشِین کنیم یتب کالن با شما به اشتراك بگذاریم و يفاجعه
  گیرد.

 

 بالیاي گذشته. بازآفرینی 3,1
بالیاي گذشته  مربوط به فرایند يبراي مطالعه هاآنو از  آوریمدست  از اسناد قدیمی اطالعات مهمی بهتوانیم می

و مسیر  هاها، سونامیلرزهتوانیم زمینمحتواي اسناد موجود در سراسر ژاپن، مینهادنِ  هم استفاده کنیم. با کنار
کند محیط طبیعی گذشته را بازسازي کنیم. این کار به دانشمندان کمک میهاي هاي دریایی و سیلطوفان

 گذشته را بازآفرینی کنند. 
 

 آفرین باشندبتوانند نقش تا. خلق فرصت براي افراد مسن 3,2
، مرمت و سازيپاكویژه هب ،هاي جاري ماهاي ما به حمایت شهروندان داوطلب بستگی دارد. فعالیتفعالیت
 .اندنها افراد بازنشسته و مسبه نیروهاي داوطلبی بستگی دارد که اکثر آن یافته، کامالً اسناد نجاتبندي دسته

 توانستند کارهاي سنگین بدنیاما نمی ؛خواستند کمک کنندعظیم، افراد مسن می يپس از وقوع این فاجعه
ها این نوعی به آن رمت اسناد تاریخی بهو م سازيپاك در آوار انجام دهند. کمک این افراد سازيپاكقبیل  از را

حال، این امر به  عین . درمشارکت دارندبازسازي پس از این فاجعه  فرایند کلی درد که کنمی منتقلحس را 
 شود. که خود سبب ایجاد نوعی حمایت روانی از این افراد می بخشدمیها حس تعلق به مکان یا گروه را آن

ها را پاك که آن تدریج به محتواي اسناديدهند بههاي خود ادامه میبه فعالیت حال، داوطبانی که عین در
و  وجود آمده است هخودشان ب يعالئق جدیدي به تاریخ منطقه شانبسیاريدر شوند. مند میعالقه کنندمی
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داوطلبان اند. این هاي تخصصی الزم براي خواندن و تفسیر این اسناد را کسب کردهحتی مهارت شانبرخی
یی از شهروندان تشکیل دهند که قادر باشند میراث تاریخی مهم را در بالیاي آتی، جایابی و هاتوانند هستهمی

 دست به اقدام زنند. هاآنبراي حفاظت از  نند وکشناسایی 
 

 آموزاندانش رايبو میدانی  عملیهاي . آموزش3,3
 از تواندمی محلی يبه جامعه بخشینجات ينحوه آموختنمیراث و آموزان در فرایند نجات کردن دانش درگیر

 بسیار مهم باشد.  هاآنبراي  شانو انتخاب حرفهنظر تحصیل 
 

 دیده. حفاظت از اسناد و بازسازي جوامع در مناطق فاجعه3,4
به اهمیت حفاظت از میراث تاریخی براي جوامع و مردمان  برسانیمخواهیم به شما ترین پیامی که میمهم
خاندان هونما در ایشینوماکی اشاره کرد.  مخزنبه  شودیم ،پذیرفته از بحران مربوط است. براي نمونهتأثیر

محلی  يتخریب کمک کرد و حاال این انبار به کانون توجه جامعه از مخزناین  نجاتمیاگی شیریو به  يشبکه
کوچک داخل  يشده در موزهقبیل مراسم عروسی تبدیل شده است. اسناد نگهداري براي برگزاري رویدادهایی از

 يکند. در فاصلهمحلی را قبل از مصیبت بازگو می يها داستان این جامعهاین انبار به بازدیدکنندگان و محلی
 .ن کردندهزار نفر از آن دید حدود دو سه سال از گشایش این موزه

 

 
 . عکس: سایتو شوئیچی2011 آوریل 11هونما.  يبخشی در انبار خانوادهعملیات نجات
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 یچییا هونما: عکس. 2014 لیآور 20. انبار نیا مقابل در برگزارشده یعروس مراسم

 

 
 سندهینو: عکس. 2016 لیآور 26. شد لیتبد کوچک ايموزه به و مرمت انبار نیا
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 هاي میراثوعهمصاحبان مجبه  ما کمکِ يان براي ارزیابی نحوهشناسروانمیاگی شیریو با گروهی از  يشبکه
هاي خود متوجه در بررسیمذکور ان شناسروان. کندزیابی پس از این فاجعه همکاري میبا يزمینه تاریخی در

شان را کمک کرده است هویت و هدف زندگی هاآنافراد به  مرمت تاریخ و میراثِ ،شدند در بسیاري از موارد
گاهی  و این کارها را انجام دهند.، با آن همراهی کنند، را بپذیرندخود  يخردشدهو بازسازي جوامع درهم بندبازیا

محلی  يبه جامعه خود را هايهاي مادي و علقهداشته يهمهو  خویشاوندانکند که این کار به افرادي کمک می
زندگی کنند و  ،بتوانند به بازیابی خود بپردازندکند می هاي فوق به این افراد کمک. فعالیتانداز دست داده

محلی خود بازسازي کنند. نجات میراث  يجامعه با یشان وهاخانواده يماندهبا اعضاي زنده را ارتباطات خود
درست به همان  ؛افراد و جوامع باشدشناختی براي ثر و ارزشمند از پشتیبانی روانؤشکلی م تواندمیتاریخی 

و  42خصوص سالمت روان دائمی فراسازمانی سازمان جهانی بهداشت در يودهاي کمیتهمصورت که در رهن
 تعریف شده است.  )2015( چارچوب سنداي براي کاهش خطر بالیا

 
 گیرينتیجه

شود. هنوز کار سپري می 2011این سخنرانی) از وقوع مصیبت عظیم مارس  ایراده ماه (در زمان هفت سال و نُ 
ما  .پایان نیافته است ایمي اسنادي که از آن موقع نجات دادههامجموعه يبندي همه، مرمت و دستهسازيپاك

 روي ما فهماندن این موضوع به مردم است که شِترین مشکل پی. بزرگیمهاي جدي متعددي مواجهبا چالش
بتوانیم به  مشکالت ما با مردم است. اگر يهمهکلید حل  مهم است. انجام این کار حفاظت از اسناد تاریخیْ 

کنند و به مردم و جوامع محلی در بازیابی ک میآوري کممردم نشان دهیم اسناد تاریخی چگونه به ترویج تاب
 ایم. دیگر را پیموده مشکالتِ حلِ ، نیمی از راهِ رسانندمیپس از بحران مساعدت  سازيِزو با

 
 : کنندگانمعرفی ارائه

تخصصی وي  يالمللی بالیا در دانشگاه توهوکو است. زمینههاي بینپژوهشي سسهؤدایسوکو ستو استادیار م
مشغول حفاظت از اسناد تاریخی نیز ي در زمینه فعاالنهایدو است. وي  يتاریخ ژاپن با تمرکز ویژه بر دوره

ویژه سونامی هبالیاي طبیعی ب تأثیر که تحت ،میاگی يهاي پژوهشی خود در منطقهفعالیت يدر ادامه. وي است
مدرن، بالیاي  يقرار گرفته بود، به بررسی ارتباط بین جامعه 2011 بزرگ شرق ژاپن در سال يلرزهو زمین

 طبیعی و حفاظت از میراث فرهنگی مشغول است. 
 يسسهمؤموریت خاصی براي حضور در مأ حکم باموریس استاد مدعو دانشگاه توهوکو است که  .اف .جی
  المللی بالیا منصوب شده است.هاي بینپژوهش

 يسسهؤموریت خاصی براي حضور در ممأاستاد مدعو در دانشگاه توهوکو است که با ماچیکو کامیاما 
  منصوب شده است. المللی بالیاهاي بینپژوهش

  

                                                                 
42. IASC Guidelines on Mental Health 
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 دیده. پاسداري/نجات و احیاي میراث مستند آسیب2نشست
 

پذیر هاي دریایی آسیبمقابل طوفان در شهر ساحلی که در احیا: بالیا و همقالعنوان 
 است

 43: اندي کاریگانکنندهارائه
 

عملیات طریق کمک به هماهنگی  نگرش حاصل از يریزي براي بحران از زاویهی به موضوع برنامهاین سخنراندر 
. شهر نیواورلئانز یمپردازپس از طوفان کاترینا می، 45در شهر نیواورلئانز، 44در دانشگاه توالن احیابخشی و نجات

دریا و  از سطح ترارتفاع پایینپی واقع شده است. سیسیمی رود يهو نزدیک دهان امریکا يدر ایاالت متحده
پذیر باشد. دانشگاه شدن سیل آسیب هر در مقابل جاريمجاورت زیاد به خلیج مکزیک سبب شده است این ش

ترین کارفرماي بخش سیس شد. این دانشگاه بزرگتأ 1834توالن یک دانشگاه پژوهشی خصوصی است که سال 
ترین این دانشگاه بزرگ يتاریخی این منطقه است. کتابخانه يترین پاسدار حافظهخصوصی در نیواورلئانز و اصلی

میلیون کتاب  نیم و چهاراین کتابخانه حدود در خلیج مکزیک است. مرکزي واقع در امتداد  ياحیهکتابخانه در ن
این کتابخانه بر مطالعات  همتايبیي ها. مجموعهقرار داردي عظیمی از مطالب پژوهشی آرشیوي هاو مجموعه

دریاي کارائیب  يالتین و حوزهي امریکا يتر بر منطقهصورت گستردهاطراف کتابخانه و به يمرتبط به ناحیه
  تمرکز دارد.
جغرافیایی را تحت  ياین ناحیه ،حدود ده طوفان دریایی جمله از ،گردباد سه و بیستکم دست 2000از سال

به  2005 اوت 29 ترین طوفان دریایی از این میان طوفان دریایی کاترینا بود کهخود قرار داده است. مهم تأثیر
درست پایین شهر نیواورلئانز واقع شده است. این طوفان با پی نزدیک شد که سیسیمی يرودخانه يدهانه

این طوفان و حوادث  ر اثرکیلومتر در ساعت همراه بود. ب شصت و دویستوزش بادهایی با سرعت بیش از 
ان سبب شد دیوار طوف تشدید. جان باختندنیواورلئانز  ينفر در منطقه صد و هزارپس از آن، بیش از  يبالفاصله

اي مملو کاسه همچونحدود هشتاد درصد شهر  در پی آنمنتهی به خارج از شهر فروبریزد و هاي زهکشی کانال
. این طوفان دریایی کنندمیقلمداد  امریکاتاریخ  ترین بالي طبیعیپرهزینهرا از آب شود. هنوز هم طوفان کاترینا 

منطقه تخلیه این  ازنفر  هزار و هفتصد میلیون یکآورد. حدود  بار میلیارد دالر خسارت به شصت و صدبیش از 
این منطقه  ازیک هفته نیواورلئانز عمالً خالی از سکنه شد. نیروهاي نظامی براي نگهبانی  اًحدود طیشدند و 

 در جریان بود.  محدودهاین  يزدهعملیات امداد در مناطق سیل که حالی درهم آن ،وارد عمل شدند

                                                                 
43. Andy Corrigan 
44. Tulane 
45. New Orleans 
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با  46تیلتون-یادبود هوارد ياصلی دانشگاه توالن موسوم به کتابخانه يطوفان، سطح زمین کتابخانه پس از
ها، نشریات، مستندات هایی بزرگ از کتابدر این کتابخانه مجموعه آب پر شد.متر سانتی چهل و دویستبیش از 

نیز در این مجموعه وجود دیگر  يکتابخانهشد. ها نگهداري میها و میکروفیلمشده، اسناد دولتی، روزنامهضبط
آرشیوي کتابخانه در آنجا  يهاي ویژهمجموعهو  اصلی است ينزدیک کتابخانه وتر که ساختمانی قدیمیدارد 

آثار  ي خطی تاریخی وهاهاي نسخهشد و مجموعه ساختمان نیز با آب پرشود. سطح زمین این نگهداري می
 موقت آن زیر سیالب رفت. 

 رفته هاي خطی این کتابخانه زیر سیلمیلیون کتاب و پوشه از نسخهنیم  و یکبیش از سه هفته، حدود  طی
میکروفیلم و  هايقبیل نوار آثار کوچک از با تعداد ها تقریباًها و پوشهغرق آب شده بود. تعداد این کتاب کامالً و

  اي برابر بود.کتابخانه هاي کوچکفیش
 

 
 ).است کرده هیته گانیکار ياند را بخش نیا هايعکس يهمه. (2005 سپتامبر در لتونیت ـ دهووار ادبودی يکتابخانه در افتهینجات آثار

وقتی بحرانی در مقیاس بزرگ رخ اما  ؛راي این کتابخانه آماده شده بودمفصل بحران ب يدر آن زمان، یک برنامه
رکنان ودهایی براي سازماندهی کاماین برنامه، رهندر فایده است. مشخص شد این برنامه بسیار کم ،نمایاند

قبل تخلیه  اما در این بحران، کارکنان از ند؛محل تدوین کرده بود به آثار بالیا دررسیدگی  منظوربهکتابخانه 
نظر قرار  مدفرض را این پیش اشتباهبه مذکور يبرنامهدر توانستند به محل بازگردند. نمی شانشده بودند و اکثر

به ابعاد حیاتی  نداین برنامه نتوانست با ،نتیجه کرد. در ها را درگیر خواهدها عمدتاً مجموعهه خسارتک ندداده بود

                                                                 
46. Howard-Tilton Memorial Library 
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ها و فعالیت کتابخانه نگهداري مجموعهو آنکه همین شرایط براي حفظ  حال، دنشرایط بنا بپرداز برات بحران تأثیر
؛ ابعادي که ممکن بود نکرده بود بینیپیشواقعی را  یبحران يابعاد بالقوهطرح  مجموعاً در اینضروري بود. 

  همراه داشته باشد. کتابخانه به محدود و منفرد مربوط به خود يو فراتر از گسترهبار اتی فاجعهتأثیر
تماس رسانی است که اطالعات اطالع يحال حاضر، عمدتاً یک برنامه در ،بحران این کتابخانه يبرنامه

خود گنجانده  در هاآنصورت عدم امکان دسترسی به  اضطراري براي نیروهاي کلیدي و نیروهاي پشتیبان را در
نیز تشکیالت است. این  47بندي فرماندهی سانحهسطح قابلتشکیالت مهم اینکه این طرح شامل  ينکته است.

کند. شگاه از آن پشتیبانی و نگهداري میهماهنگ فرماندهی سانحه است که دانتشکیالت نوبه خود بخشی از به
 ها داده شود. تا پاسخی هماهنگ به انواع بحران به شرکاي داخلی و خارجی مرتبط است تشکیالتاین 

در دولت ایاالت متحده است.  48ملی مدیریت سانحه ساختارفرماندهی سانحه یکی از اصول اصلی  تشکیالت
 مسئوالن شهر نیواورلئائزِ  با آنو پاسخ به  در برابر بحران سازي آمادگیدانشگاه توالن این اصول را براي هماهنگ

 يحوزه در صالحیت هاي واجدشرکت جمله از ،دیگري ههاي دولت فدرال و کنشگران بالقوایالت لوئیزیانا، سازمان
  بحران، تطبیق داده است.مدیریت 

به  پاسختعیین کرده است که مسئولیت او  49این دانشگاه یک فرمانده سانحه يفرماندهی سانحه تشکیالت
نشانی دانشگاهی و همچنین نیروهاي سازمان آتش يهاي کنشگران اولیهکردن گروه محل و هماهنگ سانحه در

دانشگاه باشند.  يها و محوطهمحلی و پلیس یا منابع دیگري است که ممکن است نیازمند دسترسی به ساختمان
ترین بخش این تشکیالت را جایگاهی برابر با شوراي اداري دانشگاه دارد، بزرگکه ، 50گروه عملیات اضطرار 

اصلی جریان  کانوندر جایگاه  یمواقع بحران دهد و گروه مشارکتی اصلی براي اقدام است. این گروه درتشکیل می
مذکور  يابخانهکت .کندمیاي هماهنگ هاي محلی و منطقهو عملیات خود را با سازمان شودفعال میاطالعات 

 در این گروه قرار دارد. 
وجود دارد که مسئولیت آن نظارت  دیگر يشامل رئیس دانشگاه و افراد 51گذاري اجرایییک گروه سیاست

پیشنهادي گروه  تبراي رسیدگی به اقداما گیرکالن است. این گروه در جایگاه گروه اصلی تصمیمدر سطح 
شده یلبر روند گذار به عملیات عادي یا تعد 52هایک گروه استمرار کارکند. عملیات اضطراري ایفاي نقش می

نیز اقدامات ایمنی مربوط به دانشجویان را هماهنگ  53کند. یک گروه امور دانشجوییمی نظارت هاپس از رویداد
 دانشجویان به مکانی امن باشد.  انتقالکند که ممکن است شامل می

 ند از:اهی سانحه در دانشگاه عبارتهاي اساسی تشکیالت فرمانداولویت
 

 حصول اطمینان از ایمنی جان افراد ▪

                                                                 
47. Incident Command System 
48. National Incident Management System 
49. Incident Commander 
50. Emergency Operations Group 
51. Executive Policy Group 
52. Business Continuity Group 
53. Student Affairs Group 
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 هاي دانشگاهحفاظت از سرمایه ▪

 رسانیاطالع ▪

 پاسداري از محیط زیست ▪

 هاي دانشگاهحفظ استمرار برنامه ▪

 هابازیابی، مرمت و ازسرگیري فعالیت ▪
 

شروع  منظوربهاطالعات تماس اصلی فهرست  يتهیهنظر  از ،تشکیالت داخلی فرماندهی سانحه در کتابخانه
تماس را  اطالعاتآن دست  رابطی در این تشکیالت بندي، شبیه تشکیالت دانشگاه است. هرسطح پاسخ قابل
در هر رویداد استفاده کند. براي  ناپذیربینیپیشهنگام رسیدگی به شرایط  هاتواند از آنکند که میحفظ می
 منظوربهها بخشی مجموعهعملیات نجات يکنندهسیل، هماهنگ ناشی از هايبروز خسارتصورت  نمونه، در

هاي دولتی متناسب با نیاز آماده سیساتی یا کمکتأخدمات  يعرضههاي دانشگاه براي کنندهکمک به هماهنگ
د خواست که کمک خواهاي شدهشناساییازپیشو صورت مستقیم از پیمانکاران کارشناس خواهد بود و به

 کنند. عرضه ها را مجموعه يبخشی ویژهبازیابی و نجاتتوانند خدمات می
تیلتون -یادبود هووارد يکتابخانه ماجراي طول بکشد. در سالهاي عظیم ممکن است سال یبازیابی بحران

عملیات  ایجاد ساختار ند.ناز طوفان دریایی کاترینا بازیابی ک رابیش از ده سال زمان الزم بود تا این کتابخانه 
شده، در مراحل بعدي بازیابی به این کتابخانه هاي هماهنگتماس يطریق شبکه از ،بنديسطح بازیابی قابل

 کمک شایانی کرد.
 

 بنا و تثبیت فضاي داخلی
بازیابی و نیروهاي اقدام پس از بحران بسیج شدند تا فضاهاي  يکاترینا، مهندسان حوزهطوفان پس از 

مربعی  متر 67,500فضاي تثبیت را تثبیت کنند.  هاآنکتابخانه را زهکشی و فضاي داخلی  يرفته البسی زیر
نصب در خارج  يهوا يگرمایشی و تهویهموقت  يبرق و سامانه ساختمان اصلی کتابخانه مستلزم نصب موتور

 ها به. این برجساختمان بدمد يپنج طبقه يهواي گرم یا خنک را در همه ،هاي موقتیبا استفاده از برجبود که 
سال استفاده شد تا اینکه مرمت دائمی  یازدهشدند. از این سامانه مدت هاي پشتی ساختمان متصل میپنجره

 بنا تنظیم و تکمیل شد. 
 

 هابخشی مجموعهنجات
آثار خیس قالب آن،  درقالب عملیاتی انتخاب شدند که  بخشی دررفته براي عملیات نجات سیل آثار زیر

 تأثیر یا کمیاب که تحت همتابی آثار يهمه شدند.محل منجمد می دار درهاي یخچالیافته در کامیوننجات
نظارت گروه کوچکی از نمایندگان  ر نیز تحتابراي مرمت، نجات یافتند. انتخاب آث ،سیل قرار گرفته بودند

بازیابی و نیروهاي  يبخشی را همان مهندسان حوزه. کار نجاتتوانستند وارد شهر شوندها بود که میکتابخانه
 ذکر شد. تر پیشکنشگر بحران انجام دادند که 
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 هامرمت و بازسازي مجموعه
شهر  در کیلومتري پنج و هشتاد و ي هشتصدانجام شد که در فاصله یفرایند مرمت آثار در کارگاه مرمت

تا از  کردندمیخشک  ألهاي ختمیز و سپس در اتاقک را یافتهایالت تگزاس واقع بود. آثار نجات 54نورث فورت
شدن کاغذها جلوگیري شود. مسئوالن کتابخانه مستندات عملیات امدادي کشف و  رفتن یا چروك وا

سپس این مستندات را ها مرتبط کردند و داخل ساختمان يرفته سیل هاي زیربندي این آثار را با مکانفهرست
 ها را مشخص کنند. شده مطابقت دادند تا خسارتبرداريشده و سیاههبا اقالم مرمت

 

 
 2005 نوامبر. تگزاس التیا در ورث فورت شهر در آثار مرمت

 شده یا جابجاشدهپردازش آثار بازیابی
کردن،  مرتب منظوربه به آن نیروو جذب  مخزندر داخل فضاي مرکز بازیابی مسئوالن کتابخانه براي ساخت 

در آینده  ها راآن بود که قرار ،شده یا جابجاشدهدادن موقت به بیش از یک میلیون اثر مرمت کردن و جا پردازش
 از مقامات دولت فدرال کمک خواستند.  ،دنناهاي کتابخانه بازگردبه مجموعه

                                                                 
54. Fort Worth 
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 ۲۰۱۴ت�لتون، سپتام��  ـ �ادبود هووارد یکاهش مخاطرات و مرمت بنا، کتابخانه

 مرمت بنا و کاهش مخاطرات 
آن،  يشدههاي مکانیکی تخریبدر آخرین مرحله، مسئوالن کتابخانه براي بازسازي فضاهاي کتابخانه و شبکه

مساعدت نهادهاي دولت فدرال  ، بهجلوگیري کند در آیندهصورت وقوع سیل  که از بروز مشکالت در نحويبه
اي به مساحت دوطبقه ايپایین با سازه يسیل در طبقه بر اثرنیاز داشتند. این کار با جایگزینی فضاهاي نابودشده 

در  به بنا ن این قسمت جدیددمربع در قسمت فوقانی بناي اصلی کتابخانه انجام شد. افزو مترهزار  یک و بیست
 تکمیل شد.  2016 سال

 
 بع:منا
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 معرفی نویسنده:
شگاه توالن در شهر نیواورلئانز ایالت لوئیزیانا در نها در داها و رئیس مجموعهاندي کاریگان معاون کتابخانه

وقوع طوفان در این دانشگاه حضور دارد. پس از  1994ست. دکتر کاریگان از سال امریکا يایاالت متحده
ریزي و بر اجراي بازیابی کتابخانه را برنامه يزمینه سري طرح ابتکاري مرتبط در ، وي یک2005کاترینا در سال 

و مدرك  55ویرجینیا مدیریت آموزشی از دانشگاه وست يمدرك دکتري خود را در رشته اونظارت کرد.  هاآن
دریافت کرده  56آیلند اي از دانشگاه رُدرسانی و کتابخانهمطالعات اطالعي کارشناسی ارشد خود را در رشته

 است.
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کردن  بخشی، و درگیر. مستندسازي بالیا: زوایاي پژوهشی، آگاهی3نشست
 جامعه

 
هاي اقیانوس هند: سریالنکا و آرشیو سونامی يسونامی؛ تجربه :مقالهالف. عنوان 

 المللی جهانیبینفهرست ثبت انگیزه و اهداف ثبت در 
  57: ساروجا ویتاسینگهکنندهارائه

 
 مقدمه .1

ار، کنیا، کبنگالدش، اندونزي، هند، مالزي، میانمار، سومالی، آفریقاي جنوبی، سریالنکا، تایلند، مالدیو، ماداگس
اي جدید براي قرار گرفتند. این رویداد تجربه 2004سونامی  تأثیر تانزانیا و جزایر سیشیل در اقیانوس هند تحت

 نسل آن زمان بود. 
 

 . سونامی2
اي به عمق و در منطقه را درنوردیدساحل سریالنکا  نهصد و شصت کیلومتر ازمتر بیش از  ششموجی به ارتفاع 

 طورهمانکرد.  چیز را در مسیر خود محو و نابودپیش رفت و همه به در خاك کشور با سرعت کیلومتر پنجحدود 
 :سونامی قرار گرفته بودند با تجارب مشابهی مواجه شدند تأثیر که تحت ییبسیاري از کشورها، ذکر کردیمکه 

 بار آمد. بههاي مادي زیادي و خسارت باختندشمار زیادي جان 
 

 کشور باختگانشمار جان هاخانمانشمار بی

 اندونزي 167,540 566,898

 سریالنکا 35,322 519,063

 هند 16,269 647,599

 تایلند 8,212 موجود نبود

 کشورهاي دیگر (ده کشور) 555 34,700

 مجموع کل 227,898 1,768,260

 اند.برخی از ارقام تقریبی ●

 
 گرفته از سونامی در سریالنکا قرار تأثیر . میراث مستند تحت3

                                                                 
57. Saroja Wettasinghe 
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ت خدمات ئملی و هی يقبیل آرشیوهاي ملی، کتابخانه میراث از يحافظه يحوزه آنکه نهادهاي فعال در با
سونامی قرار  تأثیر تحت اي دور از دریا و داخل کشوربودن در منطقه علت واقعملی بهي ه، و موزمستندسازي
 در مناطق ساحلی گرفتار سونامی شدند.  هایاري از ادارات دولتی و کتابخانهنگرفتند، بس

سونامی قرار گرفت.  تأثیر یالنکا تحتسازمان دولتی در استان جنوبی سر پنج و بیستدولتی در اسناد 
هاي پیمایش و دیگر اسناد سازمان پیمایش، اسناد زمین در سازمان ثبت امالك و هاي انتخابات، طرحبایگانی
صورت کامل یا نسبی نابود اسنادي بودند که به جمله ازثبت احوال  يهاي تولد و ازدواج و فوت در ادارهگواهی
 شدند.

پزشکی بومی  جمله ازهاي مختلف هاي خطی ارزشمند در رشتهمعابد با نسخه يکتابخانهپنج  و هفتاد
دولتی و ي کتابخانه دو و شصتکتابخانه،  دو و هشتاد و صدصورت کامل یا نسبی نابود شد. افزون بر این، به

 گرفتند. سونامی قرار تأثیر صورت کامل یا نسبی تحتمحلی نیز به يکتابخانه چهل
 

شتهگام. 4 ستندي که تحت شدههاي بردا سونامی قرار  تأثیر براي محافظت و حفاظت از میراث م
 گرفتند

 

 ها. تشکیل کارگروه4,1
سریالنکا و آرشیو ملی سریالنکا با ي کتابخانه يملی سریالنکا، اتحادیه يت خدمات مستندسازي و کتابخانهئهی

سونامی قرار گرفته  تأثیر مدیریت میراث مستندي تشکیل دادند که تحت منظوربههمکاري هم چندین کارگروه 
ها، کارگروه ها عبارت بودند از: کارگروه امداد موقت، کارگروه لوازم و ساختمان کتابخانهبود. این کارگروه

یزي، کارگروه رهاي دیگر، کارگروه برنامههاي عمومی، کارگروه کتابخانههاي مدارس، کارگروه کتابخانهکتابخانه
رسانی، هماهنگی با مرکز ه آموزش، و کارگروه اطالعحفاظت و محافظت، کارگروه تطبیق و انطباق، کارگرو

وظایف  باعضو  هفتتا  پنجها. هریک از این کارگروه یک رئیس، یک دبیر و و دیگر سازمان 58عملیات ملی
 بودند از:مشخص داشت. مواردي از وظایف کارگروه حفاظت و محافظت عبارت 

 ايهاي واردشده به اسناد دولتی و آثار کتابخانهشناسایی خسارت ▪

 مدت و بلندمدتاقدام کوتاه يتدوین برنامه ▪

 هاهاي مرتبط و دیگر سازمانهمکاري فشرده با مرکز عملیات ملی، وزارتخانه ▪

 هاي مرتبطهمکاري نزدیک با دیگر کارگروه ▪

 هاي دیگرهاي دولتی و سازمانآرشیوي براي سازمان ياي از برنامهتدوین نمونه ▪

 هاحفاظت براي کتابخانه يدوین برنامهت ▪

 سازي فهرستی از اقالم و تجهیزات الزم براي واحد/واحدهاي حفاظتآماده ▪

 هاي دولتی در حفاظت از اسنادها و سازمانروي کتابخانه هاي پیشِشناسایی دشواري ▪

 آمدن بر اوضاع  ترمیمی مناسب براي فائقپیشنهاد اقدامات  ▪
                                                                 
58. Centre for National Operations 



 

35 

 هرگونه فعالیت ضروري دیگر براي اجراي پروژه ▪

 
 دیده از سونامیمرمت مستندات آسیب يزمینه در دادن شآموز. 4,2

کردن کارشناسان در  آماده منظوربهآموزشی در نهادهاي دولتی  يبرنامه آرشیو ملی سریالنکا چندین
مواردي  دیده از سونامی برگزارکرد. دراسناد آسیب ازهاي متبوع براي آغاز عملیات محافظت و حفاظت سازمان

ها در التحصیالن دانشگاههاي مذکور توانستند از خدمات فارغکه شمار زیادي سند وجود داشت، سازمان
 که هاآن هاي بسیار کامل بهآموزش دادنِ  از البته پس ،بهره برنددیده کردن اسناد آسیب و خشک سازيپاك

 هاي اولیه و کارهاي مرمت بود.شامل آموزش کمک
دیده از هاي آسیبکتابخانهبازتوانی ملی سریالنکا  يت خدمات مستندسازي و کتابخانهئعالوه بر این، هی

 . ندیده بودهاي کمیابی بود که از سونامی آسیب دسونامی را در کشور شروع کرد. این کار افزون بر مرمت کتاب
 
 کاهش بالیا و حفظ و حفاظت اسناد يافزایش آگاهی و آموزش دربارهي . برنامه4,3

گرامی داشته  2005ملی آرشیو در سال  يشد روز حفاظت در هفته مقرر آمده از سونامیدستبه يبا تجربه
نمایش عملی اقدامات  موضوعِبا خصوص محافظت و حفاظت از اسناد  در یشود. در این روز، سمینار و نمایشگاه

، کردندبراي این رویداد تبلیغ  هارسانه به این دلیل که .شد برگزار دیده از آببخشی اسناد آسیببراي نجات
 .جستندشرکت  آنبلکه دانشجویان و مردم عادي نیز در  ،تنها مسئوالن دولتینه
  

 
 ).ها با کسب اجازه از آرشیوهاي ملی سریالنکا درج شده است(این عکس 2005آرشیوهاي ملی در سال  يپوستر و سمینار در هفته

، یک کارگاه مدیریت بحران بود. بسیاري از مسئوالن 2005ملی در سال  يت خدمات مستندسازي و کتابخانهئهی
رگاه را با کمک مرکز فرهنگی این کا متخصصی آلمانیدر این رویداد شرکت کردند و  هاو کارکنان کتابخانه

 آلمان در سریالنکا برگزار کرد. 
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 شده آورده النکایسر یمل يکتابخانه و يمستندساز خدمات تئیه از اجازه کسب با عکس نیا( یمل يکتابخانه در بحران تیریمد کارگاه
 ).است

 يملی و اتحادیه يکتابخانهت خدمات مستندسازي و ئآرشیو ملی، هی که  مکتوبیعالوه بر مقاالت و مطالبِ
خصوص  تلویزیونی نیز در هاي رادیوطریق مصاحبه از ،ي این موضوع منتشر کردنددرباره هاي سریالنکاکتابخانه

 رسانی شد.مردم اطالنی بهدیده کاهش بحران و مرمت اسناد آسیب
 

 . آرشیوهاي سونامی اقیانوس هند5
، ثبت آرشیو اًمشترک، سونامی قرار گرفتند، فقط دو کشور اندونزي و سریالنکا تأثیر کشور تحت چهاردهآنکه  با

جهانی خواستار شدند. آرشیو مذکور شامل اسناد ي المللی حافظهبینفهرست ثبت سونامی اقیانوس هند را در 
و  ازتوانیبمرگبار سونامی و اقدامات پس از بحران در واکنش به این رویداد و  يمربوط به سونامی، فاجعه

ملی جمهوري اندونزي و مرکز  يدر سریالنکا و اندونزي بود. در اندونزي این اسناد در کتابخانه هابازسازي
 شود. می آرشیوهاي سونامی استان آچه نگهداري

سونامی در آرشیو ملی قرار دارند. برخی  يچند آرشیو بسیار محدود این کشور در حوزه يدر سریالنکا همه
با  ،ذکر کردیمکه  طورهمانسونامی قرار گرفته و در نهادهاي دولتی بودند،  يي که در معرض فاجعهاسناداز 

 باقی ماندند. که خالق این اسناد بودند هاي دولتی سازمان همان شدند و در مساعدت آرشیو ملی مرمت
 عدد شش و نه و صدعکس، قطعه  پانصدمتر آرشیو متنی، یازده  و سیصد و هزار نُهدر آرشیو ملی اندونزي، 

سونامی وجود  يویدئوي مغناطیسی درباره سیزدهدي و ويدي/ديسیقطعه سی  و دویست و هزارصوتی،  نوار
حالی است که در آرشیو ملی سریالنکا مستندات مرتبط با تحقیق و تفحص از بحران قطار سونامی  این دردارد. 
نوار صوتی. کمیسیون  سه و بیستایل و ز هفتاد فت اسا ) عبارت550آرجی  شده با شماره(ثبت 2004
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 2004دسامبر  26بحران ملی سونامی  يبراي تحقیق و تفحص درباره شده در ریاست جمهوري سریالنکاتشکیل
، یک فایل و بیستست از ا ) عبارت543شده با شماره آرجی اعالم کرد اسناد موجود در این حوزه (و ثبت

 پنج و هفتادهاي سونامی (عکس يدي الکترونیک، مجموعهسی چهار و بیست نوار صوتی، یک و بیست و صد
 .59عکس) و دو ویدئو ساخت شرکت النکا روپاواهینی

 
 جهانی يالمللی حافظهبینفهرست ثبت . انگیزه براي ثبت آرشیوها در 6

ي ههاي بشردوستانبه تالشهاي اخیر بود. سونامی ترین بالیاي طبیعی در سالاز بزرگ وسونامی رویدادي مهم 
 يهاي جهان بود. این رویداد از منظرروح وحدت و همبستگی میان ملت يکنندهمنعکسمنجر شد که درخشانی 

شده تجارب کسب بابراي امدادرسانی بود.  المللیبین يجامعه ترین تالشِ زیرا بزرگ ؛دیگر هم بسیار برجسته بود
مستندات مربوط  ،رو این ازبحران نیز عیان شد. خطر  بازسازي، امکان ارتقاي کاهشطریق  بازتوانی از يزمینه در

 . ستو پویا همتابیمنظر منابع دانشی،  تاریخی و از منظر از ،ها براي آیندهاین فعالیت يبه همه
 

 جهانی يالمللی حافظهبینفهرست ثبت . اهداف ثبت در 7
 يجهانی سبب افزایش آگاهی جوامع سراسر جهان از مجموعه يالمللی حافظهبین فهرست ثبتثبت در 

پذیرد سبب حفظ اي که صورت میطریق اقدامات ویژه شود. افزون بر این، این کار ازمی آرشیوهاي سونامی
 را با توان کاهش خطر بحرانعالوه بر این، می شود.و محافظت از حقوق بشر می همتابی ياین تجربه يحافظه
 و بازتوانی پس از بحران انجام داد.  احیا يآمده در زمینهدستبه يتجربه

 
 گیري. نتیجه8

بازتوانی آن سبب خلق میراث مستند بسیار مهمی شد که  يسونامی و تجربه يمربوط به فاجعه يحافظه
المللی است و این حافظه باید حفظ بین يحفاظت از حقوق بشر و وحدت و همبستگی جامعه يدهندهنشان

ها قوت و اعتبار جهانی به این مجموعه يالمللی حافظهبینفهرست ثبت شود. ثبت آرشیوهاي سونامی در 
کمک  و مدیریت مناسب خطر بحران هاکاهش خطر بحران ما در به از سونامی شدهکسب ي. تجربهاستبخشیده 

 کند.می
 

 معرفی نویسنده:
 شیمی از دانشگاه پنجاب هند و مدرك دکتري يرشته در داراي مدرك کارشناسی ارشد یتاسینگهساروجا و

کارشناس آرشیو به سازمان آرشیو  دستیاردر سمت  1983سال  اوعلوم آرشیوي از دانشگاه لندن است.  در
عضو  ویتاسینگهوقتی مدیرکل آرشیو ملی سریالنکا بود بازنشسته شد.  2017ا پیوست و سال ملی سریالنک

زیست و بناهاي  جهانی یونسکو و عضو گروه کارشناسی محیط يحافظه يفرعی فناوري در برنامه يکمیته

                                                                 
59. Lanka Rupavahini 
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المللی در حال حاضر، عضو کمیسیون ارزیابی در شوراي بین اوبود.  60المللی آرشیوهاآرشیوي در شوراي بین
 جهانی سریالنکاست.  يحافظه يملی برنامه يآرشیوها و عضو کمیته

  

                                                                 
60. International Council on Archives (ICA) 
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موجود براي ایجاد حساسیت  ياده از مستندات پیشینهف: پیشنهاد استمقالهب. عنوان 
 خصوص بالیا در

 ردن : لوتار جُکنندهارائه
 

بالیا و حافظه: «که با عنوان  2018در سال  61»مجمع سیاسی اول«بر سخنرانی بنده در  است این مقاله مبتنی
عنایت به اینکه پیشگیري از  با شد. یرادا »جهانیي در بافت حافظه پژوهش و آموزش ياندازهابرخی از چشم

با  موضوعی ي جهانی،ي حافظه، در حوزهمیراث مستند يبراي پروژه آنخطرات  ازبالیا و افزایش آگاهی وقوع 
دست دهم  به اينمونهعرصه تحقیق در این  يپیشینه از روي ي پیشِدر مقاله مقصد داراست،  روزافزوناهمیت 

حساس داراي اهمیت فزاینده  ياین مسئله نسبت بهجوانان را  توانیممیکه چگونه  نکته بپردازم این و به تبیین
  .62کنیم
خوبی مستند شد، سبب زیرا به ؛عطفی در تاریخ بالیاي طبیعی بود ينقطه 1755لیسبون در سال  يلزلهز

این فاجعه شامل هنري و دانشگاهی شد.  ياین حوزه و همچنین در حوزه تحقیق يهایی در پیشینهبروز واکنش
دریاي  ير حوزهیجزا بود که در اروپاي غربی، شمال آفریقا و زمانهم صورتسونامی و زلزله به يدو پدیده

همراه داشت و تلفات بسیار زیادي  به لیسبون يدر منطقهتلفات هزار نفر  صدتا  هزار سیکارائیب حس شد و 
  بر جاي گذاشت.هم در شمال آفریقا 

                                                                 
61. First Political Forum 

 راهنماي معلمان جهانی:ي مدرسه يحافظه يکتابچه هاي فرعیهاي یکی از بخشقرار است این مقاله در یکی از زیرمجموعه .62
فرعی علمی، آموزشی و پژوهشی یونسکو تهیه کرده  يکارگروه مدارس در کمیتهآن را نویس نهایی این کتابچه که چاپ شود. پیش

شده از آن مقاله اصالحوکمبیش يکنم که اجازه داده است یک نسخهبه یونسکو ارائه شد. از یونسکو تشکر می 2019است در سال 
 را در این خبرنامه منتشر کنم.
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 امریکا در هاانوسیاق و ستیز طیمح یمل سازمان به وابسته کیزیژئوف يهاداده یمل مرکز: عکس

http://www.ngdc.noaa.gov/hazard/icons/1755_1101.jpg 
 

ملی بود.  يبار آمد شامل تخریب چندین کلیسا و کتابخانه که از این سونامی و زلزله به و خسارتی ویرانی
هایی با نیت خصوص شرایط و جزئیات پیامدهاي چنین بحران این زلزله، پژوهش در بالفاصله پس از وقوع

 هاي ناشی از این رویدادها در آینده شروع شد. رساندن خسارت حداقل به
هاي فلسفه، ادبیات، خداشناسی و علوم) در هاي فکري (در حوزهلیسبون بر گفتمان يحال، زلزله عین در

، فیلسوف 63اي که به این رویداد واکنش نشان داد ولترگذاشت. نخستین نویسنده يجا شگرفی بر تأثیراروپا نیز 
                                                                 
63. Voltaire 

http://www.ngdc.noaa.gov/hazard/icons/1755_1101.jpg
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 ین بود کهاولتر  يدغدغهسرود.  64لیسبون يفاجعه يشعري درباره 1756یشمند فرانسوي بود که در سال و اند
الیب  جمله از ،رسیدهبینیبه روشن نویسندگان و اندیشمندانِ 1755 يقبل از زلزله در قرن هجدهم در اروپا و تا

 طرح کنندجهان  ياي دربارهبینانهخوشهاي فرضپیش تمایل داشتند عموماً(فیلسوف آلمانی) و پاپ،  65نیتز
طریق فلسفه، آموزش و علم وجود  این دنیا بهترین دنیاست، و نوعی پیشرفت مستمر بشریت از کهقبیل  این از

توانست نگرش برخی از مسئوالن کلیساها ولتر نمیهمچنین ضعیف کرد. بینی را تلیسبون این جهان يدارد. زلزله
توان در نقاشی دایی است (انعکاس این نگرش را میمجازاتی خ تاین مصیب گفتندمی د کهو دیگران را بپذیر

 ).67در آن زمان مشاهده کرد 66اشتروبرل .جی .جی
سالگی این زلزله را با شوك تجربه کرد. وي در آلمانی، در شش ي، نویسنده68یوهان ولفگانگ فون گوته

 نویسد:می این زلزله يدرباره) 1811 منتشرشده در سال( 69شعر و حقیقت با عنوان  شي خودنوشتهنامندگیز
 

اي ، زلزله1755هم زد. اول نوامبر سال  شدت برآرامش ذهنی این پسربچه را براي نخستین بار به عادي غیراما رویدادي 
ها به صلح و سکوت خو جهانیانی منتشر کرد که مدت يعظیم را براي همه يدر لیسبون به وقوع پیوست و هشدار

شهري تجاري و بازرگانی بود، با  بودن عین پایتخت که در ،لیسبون، پایتختی باشکوه و باعظمتگرفته بودند. 
ها دریا غرید، کشتی اي زد،رعشههم بدون هیچ هشداري با خاك یکسان شد. زمین لرزید و آن ،ترین فاجعهدهشتناك

هاي شاهنشاهی ها فروافتاد، کاخها هم روي خانهها فروریخت و کلیساها و برجخانهباره پیش رانده شدند، یکهم به با
 ها دیدهمیان خرابه جا درچراکه آتش و دود همه ؛کردمی در زیر آب بلعیده شدند و گویی زمین پرهیاهو آتش استفراغ

که  خاك غلطیدند و این پسربچه در ،بارهیکبه ،اي پیش در آسایش و آرامش بودندهزار نفر که لحظه شد. شصتمی
جز این فاجعه بیندیشد یا هتوانست به چیزي بنمی ترین فرد کرده بود تا زنده بماند دیگرشانسسرنوشت او را خوش

 مقابل دیدگان نهان در ،کشیدند و فوجی از جان گذشتگان، با غضبمی زبانهها چیزي غیر از آن را حس کند. شعله
ها بخت نیز در معرض تاراج، کشتار گسترده و انواع طغیانگشتند. بازماندگان نگونمی رویداد محوشدند یا با این می

 داد. حدومرز خود را با تحکم نشان میهاي بیبازيهوس وجوه خود ي، طبیعت در همهرو این ازقرار گرفتند. 
در سراسر مناطقی گسترده پخش شده بود.  ،هاي واقعیتر از گزارشسریع، رعب و وحشت ناشی از این رویداد

هاي طبیعی معدنی، سطح ویژه چشمههب ،هاها حس شده بود. در بسیاري از چشمههاي خفیفی در بسیاري از مکانتکان
تر مراتب بزرگ ي بهتأثیرهاي مربوط به زلزله عادي و محسوس فرونشسته بود. به همین سیاق، گفته اي غیرگونهآب به

نهایت با بیان  دراما  ،گویی بودشکل کلیشد که در ابتدا بهسرعت پخش میین رویداد داشت. این مطالب بهاز خود ا
ها خود کردند، فالسفه در اعماق دلخوشیها دیگر در تعمقات خود دعا نمیات دهشتناك! از آن پس، مذهبیئیجز
حدي پیچیده بود که توجه جهانیان این رویداد بهدیگر به هشدار به مردم مشغول نبودند.  رفتند و روحانیون نیزنمیفرو

این انفجار از  يات گستردهتأثیراز یات بیشتر ئهاي بیشتر با جزطوالنی به خود معطوف داشت و هرچه گزارش یرا مدت
هاي ناشی از کارهاي علت بدبختیبههایی که تا پیش از این نیز به همان نسبت، ذهن ،آمدجهان می يگوشهگوشه

                                                                 
64. Poème sur le désastre de Lisbonne 
65. Leibniz 
66. J. G. Ströberle 
67. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:O_Terramoto_de_1755_(1756-92)_-
_Jo%C3%A3o_Glama_(MNAA).png 
68. Johann Wolfgang von Goethe 
69. Dichtung und Wahrheit 



 

42 

شدند. شاید اهریمن وحشت شدید تدریج بیشتر و بیشتر نگران خود و دوستان خود میبیگانگان بیدار شده بودند به
  با سرعت و با قدرت، وحشت شدید خودش را روي زمین پخش نکرده بود. ،هرگز تا این اندازه

دید می کوچکی نبود. او يزدهموجود بهت یاي مادي محکوم شده بوداین پسربچه که به تحمل رویدادهاي مکرر دن
حرص و طمع، آن را وجودي حکیم و خیّر  ينخست کتابش درباره يکه در مقاله ،حافظ آسمان و زمینخداوند خالق و 

ذهن جوان اش نشان نداده است. قالب شخصیت پدرانه وجه در هیچ کند، خودش را در این فاجعه دیگر بهمی توصیف
مقابل چنین احساساتی  اما مقاومت در ،مقابل این احساسات مقاومت کند کوشید تا درمی گوته در تقالیی پوچ و بیهوده

اي عنایت به پدیده توانست بانمی زیرا خداوندي که در کتاب مقدس او را وجودي حکیم ترسیم کرده بودند ؛ناممکن بود
 مداد شود.گونه قلوقوع پیوسته بود این که به

جی  :انگلیسی به ترجمه)، 1811 سال :نگارش( دیوان شعر و حقیقت: از زندگی خودم گوته با عنوان ينامهخودزیست
 1972 و 18 ، صص1848 ، سال71، لندن، انتشارات اچ جی بوهن70آکسنفورد

 

 قسمتتوجه دانش آموزان مناسب باشد. وقتی گوته این  داستانی را بیان کنیم که باید براي جلب شودمیحال 
 يترین منبع موجود دربارهرفت تا کهن 73یماراشهر و يکرد به کتابخانهآماده می را ي خودنوشتنشنامهزندگیاز 

ساله بود اي ششکه بچه هاي موجود آن زمان بنگرد یعنی وقتیکتابي کند و به پیشینه موضوع مطرح را پیدا
لیسبون درس بیاموزد. توجه به این نکته مهم است که گوته در ي هاخبار زلزل يدرباره هاآن اند با خواندنتا بتو

یمار بود. شاید این ادار بزرگ ودو کتابخانه بلکه یکی از ،اي شهیرتنها شاعر و نویسندهزمان نگارش کتابش نه
دهد انتظار اجازه نمی هاآن یافته بهاي بسیار گسترشکلیشه زیرا نگرشِ  ؛آور باشدآموزان تعجبنکته براي دانش

کتابخانه  يکرد توسعهمی گماناو کرد. می دار کار کند. اما گوته این کار رامقام کتابخانه در يداشته باشند شاعر
بر اهمیت نهادهاي  تأکیدبه  تواندمیهمین واقعیت  کند.میکمک کرد که در آنجا کار میشهري  يبه توسعه

. امروزه این گوته چنین جایگاهی دارد يمیراثی کمک کند که در این مورد، کتابخانه يحافظه يفعال در حوزه
(همین  استاي میراث فرهنگی جهانی یونسکو همحوطه ياز بناها تعلق دارد که در زمره ايکتابخانه به مجموعه

 کند).می را هموار جهانی يیراث طبیعی و حافظهافزایی بین میراث جهانی، ماندیشیدن به هم واقعیت، مسیرِ

                                                                 
70. J. Oxenford 
71. H.G. Bohn 
72. https://archive.org/details/autobiographyofg00goet/page/n3/mode/2up 
73. Weimar 
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یمار، میراث فرهنگ جهانی یونسکواواقع در شهر و بانو آنا آمالیا (همسر دوك)،ي دوكکتابخانه  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42874816 

اي با خود به خانه ین کتابخانه کتابچهبینید) از هممی گوته (که عکس او را در قسمت پایین ستون این نقاشی
لیسبون بود. او  يلرزهزمین ينخستین کتاب موجود در آلمان درباره يدهندهواقع سه جزوه) که نشان برد (در

 يذیل صفحه عکسِکتاب را به کتابخانه بازگرداند.  اشنامهخودزیستپس از استفاده از این منبع در نگارش 
 74عنوان این کتاب است.

                                                                 
روي آن. این  شــدهشــعار درج مثالً؛ تري کشــف کنندتوجه نکات جالب ي عنوان این کتابتوانند از صــفحهمیآموزان دانش. ۷٤

 . »تروا جاي خود را به لیسبون داد« :شده استکه کمی تعدیل  ،، شاعر معروفی روم باستانویرژیلاز  است قولیشعار نقل
(Troja was changed to Lisboa) 
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 ماریاو کیکالس آثار ادیبن ا،یآمال آنالي هکتابخان: عکس

یا خسارت  ندها هزار اثر موجود در آن نابود شددچار حریق شد، ده 2004آنا آمالیا در سال  يوقتی کتابخانه
ماجرا  اینآثار حریق را در سمت راست عکس فوق دید.  شودمذکور بود. می يکتابچه . یکی از این آثارنددید

 يبالیاي تهدیدکنندهنسبت به آموزان کردن دانش توجه است که براي حساس کننده اما جالبداستانی ناراحت
اي خسارت که به منطقه 1755 اي در سالزلزله يدرباره 1756اي از سال میراث مستند مناسب است: کتابچه

خود در سال  ينامهزندگیو شاعري براي نگارش  کردملی آنجا را با حریق ناشی از زلزله نابود  يو کتابخانه زد
کتاب، با حریقی آسیب دید سال بعد، درست همین نسخه از این  دویست. حدود بهره برد این کتابچهاز  1811
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 . خوشبختانهه در آنشدیمار و اسناد نگهدارياو يیعنی کتابخانه افتاد؛ میراث جهانیي یک محوطه به جانکه 
سوزي روي آن سبب افزایش این کتاب نجات یافت. این کتاب یادآور مصیبتی طبیعی در گذشته است و آثار آتش

ست از میراث ا شود که در این مورد خاص عبارتم توجه بهتر به پاسداري میراث میخصوص لزو آگاهی در
 فرهنگی و میراث مستند دوران خودمان. 

 
 معرفی نویسنده:

هاي مرتبط با ها و موزهدر دانشگاهاو آلمان است. معاصر ردن استاد ادبیات تطبیقی و ادبیات دکتر فیل لوتار جُ
 يدر برنامه 2008از سال  و همکاري داشته 75با ایکوم جردنادبیات کار کرده و در حال حاضر بازنشسته است. 

مشورتی  يمعاون کمیته 2017تا  2013هاي سال يدر فاصلهاو است.  بوده جهانی یونسکو فعال يحافظه
 جردن. استدر یونسکو  پژوهش و آموزشفرعی ي نیز رئیس کمیته 2013از سال  و المللی یونسکو بودبین

رنامهاخیراً در کاري مشترك، کتابی با عنوان  سکو: ابعاد کلیدي و تحوالت اخیر يحافظه يب منتشر  76جهانی یون
  کرده است.

 

  

                                                                 
 هاالمللی موزهبیني کمیته. 75

76. Cham/Switzerland: Springer, 2020 
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راهبردي براي رویکردهاي حفاظت : بحران ریسک. کاهش 4نشست
 خصوص میراث مستند اي درچندرشته

 

 : شناسایی ریسک سیل براي حفاظت از میراث مستندمقالهالف. عنوان 
 77: نائوکو ناگوموکنندهارائه

 
آمدن  ، باالهاقبیل خشکسالی، سیل، رانش زمین، جریان نخاله ازمردمان سراسر جهان با بالیاي مرتبط با آب 

در مناطق استوایی و به دفعات  اندها به صورت خاصی رایج. سیالباندگریبانبهطوفان و سونامی دست اثرر آب ب
معیشت  آساسیل شدنِ عین حال با جاري دربشرند؛ منابع حیاتی  هاها و آب. رودخانهافتندبه راه مییا معتدل 

هاي ویرانگر هاي جدي با خسارتطبیعی از نوع سیلبالیاي سال در ژاپن،  کنند. تقریباً هرتهدید میهم مردم را 
جریان نخاله  بر اثربلکه ، رفتن شدید مناطق آب زیر بر اثرتنها ها نهدهند. این خسارتبراي جوامع محلی رخ می

یکی از  2018ي هآسا در ژوئیهاي سیلگذاري رسوبات ناشی از جریان شدید سیالب است. بارانو آوار و رسوب
هاي اخیر بود که جان بیش از دویست نفر را در مناطق غربی ژاپن گرفت. آمیز در سالرویدادهاي مخاطرهاین 

بود  79در استان اوکایاما 78سیل قرار گرفت بخشی از شهر کوچک مابی تأثیر شدت تحتیکی از مناطقی که به
ا عمق بیش از پنج متر شدن سیلی ب بند سبب جاريآبیک شدن  ). در این شهر، شکسته1ي ه(عکس شمار

 رسید.می هادوم خانه يدر ژاپن ارتفاع آب به طبقه هاتوجه به ارتفاع استاندارد خانه شد که با
 

 
 )2018ي هی، ژوئچرامی(عکس از ا یرفتن شهرك ماب آب ریبند و زشدن آب . شکسته1ي هعکس شمار

                                                                 
77. Naoko Nagumo 
78. Mabi 
79. Okayama 
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هیچ  زمان بحران معموالً توجه به اینکه در بود. باها در زمان وقوع این بحران، اولویت اصلی نجات جان انسان
براي محفاظت  مسئوالن این حوزهکه حتی  تخصیص به میراث مستند نیست، تقریباً ناممکن است براي فرصتی

هاي ممکن براي این مشخصات خطرات سیل و خسارت شودمیوجود این،  بااز این میراث کاري انجام دهند. 
در شهر مابی  2018هاي سیالب سال کرد. براي نمونه، ویژگیتا حدودي مشخص هاآن قبل از وقوعمنطقه را 

 یبندي زمین و گزارشطبقه يمخاطرات سیل و نقشه يشده در نقشهدادهمشخصات نمایش بود به بسیار شبیه
سایی کرد که مخاطراتی را شنا شوداز این منظر، میمربوط به سیلی در قرن نوزدهم که قبالً منتشر شده بود. 

زیرا شناخت این  ؛قرار گیرد. شناسایی این مخاطرات ضروري است هاآن معرض میراث مستند درممکن است 
مقابل بالیاي  ریزي براي کارهاي الزم و اقدامات براي بهبود وضعیت محافظت از این آثار درخطرات به برنامه

 شود. می شدید منجر
هاي قبیل سیل، فوران از در انواع گوناگونهاي مخاطرات نقشه يهاي محلی مسئول تهیهدر ژاپن، دولت

انتظار سیالب و گستردگی نواحی  قبیل عمق مورد خطر از هاي مخاطرات اطالعاتِ. نقشهاندآتشفشانی و سونامی
وزارت  .دهندنشان میافراد را  يرفتن و همچنین موقعیت مکانی مراکز تخلیه آب واقع در معرض خطر زیر
مخاطرات دارد که براي  ينقشه مخصوصِاینترنتی  یونقل و گردشگري ژاپن درگاهزمین، زیرساخت، حمل

(آدرس  .کنندهاي محلی منتشر میمخاطراتی است که هریک از دولت يجو و دسترسی به نقشهوسهولت جست
 ). /https://disaportal.gsi.go.jp ست ازا این درگاه عبارت

ابزاري  رو این از ؛ها وارد کنددهد اطالعات مخاطرات را بر انواع مختلف نقشهاي فوق به کاربر امکان میتارنم
تحلیل سیل موسوم به مدل  يکارآمد براي کمک به کاربران در شناخت مخاطرات اطرافشان است. یک سامانه

اي حرفه نسبتاً ياینکه این سامانه براي استفاده وجود دارد. با نیز 80سیالب ـ سطحیهاي آب ـ بارندگیبارش 
المللی مدیریت ریسک و مخاطرات آب مبتکر است. مرکز بیناست، بستري براي شناخت بهتر مخاطرات سیل 

رفتن  آب زیر هاي سطحی وآب ـ این مدل بوده که مدلی دوبعدي است. این مدل قادر است عوامل بارندگی
مدیریت بحران شناخته شده است و با  يسازي کند. این مدل در حوزهشبیه زمانهمصورت ناشی از سیل را به

المللی مدیریت ریسک و مخاطرات آب برگزار کرده است در بسیاري از کشورها هاي آموزشی که مرکز بینبرنامه
کردن  اي شناسایی مخاطرات محلی سیالب و آمادهبر ،دهدمی نشان 2 که شکل طورهمانشود. از آن استفاده می

  بسیاري صورت گرفته است. مطالعاتشده با مدل آرآرآي سازي انجامي خطر با استفاده از نتایج شبیههانقشه

                                                                 
80. Rainfall-Runoff-Inundation (RRI) 

https://disaportal.gsi.go.jp/
https://disaportal.gsi.go.jp/
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 )چرامی(عکس از ا يبا استفاده از مدل آرآرآ سکیعکس ر يهیاز ته يا. نمونه2ي عکس شماره

اي مسئله مقابل بالیا نظر محافظت از میراث مستند جهان در کشورهاي سراسر جهان از درشناسایی مخاطرات 
المللی ثر و پایدار ضروري است ارتباطات میان جوامع بینؤست. براي تدوین راهبردهاي حفاظتی ما حیاتی

هاي زمینه پیش ترویج یابد و کارشناسان در از گذاري دانش و تجارب بیشاشتراكیابد تا روند به گسترش
 هم ترغیب شوند. مختلف پژوهشی به همکاري با

 
 معرفی نویسنده:

المللی مدیریت ریسک و مخاطرات آب است. این مرکز دکتر نائوکو ناگومو متخصص پژوهش در مرکز بین
خود را سال  يدکتر مدرك اوکند. نظارت یونسکو در ژاپن فعالیت می است که تحت 2 بنديبا طبقه يمرکز
دکتر به ایچرام پیوست.  2014محیطی از دانشگاه توکیو دریافت کرد و سال مطالعات زیست يدر رشته 2011

در کامبوج  هاتوپوگرافی رودخانهي بر شناخت سازوکار انتقال رسوبات و توسعه اکنون کارهاي خود را ناگومو
هاي مرتبط با رسوبات در ژاپن سیالبي حقیقاتی دربارهمنظر جغرافیایی، ت از اواست. کرده و میانمار متمرکز 
 انجام داده است. 
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توهوکو براي  يه: حفاظت، یادگیري و انتقال تجارب مربوط به زلزلمقالهب. عنوان 
 ریسک بحرانتقویت کاهش 

 81: سباستین پینملن بورت، آکهیرو شیبایاما، جولیا گرستر و فومیهیکو ایماموراکنندهارائه

 
هاي به نسل هادادن تجارب و درس اقدامات هدفمند و شوق انتقال يي مربوط به بحران نتیجههاحافظه

بلکه  ،جمعی استعاره نیست يحافظه« :گویدمی 82که یوسف حییم یروشالمی در کتابش طورهمان آینده است.
 يبه بیان دیگر، حافظه ».شودمی گروهی منتقل و حفظ يهاي آگاهانهطریق تالش واقعیتی اجتماعی است که از

در دل جامعه ساخته  و منظور اي است که با ایدهبلکه سازه ،اي طبیعی نیستبالیا مسئله يهجمعی دربار
جمعی در اطراف  يحافظه ،استدالل کرده است 83بین حافظه و تاریخنورا در کتاب  پییرکه  طورهمانشود. می

 اي شفاف عیانگونهو آرشیو بهقبیل موزه  هایی ازاشیا و رویدادها اعم از رویدادهاي واقعی یا تخیلی و مکان
متغیر  هاي مربوط به بالیاکند. مکان این حافظهمی یاد »فظههاي حامکان«عنوان  ها با. وي از این مکانشودیم

گیرد. می بر گویی و آموزش را در، مراسم یادبود، آثار و ابنیه، قصههاموزهشده، از مستندات ثبت است و طیفی اعم
فعاالنه به حفظ، یادگیري و انتقال تجارب، اطالعات و دانش  است که جوامع »هاي حافظهمکان«طریق همین  از

 کنند. مبادرت می ايفاجعه يخود درباره
عظیم شرق  يلرزهزمینوقوع  بعد ازبالیا  يجمعی درباره يها براي ایجاد حافظهترین تالشیکی از برجسته

اي لرزهزمینمردم مناطق شمال شرقی ژاپن  2011مارس  11و پس از آن انجام شد. روز  2011ژاپن در سال 
 يپس از دریافت هشدارهایی درباره ،ریشتر حس کردند. مسئوالن محلی در مناطق ساحلی نُهبه شدت 

مناطق ساحلی مبادرت کردند.  يمتر در برخی نواحی، به تخلیه چهلمی به ارتفاع گرفتن امواج سونا شکل
اقیانوس هند، مردم ژاپن شوق و ظرفیت  يدر کشورهاي واقع در حاشیه 2004برخالف قربانیان سونامی سال 

فناوري هاي جمعی و هاي همراه، رسانهتلفنبراي ضبط این رویداد در زمان وقوع آن داشتند.  الزم را فنی
حال، این  عین رکردند. دمی ارائهترین روایت از رویدادهاي مرتبط با خود زلزله و سونامی را اي مفصلماهواره
 يدر بحبوحهکردند. هزار نفر را ثبت می باختن بیست جان جمله ازهاي عظیم مادي و انسانی ها خسارتفناوري

هاي اجتماعی، طریق رسانه تجارب خود را از مستمراًآور، بازماندگان و دیگر شاهدان سفتأ ياین فاجعه
  گذاشتند.هاي شخصی و دیگر تارنماهاي اینترنتی به اشتراك میوبالگ

دولتی را بر آن داشت  هاي غیرها، مسئوالن جوامع محلی و سازمانها، دولتدانشگاه مستنداتْاین  انبوهِ حجمِ
نخستین  يقبیل یاهو و گوگل در زمره هایی ازها آرشیو از این بحران مبادرت کنند. شرکتدهتا به ایجاد 

هاي ملی در شهرهاي توهوکو و ). بالفاصله تالش1ي هکنگشرانی بودند که به این کار پرداختند (عکس شمار

                                                                 
81. Sébastien Penmellen Boret, Akihiro Shibayama, Julia Gerster, Fumihiko Imamura 
82. Yosef Hayim Yerushalmi, Zakhor: Jewish History and Jewish Memory. University of Washington Press, 
1982, p. xxxiv.  
83. Pierre Nora, Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire. Representations 26 (1989), pp. 7-24. 
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 منظوربهالمللی بالیا در دانشگاه توهوکو هاي بینپژوهش يسسهؤها اقدام ماین تالش جمله ازتوکیو شروع شد. 
 بود.  84سیس آرشیو دیجیتال آرشیو میچینوکو شینروکودنأت

 موریت آرشیو دیجیتال آرشیو میچینوکو شینروکودن کمک به کاهش خطر بالیا ازأاز همان ابتداي امر، م
 هاي ابتکاري این مرکز درد. طرحبو هاآن گذارياشتراكو به هاآن یا، یادگیري ازآوري مستندات بالطریق جمع

پشتیبانی از بازیابی، مشارکت در اقدامات  جمله از است، کاهش خطر بالیا شامل طیفی از اقدامات يزمینه
حال حاضر، این  ها. درها و سنتهاي فناورانه و همچنین انتقال درسحلمربوط به مقابله با بحران، تدوین راه

اي فعال از آرشیو بالیا در ژاپن و خارج از این دهایی است که براي ایجاد شبکهآرشیو در آرزوي وضع استاندار
انتفاعی و اعضاي بخش  هاي غیرهاي محلی، سازمانکشور ضروري است. این آرشیو با بازماندگان سونامی، دولت

 رسیده است.  بیست و صدمجموع تعداد این شرکا در داخل و خارج ژاپن به  کند که درخصوصی همکاري می
 

 
 تالیجید ویآرش ياجازه (عکس با دانشگاه توهوکو نروکودن،یش نوکویچیم ویشرق ژاپن، آرش میعظ يزلزلهاز  ییها. صحنه1ي عکس شماره

 آورده شده است). امایبایش رویهیآک نروکودن،یش نوکویچیم

 حفظ مستندات
آوري اطالعات آن براي جمعجاري در  يشیوه هاي خاص آرشیو دیجیتال میچینوکو شینروکودنیکی از ویژگی

 . مشارکتندزده بوداین آرشیو شامل بازماندگان و ساکنان مناطق بحران يهکنندهاي پیمایشتیمبوده است. 

                                                                 
84. Michinoku Shinrokuden 
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براي  هاآن پژوهشگران بود.و معمول  رایجمتفاوت از نگاه اوضاع شکل بگیرد که  يسبب شد نگاهی درباره هاآن
شاهد  هاآن ثر از این فاجعه، دسترسی بهتري فراهم کردند.أجمعیت مت وضعیتتر از یمانهنیل به شناختی صم

طریق  اي بودند که مردمان محلی پشت سر گذاشته بودند. آرشیو میچینوکو شینروکودن ازتغییرات ریز و روزمره
ها، تصویربرداري لیزري نماي خیابانقبیل  ازکرد،  تولید نیز ايپیشرفته ايفناورانه هايپژوهشگران دادهي شبکه

ده سال فعالیت خود بیش از صدهزار اثر  مدت تقریباًدر و تصویربرداري پهپادي در بسیاري از نواحی. این آرشیو 
هاي هاي دیجیتالی شامل عکس، فایلاین طیف وسیع از دادهکرد.  را براي دسترسی مهیا هاآن آوري ورا جمع

هاي خام، به سازي دادهعالوه بر ذخیره ،هاست. این آرشیویدئویی، اسناد و گزارششده، تصاویر وطصوتی ضب
کند که هاي دیگري کمک میها و سازهقبیل بناها، قایق بحران ازبعدي از بقایاي این اسناد دیجیتالی سه يتهیه

آرشیو مذکور ، حال عین درزده حیاتی باشند. رسد براي تاریخچه، بازسازي و حفاظت جوامع بحرانبه نظر می
 کردن فرصتِ  ها فراهمداده جامعِي مجموعه این در سازي کامپیوتري است. هدفسازي و مدلمخزنی براي شبیه

 خطوط ساحلی است.  يشده از بازسازي در حوزههاي آموختهگذاري درساشتراكیادگیري و به
 

 یادگیري از آرشیوهاي مرتبط با بالیا
افزایی از مستندات مربوط به بالیا نیز درگیر نوکو شینروکودن در فرایند یادگیري و دانشآرشیو دیجیتال میچی

هاي پایش روند بازیابی و بازسازي با مشارکت پژوهشگران، شرکتاین آرشیو،  در هااست. یکی از اولین فعالیت
هاي ها و فناوريحلراه يدربارهگذاري اطالعات هاي محلی بوده است. آرشیو مذکور به اشتراكخصوصی و دولت

 جدید منتج از این فرایندها مبادرت کرد. 
. ندشرکا در داخل و خارج ژاپن نیز درس آموخت با مشارکت آرشیو مذکور از تجاربِ کارشناسان عین حال،  در

و از این طریق  ملی ژاپن همگرا کرده يهاي محلی و کتابخانههاي خود را با مخازن دیگر، روزنامهاین مرکز تالش
انه یاي سالد. شرکاي مذکور با همکاري هم جشنوارهنکن اي از آرشیوهاي دیجیتال ایجادتوانسته است شبکه

به اشتراك با هم هاي خود را ها و پیشرفتمدیران آرشیوهاي مربوط به بالیا چالش در آن کنند کهبرگزار می
 گذارند. می

در  بالیا يآموختن از آرشیوهاي دیجیتال حوزه مبنی بر را تعهد خودآرشیو دیجیتال میچینوکو شینروکودن 
 در دانشگاه 85رایسچائر مطالعات ژاپن يسسهؤمهمکاري مقاطع آموزشی ابتدایی و متوسطه گسترش داد و با 

ها این نهادها با همکاري هم دسترسی خود به داده زد.ابتکاري دست به  86روارد و مشارکت آرشیو بالیا در ژاپنها
تجارب  يدرباره دانشجویان دانشگاه هاروارد و توهوکو هاآنکردند که در  هایی برگزاررا گسترش دادند و همایش

آرشیو دیجیتال میچینوکو  2009. از سال گزارش دادنداستفاده از آرشیوهاي بالیا  يزمینه و تحقیقات خود در
 با یکدیگر هاي درس مدارسثار آرشیوهاي بالیا در کالسآ يارائه منظوربهشینروکودن و آرشیو بالیا در ژاپن 

 چنینکنند. آموزان برگزار میهاي آموزشی هم براي معلمان و هم براي دانشو دوره همایشو  اندهمکاري داشته

                                                                 
85. Reischauer Institute of Japanese Studies 
86. https://jdarchive.org 
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کار یکی از اقدامات کلیدي  این وشود میان مردم عادي می سبب ترویج استفاده از این آرشیوها در ییهافعالیت
 اي پایداري جوامع محلی است. بر

 
در شهر  ایکاهش خطر بال يملل درباره سازمان یکنفرانس جهان نروکودن،یش نوکویچیم شگاهینما ،یاببازی و ها. خسارت2ي عکس شماره

 ).آورده شده است امایبایش رویهیآک نروکودن،یش نوکویچیم تالیجید ویآرش ياجازه . (عکس با2015مارس  15ژاپن،   ویکیداتیم يندایس

 یابالهاي آموختهانتقال درس
شده از هاي فراگرفتههم درس انتقال اطالعات و دانش و شایدشامل  يآرشیو يبخش سوم این پروژه تهیه
سیسات عمومی براي آموزش عمومی تأ يآرشیو میچینوکو شینروکودن به توسعه آرشیوهاي دیجیتال است.

میراثی و  يسیسات مربوط به حافظهتأ ياست. براي نمونه، این موزه به توسعهبحران و پیشگیري کمک کرده 
هاي مربوط به کمک کرده است. این مکاناند توهوکو واقع يدیدهکه در مناطق آسیبي مربوط به بالیا هاموزه

 يوم به جادهبخشی از طرح موس )امندنمی 87را دنشو هاآن میراثی و انتقال آن (که به زبان ژاپنی يحافظه
را شست  هاآن دهند که سونامیمی یجوامع و نواحی يحافظه يها اطالعاتی دربارهاین مکاناست.  3,1188دنشو

کاهش  يدرباره فردمنحصربهشدند شناختی  و برد. این مراکز که با مشارکت آرشیو میچینوکو شینروکودن ایجاد
گویند که ها از تجارب مسئوالن محلی و افرادي سخن میاین مکان آورند.می وجود هبالیا و علوم مرتبط با آن ب

کند دادن این کارها تالش می آرشیو مذکور با انجاممردم گیرافتاده در بحران بودند. ي همسئول نجات و تخلی
هایی ارائه شود که داخل و خارج ژاپن روایتی صحیح از توالی رویدادها ثبت و حفظ کند تا اطالعات و درس

  استفاده باشد. قابل

                                                                 
87. densho 
88. 3.11 Densho Road;  www.311densho.or.jp 
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یک به برگزاري  2013آرشیو مذکور عالوه بر پرداختن به موضوع کاهش بالیا و علوم مرتبط با آن، از سال 
سال، کارکنان این آرشیو  هرمشغول بوده است.  89گویی (نقالی) موسوم به کاتاریتسوگیي داستانجشنواره
صورت روایتی یکپارچه ها بهکنند. سپس این داستانمی آورياي خاص جمعهایی را از بازماندگان منطقهداستان

 م با موسیقی انجاموأشود و این کار با همراهی اجراهاي نمایشی تایش بازخوانی عمومی بازنویسی میهم درو 
 این !زباله نیست آوارْعنوان  اشاره کرد با 2013ي ههاي جشنواربه یکی از داستان شودشود. براي نمونه، میمی

زده نواحی سونامی سازيپاكاي براي اول پس از ورود نیروهاي داوطلب و حرفه يمرحله يداستان بازگوکننده
بلکه  ،کنندنمی کند ساکنان محلی آوار را زباله تلقیبرجامانده بود. در این داستان، نویسنده استنتاج می از آوارِ 

چنین در ست. هاآن هايزندگی، خاطرات و خساران يکه بازگوکننده نگرندمیاي به چشم مجموعه آنبه 
هاي دیدگاهکنند شکاف موجود بین مخاطبان و بازماندگان را پرکنند و تالش می هارویدادهایی با این شیوه

  ارائه کنند. هابحراني ماهیت تجربه يجدیدي درباره
ان نفعذيي به همه مطالبشانن است تا نظر مسئوالن آرشیو میچینوکو شینروکودن فراتر از ژاپ انداز مدچشم

این آرشیو تالش براي شرکت در برگزاري  ها درآن ترین اقداممدیریت و کاهش بالیا برسد. برجسته يحوزه
المللی پژوهش بین يسسهؤاعضاي م کاهش خطر بالیا با همکاري يکنفرانس جهانی سازمان ملل متحد درباره

آرشیو  کارشناسان منظور،همین  بهبوده است.  این دانشگاه يو کل مجموعه 90بالیا در دانشگاه توهوکو يدرباره
 مناطق يها و بازسازي همهخسارت شِکه هدف آن گزار ندمیچینوکو شینروکودن نمایشگاهی طراحی کرد

هزاران اقع بود و هنري وبود. مکان این نمایشگاه در مجتمعی فرهنگی 2011دیده از بحران سال آسیب
با المللی حال، مسئوالن آرشیو میچینوکو شینروکودن کارگاهی بین عین بازدیدکننده را جلب خود کرد. در

هاي این رویداد کارشناسان رشتهدر برگزار کردند.  »میراثی يکردن بالیا به حافظه آرشیو و تبدیل« موضوع
کنندگان در شرکت .آمدند هم گرد اروپا و جنوب شرق آسیا، ي شمالیامریکااز  شناسی، تاریخ و مهندسیمردم

چراکه این موضوع به  ؛میراثی پرداختند يکردن بالیا به حافظه آرشیو و تبدیل يکارگاه به بررسی نقش بالقوه
د که در وشمربوط می ،آوريکاهش خطر بالیا براي تاب يگذاري در زمینهیعنی سرمایه ،اولویت سوم این پروژه

این است.  متحد حمایت سازمان ملل ) آمده و مورد2030ـ2015رچوب سنداي براي کاهش خطر بالیا (چا
که هر دو سال یک بار در سنداي برگزار  یابدمینیز ادامه  91جهانی بوسايي هکارگاه در زمان برگزاري جشنوار

کنند و از بخش دولتی، بخش خصوصی، دانشگاهیان و عموم مردم در آن شرکت می نفعذيشود و هزاران می
 پردازند. هاي جدید کاهش خطر بالیا در سطح جهانی میبه بررسی راه

                                                                 
89. Kataritsugi 
90. International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS) 

91. World Bosai Forum سایت:. نشانی وبکاهش خطر بالیا يهالمللی دربارمجمعی بین؛  
worldbosaiforum.com 
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 نوکویچیم تالیجید ویآرش ياجازه . (عکس با2013مارس  1دانشگاه توهوکو،  ،یتسوجیکاتار يجشنواره ،ییگو. داستان2ي عکس شماره

 ).آورده شده است امایبایش رویهیآک نروکودن،یش

 عظیم شرق ژاپني پس از زلزله
جمعی ژاپن تبدیل شده است.  يحافظهاسناد دیجیتال مربوط به بالیا به بخشی اساسی از  ،2011سال  از

از دیده یا نابودشده اقدامات مربوط به پاسداري از این اسناد در بازسازي فرهنگی و اجتماعی جوامع آسیب
برداري از این اسناد به بازسازي اجتماعی، کاهش خطر بالیا و آموزش مربوط است. بهره ضروري امريسونامی 

 کند. اي و دانشگاهیان کمک میبه کاهش بالیا در میان مردم معمولی، افراد حرفه
 هاخود در طول سال يشدهآرشیو میچینوکو شینروکودن بر استفاده از دانش انباشته در حاضر، حال در

قبیل آرشیو  المللی ازهاي بینالمللی و اجراي پروژهپشتیبانی از تدوین استانداردهاي بین منظورِ به تمرکز دارند،
 يو آرشیو زلزله 93با همکاري دانشگاه سیاه کوآال 92در آچه (اندونزي)) 2004( بالیاي سونامی

هاي خود را آرشیو مذکور تالش مسئوالن این، افزون بر .ر ژاپنداده دژاپن و دیگر بالیاي رخ )2016(94کوماموتو
هاي ها، گنجینهقبیل موزه هایی ازجمعی در مکان يحافظه يرشناسان در زمینهدیگر کاسمت یادگیري از  به

                                                                 
92. Disaster Archive of Tsunami in Aceh (DATA) 
93. Syiah Kuala 
94. Kumamoto 



 

55 

لمات أاي زنده از تاین نهادها حفظ خاطره ي. هدف مشترك همهاندسسات دیگر معطوف داشتهؤدیجیتال و م
  هاي آتی است.به امید کاهش آالم نسل انسانی

 
 :گانمعرفی نویسند

المللی بالیا در دانشگاه توهوکو در هاي بینپژوهش يسسهؤشناس و استادیار مسباستین پی بورت مردم ▪
نیز مسئولیتی  95زیست و مرکز مطالعات شرق آسیا تحصیالت تکمیلی علوم محیط يدر دانشکده اوژاپن است. 

ستکتاب ي نویسنده بورتعهده دارد.  بر گ مرگتدفین درخت ژاپنی: زی و ویراستار کتاب  بوم، قرابت و فرهن
ست ک تدفینومرگ در اوایل قرن بی ر، نوآوري و مناس کم: اقتدا تحقیقاتی  )22-2019هاي فعلی (نهاست. زمی ی

باختن شمار زیادي از مردم و سالمت عمومی جوامع پس از  ست از مدیریت وضعیت در زمان جانا عبارت او
بزرگ ژاپن، سونامی  يهاي تدفین و دفن افراد در زمان فاجعهها و رویهمشی سرگرم بررسی خط اوبحران. 

 اروپاست. 2003اندونزي و موج گرماي شدید  يآچه 2004
 .آکهیرو شیبایاما استادیار است ▪
 .دانشگاه استجولیا گرستر استادیار  ▪
 المللی بالیا در دانشگاه توهوکو است. هاي بینپژوهش يسسهؤفومیهیکو ایمامورا استاد و رئیس م ▪
 

  

                                                                 
95. Center for East Asian Studies (CNEAS) 
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 شنیداري هاي دیداري: خطرهاي بالیاي مربوط به مجموعهمقالهج. عنوان 
 96: دیتریخ شولرکنندهارائه

 
معرض آن  بالیا در بر اثرکه مستندات دازیم به بیان مخاطراتی بپر اختصاربهتا  یمروي بر آن پیشِ ينوشتهدر 

شنیداري مستندات دیداريشنیداري است. مستندات دیداري نیز برتمرکز ویژه این مطلب در گیرند. قرار می
 ات مکانیکی، فیزیکی و شیمیاییتأثیرمقابل  مقایسه با مستندات متنی سنتی در هاي متعارف دربر حامل مبتنی
 يشماره ياین مستندات به کتابچه مخزنو  برخورد ينحوه يپذیرترند (براي کسب اطالعات بیشتر دربارهآسیب

به استثناي  ،افزون بر این، این اسناد 98).مراجعه کنید 97شنیداريالمللی آرشیوهاي صوتی و دیداريانجمن بین 5
دیگري از مشکالت  عدِشود بُ و همین امر سبب می اندخواندن با ماشین هاي کالسیک، مستندانی قابلعکس

خاطر داشت  شنیداري باید این نکته را بهمستندات دیداري يدادن همه پوشش منظوربهاظتی رخ عیان کند. حف
دنیاي رو بخشی از  این شکل دیجیتال موجود است و ازبه اکنوناز این مستندات  پرشماريکه بخش فزاینده و 

 رود. شمار می هفناوري اطالعات ب
هاي متعارف و راه يشدهبر بالیاي شناخته مشکالت، عالوه يهچهر ترِکاملبراي ترسیم در بحث حاضر، 

د، باید به بالیایی نیز نگیرنمی بر درابعاد کیفی را  که عموماً ها، آنبارِزیانخزنده، پنهان و  جلوگیري از وقوعِ 
عنایت به این نکته  ویژه باهب ند؛بالیاي متعارف، مضر يبه همان اندازه ،دیدهپرداخت که براي مستندات آسیب

 شویم. دهند که متوجه نمیاي رخ میگونهغالباً به هاآن که
 

 حریق
 هاي تمدنبخش يات ویرانگرش بر همهتأثیرعلت دفعات وقوع و تردید حریق یکی از بالیایی است که بهبی

ها طول قرن هوشیاري شده است. تدابیر متعددي براي جلوگیري از وقوع حریق درسبب ایجاد باالترین سطح 
ها، قوانین عمومی و تدابیر خاص براي پاسداري از آثار فرهنگی موجود در کتابخانه جمله از ،توسعه یافته است

هاي فیزیکی، ویژگیاساس  عمدتاً بر شنیداريهاي دیداريها. تدابیر مربوط به محافظت از حاملآرشیوها و موزه
ها عموماً کمتر از شود. تحمل گرما در این حاملمشخص می هاآن قابلیت اشتعال و میزان تحمل گرما در

مدت  بهگراد سانتی يدرجه سی و پنجدماي باالي  ها دراین حامل دادن مستندات کاغذي است. باید از قرار
نتیجه بازتولید صدا و  شود و درها منجر میزیرا این وضعیت به تغییر شکل انواع حامل ؛کردطوالنی خودداري 

بندي خوبی عایقها باید بهاین حامل مخازنرو،  این اندازد. ازخطر می ها را بهشده در این حاملذخیرهتصویر 
بندي این، عایق ت شود. عالوه برمحافظ هاآن کافی از ياندازه به ،صورت وقوع حریق در مجاورتشان در ،شود تا

ها نظر ثبات شیمیایی به نفع حامل بود که این امر از دقیق عامل پشتیبان براي شرایط اقلیمی سخت خواهد
 دهد. را افزایش می هاآن نتیجه طول عمر اکثر خواهد بود و در

                                                                 
96. Dietrich Schüller 
97. International Association of Sound and Audiovisual Archives 
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کنند. بسیار سمی تولید میشنیداري برخالف اسناد کاغذي، هنگام سوختن، گازهاي هاي دیدارياکثر حامل
جلوگیري از وقوع ناگهانی حریق است. این  منظوربهاقدامات موثر  اتخاذهمین مسئله یکی از علل مطرح براي 

بلکه باید کل ساختمان را  ،مخزن يتنها ناحیهتشخیص حریق باشد که نه ياقدامات باید شامل نصب سامانه
نظر  ها درمخزن مخصوصِخودکار اطفاي حریق  يیک سامانه ترین وضعیت این است کهکند. مطلوبپایش

هاي اطفاي حریق دستی استفاده شود که با گاز یا ها باید از کپسولاستودیوها و آزمایشگاه درگرفته شود. 
 ها زدود.توان از حاملراحتی نمیزیرا پودر را پس از استفاده به ؛کنند و نه با پودرکربن کار می اکسیددي

تا  است که 99)يهاي پایه نیترات سلولز (سلولوئیدکردن فیلم هاي خاص در این زمینه انباراز دغدغه یکی
احتراق بسیار پایینی  يشدند، نقطههاي پایه نیترات سلولزي که کهنه میشد. فیلمتولید می 1950 ياواسط دهه

توان خاموش هایی را نمیسوزيآتش خود دچار احتراق شوند. چنینهخودبشد سبب میداشتند و همین مسئله 
صورت خاصی باشد تا از فروریختن مخزن باید به يهایی، سازهچنین فیلم صورت وقوع انفجار در مخزن کرد. در

هاي پایه عادي، مخازن فیلم همین مخاطرات غیر وجودِ  علتساختمان هنگام چنین انفجاري جلوگیري شود. به
 . اندررات قوانین ملیمق مشمولنیترات سلولز عموماً 

 
 سیل
باید  شنیداريدیداري يمجموعه است که هنگام انتخاب محل مخزنِ  تکراريدیگر از مخاطرات پریکی سیل 

معرض آب قرارگیري را  اي درشدهشنیداري مدت کوتاه و کنترليهاي دیدارآنکه اکثر حامل بانظر داشت.  مد
رفتن این  آب زیر ــ دکننبا آب تقطیرشده تمیز می مکانیکی را عموماًهاي که ضبط طوريهب ــ کنندتحمل می

 در آن را غالباً کثیف است و باید که باید بالفاصله مدیریت شود. سیالب آوردوجود می هها وضعیتی بمجموعه
ها باید سکها و دیها، جلد کاغذي صفحهچند روز از سطح آثار زدود تا از رشد قارچ جلوگیري شود. نُت يفاصله

فراتر از ظرفیت  از هم جدا شوند. نوارهاي مغناطیسی باید بالفاصله تمیز و خشک شوند. البته این کارها معموالً
علت همین بهقرار گرفته باشند.  تأثیر چندصد حامل این آثار تحت »فقط«حتی اگر  ،لجستیکی نهاد درگیر است

نیز  را هوا يتهویه يجلوگیري شود. این کار هزینه یزیرزمینن کردن این آثار در مخاز مالحظات، باید از انبار
تر از کاغذ نگهداري شوند. مخازن این شنیداري باید در سطوح رطوبتی پایینيهاي دیدارزیرا حامل کاهد؛می

نباید نیز فاضالب  يآب گرم مرکزي دور باشند و به شبکه يهاي آب و شبکهآثار هرجا واقع باشند باید از لوله
 ارتباطی داشته باشند.  گونههیچ

مقابل بالیاي خاص باید این نکته  شنیداري درپذیري مستندات دیدارياي کامل از آسیبترسیم چهرههنگام 
میراث  ياصطالح کالسیک، در مجموعه و به یادشده،شنیداري هاي دیداريلنظر داشت که حام را نیز مد

ها حامل يشدن است. همه با سرعت هرچه بیشتر در حال کوچکند که شنیداري سهمی دارمستندات دیداري
 يتوسعه بر اثرها نیز روند. تجهیزات استفاده از این حاملباشند از بین می ناپذیرابیاي که بازیگونهنهایت به در

ها و زهنتیجه، پایبندي به رهیافت کالسیک حفاظت در مو شوند. درها منسوخ میمستمر فناوري ضبط داده
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. در بلندمدت، فقط با بودکاري عبث خواهد  نهایتاًها شده در این مکانحفاظت از آثار قرارداده منظوربهآرشیوها 
پاسداري  هاآنتوان از از یک بستر حفاظتی به بستري دیگر می يرشنیدامستندات دیداري کردن محتواي منتقل

 صورت گیرددیجیتال  ينتیجه باید در حوزه آثار باشد و دررفتن این  دست ازمهاجرتی باید بدون کرد. چنین 
 100شنیداريالمللی آرشیوهاي صوتی و دیداريانجمن بین 3 يشماره ي(براي کسب اطالعات بیشتر به کتابچه

 مراجعه کنید).
هاي و بسیاري از مجموعه شدسال پیش شروع  حفاظت دیجیتال بیش از سی يزمینه اقدامات پیشگامانه در

و  نددیجیتالی شد 1980 يي در دههرشنیدااند. تولیدات دیداريشنیداري تاکنون دیجیتالی شدهدیداري
 يند مربوط به حوزهاز این رو ،هاي سینمایی نیزحفاظت و تولید فیلم در حتی ،هاي اخیردر سالمتخصصان 

شنیداري و همچنین تولید، دارياي از مستندات دیشمار فزاینده نتیجتاً،. اندکردهروي دیجیتال دنباله
 ترپیش که ،این مستندات نیز بخشی از دنیاي فناوري اطالعات شده است. سیل و حریقسازي و انتشار ذخیره
 در موردتردید گیرند، بیاصطالح کالسیک قرار می شده یا بهبالیاي شناخته يو در زمره ها یاد کردیماز آن

 این، حفاظت دیجیتال داراي سناریوهاي خاص بیشتري در وجود دارند. با هاي دیجیتال نیز موضوعیتگنجینه
 بالیاست که نیازمند بحث است.  يزمینه

به بیان دیگر، ضروري است از نابودي است.  صلی در حفاظت دیجیتال امنیت اطالعاتا يدغدغه
به دالیل مختلفی از دست  اکرد. ممکن است اطالعات دیجیتال بن جلوگیري یي دیجیتالهاداده ينشدهکنترل
اخیر افزایش معتنابهی  يدر چند دهه )ه(حجم اطالعات انباشت هاچگالی داده کهبه این توجه یژه باوهب ،بروند

که با مشکالت  ،وسایل ابتدایی اطالعات دیجیتال يشدن فیزیکی اندازه کوچک يروند فزایندهداشته است. 
مدیریت است. با اقداماتی  قابل ،اي از اقداماتمربوط به ثبات و بازیابی این اطالعات عجین شده است، با مجموعه

به حداقل  هاآن رفتن تصادفی دست کرد تا خطر از توان این اطالعات را فشرده و خالصهراهبردي میفنی و 
آن است که  معنايیک نسخه از اثر به فقط  وجودِ «ست که برسد. یک اصل اولیه در حفاظت دیجیتالی این ا

نظر گرفته  . اقدامات متعددي در(نباید فقط یک نسخه از یک اثر داشت) »یستن موجوداز آن  ايهیچ نسخه
متعارف این  ايتوصیهتقویت شود.  »هاي چندگانه از یک اثرنسخه« يتهیه طریق ها ازشده است تا امنیت داده

سازي ذخیره استفاده از دو فناوري متفاوتِ  با در دو مکان متفاوت کم سه نسخه از یک اثر دیجیتالاست که دست
 ذخیره شود.

هاي دیجیتال را گنجینه مخصوصاًقطع برق از دیگر مخاطرات کالن است که بر حریق و سیل،  عالوه
صورت برق به يکنندهتامین منابعِآن طریق  شود که ازمجموع، تدابیري اعمال می دهد. درقرار می تأثیر تحت

کوتاه  هاي زمانیهاي معمول براي قطع برق در دورهد. این رویهنریزي قطع شوشده و امن و با برنامهکنترل
از قطع برق در سطح ملی یا  شده که ناشی هاي فزاینده به مشکالتی معطوفاما اخیراً نگرانی است؛استاندارد 

پذیرد. نظامی انجام می هاي نظامی و غیراز محافظت قالب بخشی تر است که درمدتی طوالنی بههم اي آنناحیه
 تواند به سود حفاظت مستندات باشد.د مییآاین اقدامات به دست می ينتیجه هایی که درتوصیه
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بالیا را هدف حفاظت مستندات، معقول نیست که نگاهمان به  براي تکمیل تصویر جلوگیري از خطر بالیا با
شنیداري کاري بسیار پیچیده و مستلزم پایش از مستندات دیداري کنیم. حفاظت فقط به نگاه سنتی محدود

شود که ممکن است بالفاصله نظم به بروز مشکالتی منجر میهاي روزمره است. عملکرد شلخته و بیشدید رویه
 اگر روي همانجامد که هایی میوضعیت گیري آهسته و بی سروصدايها به شکلاین وضعیتمشهود نباشند. 

 ،نیروها ي، آموزش مستمر و فشردهرو این ازنامید.  بارزیان يرا بالیاي مخفی و خزنده هاآن باید شوند، انباشته
اخوشایند و اي نهاز غافلگیريجلوگیري رايب ،هاي کاري روزمرهرعایت دقیق رویه به هاآن داشتن منظور وابه

شده جزئی ها و قوانین وضعرعایت شدید دستورالعمل برضروري است. کنترل دائمی امري بار، فاجعهشاید حتی 
 اي است. کاهش مخاطرات و دستیابی به موفقیت حرفه منظوربهناپذیر از تدابیر مدیریتی جدایی

 . در ارزیابیهاي حفاظتی نیز ضروري استهرچه بیشتر رویه يبازنگري نقادانه و توسعهاین،  عالوه بر
هاي باورنکردنی به واقعیتی عینی، نباید مانع بیان سناریوهاي شدن وضعیت مخاطرات بالقوه و جلوگیري از تبدیل

اطالعات و مستندسازي، « يدرباره 21110اسآيشد. استاندارد ایزو دي »هپنداراندشمن«پردازانه و خیال
اصالح آمادگی  ریزي وساختاري براي برنامهدر جایگاه دستورالعملی  واندتمی 101»آمادگی براي بحران و اقدام

 يهاي کمیتهفرعی اطالعات و حفاظت از زیرمجموعه يکمیتهاین استاندارد را کننده باشد. مقابل بالیا کمک در
 اسناد و شرایط يخصوص ذخیره در یکرد که حاوي الزامات المللی استاندارد آمادهسازمان بین 46102 فنی

 است.  46 فنی يی اطالعات و حفاظت و از اعضاي کمیتهعفر يرئیس کمیته 103حفاظت است. یوناس پام
گذاري جهانی با تمرکز بر کاهش از تشکیل مجمع سیاست 104فرعی جهانی فناوري يگروه حافظه در کمیته

 يجهانی در پاریس، حافظهگذاري این مقاله در نخستین مجمع سیاست يپس از ارائهکند. مخاطرات استقبال می
ترکیب شده و عنوان آن به  105فرعی جهانی فناوري با طرح ابتکاري موسوم به پرسیست يمربوط به کمیته

دیده  کند که کمتروري میآاستاندارد مذکور مخاطراتی را به ما یاد تبدیل شده است. 106فرعی حفاظت يکمیته
فرعی  يد. کمیتهنماننظر دور می حفاظت از اسناد از يوزمرهنتیجه هنگام پرداختن به مشکالت ر شوند و درمی

مواجهه با این  منظوربهاین کمیته  يصورت خاص از افزایش آگاهی و آمادگی حامیان مالی و دبیرخانهفناوري به
خصوص  اقدامات بیشتر در يزمینه کند. این کمیته براي پشتیبانی و همکاري درهاي جدید استقبال میچالش

گذاري جهانی را در مدیریت و کاهش مخاطرات آمادگی دارد و حاضر است راهبردها و نتایج مجمع سیاست
 سازي خود بگنجاند. هاي آموزشی و ظرفیتفعالیت
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 :کنندهارائهمعرفی 

هاي حفاظت از رویه در تدوین اوالمللی است. دیتریخ شولر مدیر سابق آرشیو صوتی وین و مشاور بین
 المللیبیندر ادوار مختلف عضو و رئیس کارگروه  و کردهیت چندین دهه فعال طیشنیداري مستندات دیداري

 ياز زمان شروع فعالیت برنامه شولر. متمرکز استشنیداري بر حفاظت از آثار دیداريفعالیت آن  فنی بوده که
چندین  اواست.  107المللی مشورتیبین يکمیتهاز اعضاي  اکنونجهانی در این طرح مشارکت داشته و  يحافظه

 و کرده است اريویراست کار مشترك نوشته یا در قالبتنهایی یا شنیداري بهحفاظت دیداري يکتاب درباره
 يشنیداري دربارهالمللی آرشیوهاي صوتی و دیداريشده در انجمن بینسه استاندارد تدوین ينویسنده

 . کنددیگر سمینارهاي آموزشی نیز برگزار می در اروپا و مناطقِ دیتریخ شولرشنیداري است. حفاظت دیداري
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کاهش مخاطرات  يزمینه ها و راهبردها دربه سمت تدوین سیاست. 5نشست
 میراث و میراث مستند يحافظه يبالیا براي نهادهاي حوزه

 
 اقیانوسیه ـ آسیا يها و وضعیت کنونی در منطقه: چالشهمقالالف. عنوان 

 108یباي کیم: ککنندهارائه
 

 مقدمه
اي یعنی همان منطقهاند؛ ساکن اقیانوسیه ـ آسیا ينفري جهان در منطقهمیلیارددرصد از جمعیت هفت شصت

ها، پوشاك، صنایع هاي شفاهی، هنرهاي نمایشی، جشنوارهسنت شامل یکه مهد میراث فرهنگی متنوع و عظیم
بسیاري از زبان، مهد  شصت و دویستو  قومیت هفتاداین منطقه با مردمانی از دستی و فرهنگ غذایی است. 

 ياي از انواع میراث مستند را در خود نگاه داشته که در طول توسعههاي باستانی است و طیف گستردهتمدن
 هاي متنوع آن شکل گرفته است. ها و فرهنگسنت

مطرح است. بسیاري از کشورهاي واقع در  اقیانوسیه ـ آسیا يمیراث مستند در منطقه برايچندین چالش 
حفظ میراث خود  يهایی در زمینهفناوري، با دشواري يزمینه بودجه و توانمندي در نداشتنعلت به ،این منطقه

 منظور دسترسیدر این منطقه به از کشورهاي واقع کار را براي بسیاري يهاي مالی و فناورند. دشواريامواجه
 هاي جدیدْ گیري از فناوريکردن میراث مستند و بهره زیرا دیجیتالی ؛دشوار کرده استهایشان مجموعهبه 

شرایط اقلیمی استوایی در بخش اعظم این منطقه  هاي گسترده است.پرهزینه و مستلزم تجهیزات و آموزش
راث مستند هاي حفاظتی براي انواع متعدد میزیرا این شرایط اقلیمی چالش ؛شدن وضعیت شده است سبب بدتر

علت موقعیت به اقیانوسیه ـ آسیا ياست. منطقه وجود آورده هشنیداري این منطقه بویژه مستندات دیداريهب
پذیر است. آسیب ،لرزه، و سونامیهاي دریایی، زمینطوفان جمله از ،ایی خود مقابل انواع بالیاي طبیعییجغراف

 اقیانوسیه است.  يدر منطقه براي جزایر کوچک واقعافزون بر این، تغییرات اقلیمی نیز تهدیدي جدي 
به کشورهاي این منطقه  تاقید فوریت نیاز است  مند و ملی مدیریت بحران بانظام يتدوین برنامهرو،  این از

این طرح باید شامل پیشگیري، کاهش، آمادگی، مواجهه و  ثر به تهدیدهاي جدید را بدهد.ؤامکان پاسخگویی م
 دهند. نظر قرار حفاظت از میراث مستند را نیز مد يعوامل اصلی در زمینه در آن، ،سعه باشد و بایدبازیابی و تو

ی ایجاد چنین چارچوب در تواندمیجهانی  يحافظه يمیراث مســتند و برنامه يهاي یونســکو دربارهتوصــیه 
 .ايي ملی و منطقههاتسهیل همکاري منظوربهویژه هب، دکن حیاتی ایفا ینقش
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 109 3آن+اقیانوسیه و گروه موسوم به آسه يي مشورتی کشورهاي حوزههانشست
پایتخت مالزي، برگزار شد. در شهر کواالالمپور،  110 3آن+ی گروه موسوم به آسهتنشست مشور 2017 یماه مدر 

 ياتحادیهسکو و کشورهاي عضو اي مشترك بین یونمادهاقدام پنج يبرنامهتدوین هاي این نشست به رایزنی
اي اصلی عنوان مسئلهکنندگان موضوع کاهش خطر بالیا را بهشد. در این نشست، شرکت آن منجري آسهمنطقه

از میراث مستند واقع در  هاي خاصی که در این نشست شناسایی شد پاسداريمطرح کردند. یکی از چالش
ها براي انتقال امن و انبارسازي یه شد دولت. در این نشست توصاندقی بود که در معرض بالیا و منازعاتمناط

تدابیري بیندیشند و  ،هااز بالیا و مناقشه هامجموعه شدن ثرتأمدر صورت  ،میراث مستند در مخازن جایگزین
هاي امن موقت براي میراث مستند در مواقع مخاطرات فوري باشند. ایجاد پناهگاه يصورت لزوم به فکر گزینه در
هاي میراثی مجموعه يحافظه يحوزه نهادهاي فعال در کردند کنندگان پیشنهادشرکتحال،  عین در

براي حفاظت و جایابی مناسب این  را کنند و اقدامات مناسب ها را شناساییدیده از این بالیا و مناقشهآسیب
 يکمیتهکو، کردند یونس کنندگان در این نشست توصیهشرکت نهایتاًصورت دهند.  ثرشدهأتمهاي مجموعه

 يهاي دیگر به ترویج اقدامات کمیتهو سازمان 111موکپآسیا و اقیانوسیه موسوم به  يمنطقه يهجهانی حافظ
اي هاي کتابخانهالمللی نهادها و انجمنظر فدراسیون بینن مخاطرات زیر هايو بایگانی 112المللی سپر آبیبین

هاي اي و سازمانهاي حرفهکردند یونسکو، انجمن توصیهکنندگان بپردازند. شرکت 113موسوم به ایفالجهان 
 هاآن دیده و پاسداري ازهاي آسیبهاي وارد بر مجموعهبراي ارزیابی خسارت را هاي الزمالمللی تخصصبین
 کنند.  ارائه

المللی شوراي بین ياقیانوسیه يشعبهي اي در کنار اجالس دوساالنهکارگاهی منطقه 2017 سپتامبر
اقیانوسیه براي  ياقدام کشورهاي عضو حوزه يآن تدوین برنامه يشد که نتیجه در فیجی برگزار 114آرشیوها

هایی از استرالیا، میکرونزي، فیجی، کریباتی، تئمیراث مستند بود. هی يزمینه هاي یونسکو دراجراي توصیه
و به تدوین  کردنددر این کارگاره شرکت  117وو وانوات 116، تووالو115پاپوآ، جزایر سلیمان، تونگا ينیوزلند، گینه

کردند  هاي مذکور در این کارگاه مطرحتئ. یکی از مسائل اصلی که هییاري رساننداقدام  ياین برنامه
آمدن سطح آب دریا، سیل و سونامی  قبیل زلزله، باال مقابل بالیاي طبیعی از اقیانوسیه در يپذیري منطقهآسیب

مقابل  هاي آمادگی درهاي منطقه، نهادهاي دولتی را به تدوین برنامهیه کردند دولتکنندگان توصبود. شرکت

                                                                 
109. ASEAN+3سه کشور چین، ژاپن و کره  يعالوههآن) بهاي کشورهاي جنوب شرق آسیا (آسههمکاري يمتشکل از اتحادیه ؛

 .جنوبی
110. ASEAN+3 Consultation Meeting 
111. MOWCAP: Memory of the World Committee for Asia and the Pacific 
112. International Committee of the Blue Shield 

.منظور محافظت از میراث فرهنگی جهان از بالیاي طبیعی و منازعات مسلحانه شکل گرفته استبهالمللی است که سازمانی بین  
113. International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)  
114. International Council of Archives 
115. Tonga 
116. Tuvalu 
117. Vanuatu 
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پودمانی  يقبیل بسته مستند باید از ابزارهاي موجود از يحافظهي زمینه بالیا ملزم کنند و نهادهاي فعال در
خصوص آمادگی  در 118)پاربیکا(موسوم به  المللی آرشیوهاشوراي بین ياقیانوسیه يدر شعبه راهنماي ثبت

نیز باید از این  اقیانوسیه ـ آسیا برايجهانی  يحافظه يکنند و یونسکو و کمیته بالیا استفادهمواجهه با براي 
 آمادگی براي مقابله با بالیا پشتیبانی کنند.  يسازي پودمان مذکور دربارهنهادها در پیاده

 
 اقیانوسیه ـ آسیا يجهانی در منطقه يحافظه يبرنامه

که شمار  طوريهب ؛داشته است ايهمکاري فشرده جهانی یونسکو يحافظه يبا برنامهاقیانوسیه  ـ آسیا يقهمنط
ي هحافظ يالمللی مربوط به برنامهاي و بینملی، منطقههاي ثبت فهرستزیادي از میراث مستند این منطقه در 

المللی این برنامه بینفهرست ثبت شده در اثر ثبت شش و بیست و چهارصد. از مجموع ستجهانی ثبت شده ا
فهرست ثبت در  شدهاثر ثبت شش و پنجاهدر حال حاضر،  است. اقیانوسیه ـ آسیاي هاثر از منطق نُه و نود

آنکه رقم دقیقی وجود  (موکپ) وجود دارد. با اقیانوسیه ـ آسیاجهانی براي  يحافظه ياي متعلق به کمیتهمنطقه
ملی نیز در این منطقه وجود دارد (با استناد به سخنرانی ري فهرست ثبت  دویستگفت بیش از  شودمی ،ندارد

که  »: حفاظت و کاربرداقیانوسیه ـ آسیا يهاي میراث مستند در منطقهویژگی« عنوانِ  با 119ادموندسون
 شد). ایراد 2016سپتامبر  7مناسبت گشایش دفتر موکپ و سمینار آن در  به

، فقط اقیانوسیه ـ آسیا يکشور منطقه پنج و چهلوجود دستاوردهاي فوق، از  این اوصاف و با يهمه با
اي دارند. این وضعیت به معناي آن است منطقهفهرست ثبت شده در کشور میراث مستند ثبت چهار و بیست

این واقعیت گواه آن است اند میراث مستند خود را ثبت کنند. از کشورهاي این منطقه نتوانسته که حدود نیمی
جهانی، باید وضعیت نامتوازن  يحافظه ياجراي برنامه يدر زمینه ،که عالوه بر وضعیت نامتوازن مناطق مختلف

 مقایسه با هم نیز لحاظ شود. کشورهاي این منطقه در
 

 گیري:دستاوردهاي اخیر و نتیجه
جهانی براي  يحافظه ياقدامات کمیته طریق از اقیانوسیه ـ آسیا يالمللی در منطقههمکاري بین

سیس شد أدر شهر پکن، پایتخت چین، ت 1998(موکپ) تقویت شده است. این کمیته که سال  اقیانوسیه ـ آسیا
اصلی این کمیته شامل تسهیل هاي فعالیت دارد. فعالیت اقیانوسیه ـ آسیا يکشور منطقه پنج و چهلدر  اکنون

جهانی،  ياي مربوط به حافظهالمللی و منطقهي بینهافهرست ثبتي ثبت میراث در هاکارگیري رویهبه
 يهاي ملی حافظهجهانی و حمایت از تشکیل کمیته يظهملی حاف يبه کشورهاي فاقد کمیته دادن مشورت

 دهدمیهاي همکاري بین کشورهاي عضو است، آموزش برنامه جِمذکور مروّ  يحال، کمیته عین جهانی است. در
ج اهمیت میراث مستند دهد و مروّ می ترتیببرداري از آن هاي آموزشی براي حفاظت از میراث و بهرهو برنامه

 ي افزایش آگاهی عمومی است.هاطریق پروژه از
                                                                 
118. Pacific Regional Branch of the International Council on Archives (PARBICA) 
 
119. Ray Edmondson 



 

64 

 منظوربههایی را نیز هاي مبتکرانه و مشارکت(موکپ) پروژه اقیانوسیه ـ آسیاراي جهانی بي حافظهي کمیته
 يحفظ میراث مستند این منطقه تدوین کرده است. براي نمونه، کمیته براياز اعضاي خود در منطقه  پشتیبانی

کرده که به  جنوبی) منعقد يدر جمهوري کره (کره 120همکاري با مرکز فرهنگی آسیا ينامهتوافقمذکور یک 
منجر شد.  2015آسیا در سال در مرکز فرهنگی  اقیانوسیه ـ آسیاجهانی براي  يحافظه يسیس دفتر کمیتهأت

هاي مالی کوچک براي حفاظت از میراث مستند در منطقه اعطاي کمک يبرنامه این کمیته يجدیدترین پروژه
 يقالب برنامه از اجراي هشت پروژه در 2018آوردن امکان دسترسی به آن بود. این کمیته سال  و فراهم

این برنامه مبادرت کند (زمان سخنرانی  ينیز به توسعه 2019اش حمایت کرد و قصد دارد سال هاي مالیکمک
مذکور انجام شده مشارکت  يهاي نقدي کمیتهقبل از این تاریخ بوده است). یکی از مصادیق کارهایی که با کمک

معرض خطر  اي کوچک و درملی تووالو بوده است که جزیره يجهانی حافظه يسیس کمیتهأاین کمیته در ت
و  کرد هاي آموزشی در این کشور پشتیبانیقلیمی در اقیانوس آرام است. این کمیته از برگزاري کارگاهتغییرات ا

جهانی براي  يحافظه يتی از تووالو را در نشست مجمع عمومی کمیتهئمنابع مالی براي حضور هی
اي ثبت جهانی منطقه يبنیاد مستندات تووالو در فهرست ثبت حافظه 2018 مین کرد. سالأت اقیانوسیه ـ آسیا

 رفت. می شمار عظیم براي این کشور بهي شد که دستاورد
 2 یونسکو ذیل مراکز نوع ینسیس مرکز میراث مستند جهاأت شدهاصلهاي حدیگر از پیشرفت اينمونه

جاد میراث مستند است که به ای يجنوبی است. این مرکز نخستین مرکز از این نوع در زمینه يیونسکو در کره
طریق  این مرکز ازکند. کردن آن کمک می جهانی و دیجیتالی يهاي فهرست ثبت حافظهمند پایگاه دادهنظام

هاي هاي منبع و برگزاري همایشهاي مدیریتی و محتواي توسعه، انتشار کتابمشیخط يتحقیقات درباره
اندازي کامل این با راه ،کنندمی بینیپیش .گذاردبه اشتراك میبا کشورهاي عضو  را هانتایج پژوهش المللیبین

 د. کمک شایانی شو اقیانوسیه ـ آسیا ينطقهم به حفاظت از میراث مستند در ،2020مرکز در سال 
 

 کننده:معرفی ارائه
 يکارشناس حوزه و (موکپ) است اقیانوسیه ـ آسیاجهانی براي ي هحافظ يیباي کیم رئیس کمیتهآقاي ک

 يهاي مربوط به حافظهفعالیت مرّوجِبیش از بیست سال  اوویژه میراث مستند است. همیراث فرهنگی و ب
استاد  آقاي کیمجنوبی همکاري داشته است.  يحال با کمیسیون ملی یونسکو در کره عین جهانی بوده و در

 است.  121مدعو دانشگاه سونگ کیون کووان

 
  

                                                                 
120. Asia Culture Center 
121. Sungkyunkwan 
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 ياز بالیا در منطقهس پ احیااي به حفاظت میراث و منطقهرویکردهاي  :همقالب. عنوان 
 122کارائیب

 123: ریتا تجین فوهکنندهارائه

 
هاي شوراي ها و برنامهمسئول اجراي سیاست )124المللی آرشیوها (موسوم به کاربیکاشوراي بین کارائیب يشعبه

ها به کاربیکا مربوط باشد. اهداف اصلی برنامهمواقعی است که این  کارائیب و در يالمللی آرشیوها در حوزهبین
ست از ترویج دسترسی به آرشیوها در منطقه، افزایش ا المللی آرشیوها عبارتشوراي بین کارائیب يشعبه

بازیابی از مخاطرات بزرگ، حفاظت بلندمدت از آرشیوها و پاسخ به این  مقابل بحران، ارتقاي ظرفیتِ  آمادگی در
 .بودن این اقدامات پایدارها با نگاه چالش

دریاي  يهاي انبوهی در حوزهخسارت 125هاي دریایی موسوم به ایرما، خوزه و ماریاطوفان 2017سپتامبر 
 ي پنجها در درجهبندي شدت طوفاننظر درجه که از، هاي دریایی ایرما و ماریا. طوفانندآورد بار کارائیب به

، 127به هلند متعلق رتینسن ما ي، جزیره126متعلق به فرانسه  مارتین سنبه  ویژههب (باالترین درجه) قرار داشتند،
نظر تلفات جانی  تنها ازهاي شدیدي وارد کردند که نه، خسارت128جمهوري دومینیکن و جزایر ویرجین بریتانیا

  .زدآسیب که به میراث مستند هم لب ،و مادي جدي بود
 

                                                                 
وابسته به شوراي  فلش ي) خبرنامه2019 ي(ژانویه 37 ي) و شماره2018(سپتامبر  36 يبخشی از این مقاله قبالً در شماره. 122
 المللی آرشیوها چاپ شده است. بین

123. Rita Tjien Fooh 
124. Caribbean Branch of the International Council on Archives (CARBICA) 
125. Irma, Jose and Maria 
126. St. Martin 
127. St. Maarten 
128. British Virgin Islands (BVI) مجمع الجزائري واقع در دریاي کارائیب 
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 وارالك) ستوفری. (عکس: کرایتانیبر نیرجیو ریدر جزا یآثار وابسته به دولت محل تیریمرکز موقت مد

به این  هاي دریاییاین طوفانات تأثیرتوجه به  با(کاربیکا)  المللی آرشیوهاشوراي بین کارائیب يشعبه مسئوالن
به  اخبارآوري براي جمع نتیجه در دیگر پاسخگو نیست و »اوضاع عادي است«که سیاست  ندنتیجه رسید

اي هاي گستردهو ایمیل تالش هاي اجتماعیرسانمرکز با استفاده از پیام مسئوالن. ندهمکاران خود متوسل شد
حمایت  يد بهترین شیوهنو مشخص کن ندع آورسالمت اعضاي خود جم يتا اطالعاتی درباره ندصورت داد

متعلق به فرانسه و  مارتین همکاران مرکز از سن اخبار راکاربیکا از بازیابی منطقه پس از طوفان چیست. 
به  130و آنگویال 129جمهوري دومینیکن، جزایر ویرجین بریتانیا، آنتیگوآ و باربودا ،هلند مارتین متعلق به سن

 مانده بود.  هاي ناشی از طوفان باقیآرشیوي در این جزایر در میان خرابه مرکز. چندین رساندندمرکز 
 

                                                                 
129. Antigua and Barbuda 
130. Anguilla 



 

67 

 
 )ریمون ـ نزیمارت ي(عکس: و کنینیدوم يدولت جمهور سازمان ثبت امالك

هاي آرشیوي هاي وارد بر آرشیوها میان سازماناي براي ارزیابی خسارتنامهسپتامبر، پرسش 30تا پایان روز 
ماریا آسیب  و/یاهاي داراي آثار آرشیوي که از طوفان ایرما شد هریک از گنجینه طوفان منتشر و مقرراز  ثرتأم

 .ندخطر معرض اي اندك براي بازیابی مستقیم آثار آرشیوي درهزینهدیده باشند واجد شرایط درخواست کمک
کردن در سرما، انبار،  خشک قبیل ازخدماتی  يهزینه شامل پوشش بود هزینه قابلمواردي که با این کمک

هاي هاي عاري از اسید، کارتنها و کارتنامل پوشهاقالمی ش ياي، تهیهسیسات اجارهأت يانتقال آثار و هزینه
نیروها و  يهاي پالستیکی شیر و تجهیزات محافظتی و همچنین پرداخت هزینهانباري، مواد نظافت، جعبه

 کردند. می که به کار بازیابی کمک بود کارگرانی
لی آرشیوها یک الملشوراي بین يدبیرخانه با رایزنی با المللی آرشیوها (کاربیکا)شوراي بین کارائیب يشعبه

 يهاي موجود ذیل برنامهکرد. این کار با هدایت منابع مالی پروژهسیسأاي اولیه تهصندوق امدادي کمک
بازیابی انجام شد تا به  يهاي اولیهسیس صندوق امدادي کمکأت يخطر به پروژه معرض آرشیوهاي در

هاي ایرما و ماریا قرار گرفته بودند. از چهار درخواست طوفان تأثیر تحت مستقیماًهایی کمک شود که گنجینه
به  2016یل سال اکاربیکا در اوهاي مستقیم سه درخواست پذیرفته شد. هزینهشده براي دریافت کمکمطرح

  131خطر مبادرت کرده بود که در گرینادا شروع شد. معرض ساله موسوم به آرشیوهاي دراي سهاجراي برنامه
شوراي  کارائیب يشعبهي هدیدامدادي به اعضاي خسارتي ههاي اولیها و اعطاي کمکپس از ارزیابی خسارت

، ماندهبا منابع مالی باقی ند) تصمیم گرفت2018این مرکز (در آوریل  مسئوالن المللی آرشیوها (کاربیکا)،بین
ند. هدایت این گروه را یک نبریتانیا اعزام کبه جمهوري دومینیکن و جزایر ویرجین  یاب رااي حقیقتکمیته

                                                                 
یافتن اهداف  آن را راهبردي براي تحقق شودمیمین کرده بود و أالمللی آرشیوها منابع مالی این پروژه را تبینشوراي . 131
اي با اعضاي خودش سازي، پشتیبانی و اعالم همبستگی حرفهطریق ظرفیت المللی آرشیوها ازشوراي بین ي کارائیبشعبه

 قلمداد کرد.
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یابی مشابهی موریت حقیقتأعهده داشت که قبل از آن نیز در م بر 132ائوسمتخصص حفاظت از آرشیو ملی کورا
 . 133مارتین مشارکت داشت ) در سن2017(در اکتبر 

هایی جدي بحث (کاربیکا)المللی آرشیوها شوراي بین کارائیب يشعبه يمدیرهتئهیدر در همین اثنا، 
هاي ناشی کردن بهترین راه تجهیز اعضا براي مواجهه با چالش ریزي بلندمدت و مشخصبرنامه يدرباره درگرفت

ند میراث ه بودزیرا متوجه شد ؛ندهاي خود را تغییر دهاولویت ندکاربیکا تصمیم گرفتمسئوالن از بالیاي طبیعی. 
واقع، بالیاي  شدت آسیب دیده است. درها بهتوجهی دولتبالیاي طبیعی و بی بر اثرکارائیب  يمستند در حوزه
شمال کارائیب آسیب رساند، نوعی زنگ بیدارباش  يکه به آثار فرهنگی در سراسر منطقه، 2017طبیعی سپتامبر 

نیل به  ن راهْبهتری مللی آرشیوها بود تا متوجه شودالشوراي بین کارائیب يشعبه يمدیرهتئهی در گوشِ فوري 
مقابله با بحران  هاي اقدام درمیراث و گروه ياي/نهادهاي فعال در حوزهارتقاي وضعیت ارتباط با دیگر افراد حرفه

ها قبیل آرشیوها و موزه میراث از يزیرا نهادهاي حوزه؛ هاي منفرد و جدا از دیگراندر منطقه است و نه فعالیت
 اشتراك بگذارند.  منابع محدود خود را به همکاري توانند در این قالبِمی

اي هاي حرفهمشارکت با دیگر نهادها و شبکه يرهها درباالمللی آرشیوها مدتشوراي بین کارائیب يشعبه
در نخستین  ،اجرایی جدید کاربیکا يکرد. کمیته بحثاند که حامیان حفاظت از میراث فرهنگیالمللی بین

هاي ملی را از طریق کمیته 134المللی سپر آبییشنهاد پیوستن به شوراي بینپ، 2014خود در سال ي جلسه
ها و مطرح کرد که با همکاري کتابخانه ائوس. این پیشنهاد را آرشیو ملی کوراکرد (کشورهاي عضو) مطرح

 این اساس، کاربیکا متوجه شد ملی سپر آبی خودش را تشکیل دهد. بر يهاي خودش توانسته بود کمیتهموزه
در آینده کارائیب  ياي کوچک حوزهزیرا احتمال دارد کشورهاي جزیره ؛کارهاي زیادي است که باید انجام شود

آرشیوهاي  يپروژه قالب در د. کاربیکاباشنپذیر وهوایی بسیار سخت منطقه همچنان آسیبشرایط آب درنیز 
اي به رویکردهاي منطقه«ي با عنوان کار یکنفرانس، 2018اوت  2ژوئیه تا  28 يدر فاصله خطر، معرض در

کرد. هدف این کنفرانس عبارت بود از تقویت  برگزار  هلندمارتینِ در سن »بازیابی پس از بالیا و حفاظت میراث
و نهادهاي فرهنگی مسئول  ییاز سو آنو بازیابی پس از  به بحران پاسخ يارتباط بین مسئوالن دولتی در حوزه

 حفاظت از میراث ملموس و ناملموس از سوي دیگر. 
 هاي بعد) عبارت بود از:دیگر اهداف بزرگ و کوچک این کنفرانس (و دورهاي بعدي این کنفرانس در سال

خصوص  رایزنی درگو و ونمایندگان بخش دولتی و نمایندگان میراث فرهنگی براي گفتنهادن  هم کنار ▪
 هاي میراثی نیز باشدلفهؤاي که شامل ماحیاي منطقه يیت از برنامهحما

 صورت وقوع بالیاي آتی اي براي پشتیبانی از اقدامات محلی درگروه حفاظت منطقهیک تشکیل  ▪

 ايمقابل بحران و تشکیل واحد بازیابی منطقه اي درهآمادگی منطق پاسخ و يبرنامهتدوین  ▪

                                                                 
132 .Curacao در دریاي کارائیب اي متعلق به هلندجزیره؛ 
ائو، جمهوري دومینیکن و جزایر ویرجین بریتانیا، سمناطق کورا يیاب دربارهحقیقت يهاي کمیتهگزارش يبراي مشاهده . 133

 :کنید رجوعاین لینک را به 
https://www.carbica.org/Resources/2017-Hurricanes.aspx 
134. International Council of the Blue Shield 

https://www.carbica.org/Resources/2017-Hurricanes.aspx
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 مقابل بالیا در را هاي بازیابی و آمادگی نهاديکنندگان که باید برنامهاعضا/شرکتدادن به  آموزش ▪
 تدوین کنند

 
المللی آرشیوها، دفتر از شوراي بین ندالمللی آرشیوها (کاربیکا) موفق شدشوراي بین کارائیب يشعبهمسئوالن 

 ير متعلق به هلند در حوزهیجزارهنگ و علوم ینگستون/جامائیکا، وزارت آموزش، فاي یونسکو در کمنطقه
تا  ندمارتین منابع مالی جذب کن در آلمان و دولت سن 135کارائیب، بنیاد پژوهشی گردا هنگل استیفتانگ

مدیریت  يو سازمانی حوزه. نمایندگانی از بخش میراث ندکنر برگزا 2018 يکنفرانس کاري دیگري در ژوئیه
(متعلق به هلند)،  مارتین سنر یجزامارتین (متعلق به فرانسه)،  سنر یجزا، 138، سابا137، بونار136بحران از آروبا

، آنتیگوا و باربودا، جامائیکا، باربادوس، گرینادا، 140لوسیا ، سن139کیتیس و نویس ائو، دومینیکن، سنسکورا
  ، نیکاراگوئه و فرانسه شرکت داشتند.141ترینیداد و توباگو، سورینام، گوادلوپ، مارتینیک

، خانم المللی آرشیوها (کاربیکا)شوراي بین کارائیب يسخنرانی خانم ریتا تیجن فوه، رئیس شعبهکنفرانس با 
 143طریق ارتباط ویدئوکنفرانسی)، آقاي یوري پیشکو المللی آرشیوها (ازدبیرکل شوراي بین 142آنتیا سیلس

، 144رومئو مارلین و خانم لیونا کارائیب يیونسکو در حوزهي فرهنگ در دفتر منطقه يمتخصص برنامه
آغاز  ايسازمان همکاري منطقه جلسات نشست اصلی با سخنرانی نمایندگانشروع شد.  مارتین وزیر سننخست
ائو و سر ملی سپر آبی کوراو دفت 145کارائیب ياز سازمان مدیریت بالیا و بحران در حوزه بودند متشکل شد که
کارائیب  ي. نمایندگان چندین کشور حوزه146هاالمللی موزهبین يیعنی یونسکو و کمیته هاي فرهنگیسازمان
اشتراك گذاشتند. در  کنندگان بهبا شرکت هاي دریایی و پس از آنطوفانها و اقدامات خود را در زمان چالش

جزایر ویرجین بریتانیا پرداخت و در ادامه  يموردي درباره ايمطالعهي به ارائه 147این بخش کریستوفر وارالك
مارتین و ورناندا  از سن 150مارتین، استفانی دارگوآد از سن 149از پورتو ریکو، آلفونسه بلیجن 148من مارال لوپزکار

موردي  يمطالعه يدر پایان نشست اصلی، کاربیکا دربارهاز جمهوري دومینیکن سخنرانی کردند.  151ریموند

                                                                 
135. Gerda Henkel Stiftung 
136. Aruba 
137. Bonaire 
138. Saba 
139. St. Kitts & Nevis 
140. St. Lucia 
141. Martinique 
142. Anthea Seles 
143. Yuri Peshko 
144. Leona Romeo-Marlin 
145. CDEMA, Caribbean Disaster Emergency Management Agency 
146. ICOM 
147. Christopher Varlack 
148. Carmen Marla Lopez 
149. Alfonso Blijden 
150. Stephanie Dargaud 
151. Vernanda Raymond 
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مارتین، جزایر ویرجین  کاربیکا در سني ههاي اولیکمک يقالب برنامه و در 2018که آوریل  گزارش دادحفاظت 
 تانیا و دومینیکن انجام شده بود.بری

اضطراري در شوراي  قع، رئیس گروه کارشناسی آمادگی بحران و مدیریت موا152دکتر امیلی جی لوماس
المللی آرشیوها، هدایت ، کارشناس بخش آموزش در شوراي بین153المللی آرشیوها، و خانم مارگارت کراکتبین

کنندگان کتابی را در اختیار شرکت ياولیهي هنسخ هاآن .عهده داشتند بخش کارگاهی این کنفرانس را بر
تعاریف، رهنمودها،  .دبودن تهیه کرده کتاب تمرین آمادگی بحران و مدیریت مواقع اضطراريگذاشتند که با عنوان 

 ،توانستندکنندگان میارائه شده بود که شرکت ابتدایی این کتاب تمرین يفهرست کارها و منابعی در نسخه
(از ایکوم  154ساموئل فرانکو آرکه هاي خودشان استفاده کنند. آریااليدر سازمانمنبع مذکور پس از کنفرانس، از 

ي هاي اولیهکمک«. موضوع جلسه عبارت بود از عهده داشت را برعملی و تمرینی  ينیکاراگوئه) هدایت جلسه
 .»ه متولیان میراث فرهنگی: اقداماتی براي کاهش بحران و تثبیتپس از بحران ب

ها، فضاي ناکافی هینکنندگان به آن پرداختند عبارت بود از فقدان گنجهاي اصلی که شرکتبرخی از چالش
نزد مسئوالن  ها، اولویت پایین آرشیوها درها، کنترل محدود بر فضاي اقلیمی، تجهیزات نامناسب مخزنمخزن
خصوص میراث و مدیریت مخاطرات بحران و  گذاري درسیاست يزمینه مودهاي بسیار اندك دررهنیران، و مد

هاي تعاملی، هاي بحران دارند. پس از بحثکمی از مراکز فرهنگی و میراثی طرح این واقعیت که شمار بسیار
هاي لفهؤسازي میکپارچههایی مطرح شد مبنی بر لزوم تالش براي ایجاد راهنمایی/رهبري متعهد، توصیه

سازي دولتی، یکپارچهمشارکت بخش خصوصی يتوسعههاي آموزشی کنونی میراث، مخاطرات بحران با دوره
ارتباطات  يمدیریت مخاطرات و ایجاد امکانات مالی، توسعه منظوربهسازي، همکاري هاي میراثی، شبکهبخش

 قبیل رادیو). (از اتیهاي ارتباطمواقع و آزمودن راه يفرهنگی در همه
 

                                                                 
152. Emelie G. Leumas 
153. Margaret Crockett 
154. Samuel Franco Arce 
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» پس از بحران یابیو باز راثیحفاظت مي درباره يامنطقه کردیرو« با موضوعِکنندگان قبل از شروع بحث : شرکتيسازمیت يجلسه

 .)2018دستانشان را در هم گره زدند (اوت 

هاي بالیاي چالش به پرداختن منظوربهرویکردي ساختاري  به بندي رسیدند کهکنندگان به این جمعشرکت
ي طرح ابتکاري شعبه هاآن میراث ضروري است. يایجاد شبکهرو  این از (طبیعی) و محافظت میراث نیاز است و

 ياي حوزهافراد حرفه آوردن هم ستودند که عبارت بود از گردالمللی آرشیوها (کاربیکا) را شوراي بین کارائیب
رویکرد هماهنگ. این کنفرانس  يفرهنگی در منطقه و شروع بحث دربارهي مختلف میراث هامیراث از زمینه

خصوص حفاظت میراث و بازیابی پس از بحران  اي دررویکردهاي منطقه ياي دربارهکاري با تصویب قطعنامه
 155.شده بود تأکیدکارائیب  يحفاظت میراث در حوزه يگیري شبکهبه پایان رسید. در این قطعنامه بر شکل

اي وجود دارد که بتوانند به مناطق آسیب تر از افراد حرفهاي دائمیایجاد شبکه بهرسید نیاز شدید نظر می به
این  یرهاي مربوط به آمادگی بحران را به جزااي باید بتواند آموزشافراد حرفه ي. این شبکهکننده کمک دید

 برايالمللی آرشیوها (کاربیکا) طرحی ابتکاري شوراي بین کارائیب يهمین منظور، شعبه به. منطقه ارائه کند
مسئولیت کاربیکا فعالیت  این شبکه تحتمطرح کرد.  156کارائیب ياضطراري میراث در حوزه يشبکهایجاد 

 هاي پاسخموریتأاي که تمایل دارند آموزش بدهند و ماز پایگاه اطالعات افرادي حرفهاست کند و متشکل می
گروهی با نمایندگان اساس همین نگرش، رئیس کاربیکا کار کنند. بر دیده اجراناطق آسیبدر مواقع بحران را در م

 ياضطراري میراث در حوزه يشروع کار شبکه يشدن زمینه آماده منظوربههاي میراث فرهنگی هریک از حوزه
انجام شود. از آن زمان، کارگروه مذکور  کارائیب تشکیل داد تا کارهاي مقدماتی براي آغاز فعالیت این شبکه عمالً

 زمانهمو  2019کارائیب در مارس  ياضطراري میراث در حوزه يکارهاي مقدماتی را براي شروع به کار شبکه

                                                                 
 مارتین تصویب شد. در سن 2018اوت  2این قطعنامه  .155

156. Caribbean Heritage Emergency Network (CHEN) 
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 ياضطراري میراث در حوزه يکارگروه شبکهانجام داد.  157با برگزاري یازدهمین نشست مجمع عمومی کاربیکا
 همچنینهاي متقابل براي اعضاي متعهد به این ساختار و کمک ينامهتوافقها، نامهنویس آئینکارائیب پیش

هاي کمک ينامهتوافقکارائیب را تدوین کرد. ي اضطراري میراث در حوزه يشبکه يرسانی دربارهاطالع يبرنامه
هاي متقابل است مکک يزمینه ها درگذاري تخصص، تجارب و تالشاشتراكمثابه چارچوبی براي بهمتقابل به
 بتوان با صورت بروز بحران حادث شود و هایی است که ممکن است درآن نیز کاهش خسارت از که هدف

 يیا یک طرف خاص در حوزه نامهتوافق يهاي امضاکنندهاز این طریق بر اقدامات طرفمذکور  ينامهتوافق
 .گذاشت تأثیرکارائیب 

 چنین است:کارائیب  ياضطراري میراث در حوزهي موریت شبکهأم ينویس بیانیهپیش
کارائیب براي پاسداري از  يحوزه کارائیب سازمانی کارشناسی در ياضطراري میراث در حوزه يشبکه

آمادگی، پاسخ،  يزمینه صورت وقوع بالیاي طبیعی است. کارشناسان این شبکه در میراث فرهنگی در
 هاآن هاي الزم براي فعالیت. هزینهدادخواهند  هاییآموزشکارائیب  يبازیابی و کاهش آثار بالیا در حوزه

مالی کمک  يکنندهمینأهاي تنبه یافتن سازما هاآن مین خواهد کرد یا اینکهتأکننده را کشور درخواست
ست ا کارائیب عبارت ياضطراري میراث در حوزه يافراد درگیر در شبکهي موریت همهأخواهند کرد. م

 کارائیب.  يمحافظت از میراث فرهنگی در منطقه منظوربهز همکاري ا
 

 ند از:انویس سند آمده است عبارتپیش يکارائیب که در نسخه ياضطراري میراث در حوزه ياهداف شبکه
 آثار فرهنگی يکنندهه رویدادهاي اضطراري تهدیدالمللی باي و بیني منطقهاهتسهیل پاسخ ▪

براي مواجهه با  طریق ترویج آمادگی ویژه ازهب ها،و احترام به آن آثار فرهنگی از پاسداريترویج  ▪
 مخاطرات، بازیابی، پاسخ و اقدامات کاهش بالیا

جلوگیري از وقوع بالیا، پاسخ و بازیابی  منظوربهاي دادن به کارشناسان در سطح ملی و منطقه آموزش ▪
 پس از بالیا

 خطرافتادهجایگاه ساختاري مشورتی براي محافظت از میراث به آفرینی درنقش ▪

 يالمللی تحقیقات دربارهقبیل یونسکو، مرکز بین اي دیگر ازبا نهاده کردن و همکاري دادن مشورت ▪
پاسخ ي برنامه، 159ر نجات فرهنگی اسمیتسونیانا، ایکوم، ابتک158(ایکروم) حفاظت و مرمت آثار فرهنگی

 المللی آرشیوهاو شوراي بین 160فرهنگی بنیاد شاهزاده کالوسبه مواقع اضطراري 
 

تهدیدهاي متوجه اموال فرهنگی در منطقه، ترویج  يگذاري اطالعات دربارهاشتراكآوري و بهجمع با
سطوح  يمیراث فرهنگی در همه يمدیریت مخاطرات بین افراد مسئول در حوزه ياستانداردهاي خوب درباره
تدوین  ياي دربارهگیران و کارکنان حرفههاي ملی، ترویج و افزایش آگاهی تصمیماز نهادها گرفته تا دولت

                                                                 
157. CARBICA XI 
158. International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property 
159. Smithsonian Cultural Rescue Initiative 
160. Prince Claus Fund Cultural Emergency Response Program 



 

73 

کمک به مواجهه  منظوربهاي هاي حرفهتخصص يسازوکارهاي آمادگی، بازیابی، پاسخ و کاهش خطر بالیا، ارائه
، ایجاد ارتباطات يبرنامه منطقه، تدوین ارشناسان درها شامل اسامی کایجاد پایگاه داده با موارد اضطراري،

سریع در مواقع  يآزمایشگاه سیار حفاظت در منطقه، شناسایی منابع براي جلوگیري از بحران و مداخله
 کارائیب محقق خواهد شد.  ياضطراري میراث در حوزهي اضطراري، اهداف شبکه

 
 گیرينتیجه

ها و راهبردها سمت تدوین سیاست به«عنوان  گذاري جهانی باسیاست ذشت دو سال از نخستین مجمعپس از گ
اضطراري  ي، شبکه»میراث و میراث مستندي حافظه يکاهش مخاطرات بالیا براي نهادهاي حوزه يزمینه در

 برايمذکور  يشبکهي همدیرتئدر سورینام تشکیل شد. اعضاي هی 2019کارائیب در مارس  يمیراث در حوزه
. اند، آرشیوها و بخش میراث ناملموسها، کتابخانههااند و شامل نمایندگانی از موزهدو سال منصوب شدهمدت 

اضطراري میراث در  يشبکه يمدیرهتئتا اعضاي جدید هی شودمیپس از گذشت دو سال، انتخابات برگزار 
 يایگاه اطالعات دربارهپکنون یک  تا کارائیب ياضطراري میراث در حوزه يشبکهکارائیب انتخاب شوند.  يحوزه

هاي پاسخ به هنگام بحران را موریتأو م بدهندکه تمایل دارند آموزش  تأسیس کرده استاي منطقه افراد حرفه
دفتر  با را هاي بیشترانجام دهند. این شبکه همکاري بشرساختدیده از بالیاي طبیعی و در مناطق آسیب

هاي میراث در و سازمان 161کارائیب يو سازمان مدیریت اضطرار و بحران حوزه اي یونسکو در جامائیکامنطقه
ي هابراي برگزاري دوره، کارائیب ياضطراري میراث در حوزه يهاي شبکهمنطقه توسعه داده است. برنامه

گیر علت شیوع بیماري همهبه 2020میراث در منطقه، از مارس  ياي حوزهافراد حرفه مخصوصآموزشی 
 به تعویق افتاده است.  19ـوویدک

 در منطقه مشهودتر باشدفعالیت شبکه  براي اینکهکارائیب  ياضطراري میراث در حوزه يشبکه مسئوالن
د اطالعات نطریق این وبگاه بتواناز تا  تأمین کنندرا  شبکه 162اندازي تارنمايراه د منابع مالیِ نکوشسخت می

ي آموزشی و هاهاي حضور در کارگاه و دورهمقابل بالیا و فرصت آمادگی درمربوط به کاهش مخاطرات بالیا، 
خواهد  دسترس اي منطقه نیز از طریق این تارنما قابلپایگاه اطالعات افراد حرفه .ندمدیریت را به اشتراك بگذار

المللی آرشیوها شوراي بین کارائیب ي، شعبهاستدر معرض خطر  مستمراًتوجه به اینکه میراث مستند  بود. با
را فهرست  کارائیبي کارائیب ارزشمندترین مستندات منطقه ياضطراري میراث در حوزه ي(کاربیکا) و شبکه

 يشبکه در ییگذاشت. هدف غا شده را با اعضاي خود به اشتراك خواهندفراهم يو فهرست سیاههخواهند کرد 
خصوص میراث  منطقه در مدیریت و آمادگی بحران در يکارائیب تدوین برنامه ياضطراري میراث در حوزه

 کارائیب است.  يمستند حوزه
 

 کننده:معرفی ارائه

                                                                 
161. Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA) 
162. website 
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ساي ؤجهانی یونسکو و یکی از ر يحافظه يبین المللی مشورتی براي برنامه يعضو کمیته 163ریتا تجین فوه
وقت در گروه تاریخ استاد پاره، رئیس آرشیو ملی سورینام، 164کارائیبي در حوزه اضطراري میراث يشبکه

المللی آرشیوها و رئیس سابق شوراي بین کارائیب ي، رئیس سابق شعبه165کوم سورینام دانشگاه آنتون دو
 است.  166ي التینامریکاکارائیب و  يجهانی یونسکو براي حوزه ياي حافظهمنطقهي کمیته

 
  

                                                                 
163. Rita Tjien Fooh 
164. Caribbean Heritage Emergency Network (CHEN) 
165. Anton de Kom University of Suriname 
166. Memory of the World for the Latin American and Caribbean Region (MOWLAC) 
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 ها براي کتابخانه یاخطر بالکاهش  ي: ابتکارهایی دربارههمقالج. عنوان 
  167داد آبارکا: سولِکنندهارائه

 
ي دربردارنده که عمدتاً یمپردازري کلی از کاهش مخاطرات بالیا میروي به بررسی تصوی پیشِ يمقالهدر 

و حفاظت فدراسیون  حفظمرکز  هاي ابتکاري کهطرحي آن دست دهندهو نشان استي التین امریکا يمنطقه
و  اقدامات پیشگیرانهاز محافظت  منظوربهاخیر  يدهه طی 168اي جهانهاي کتابخانهو انجمن المللی نهادهابین

هاي نابودي میراث مستند (مجموعه ها ومخاطرات خسارت کاستن از ها تدوین کرده است و هدف آنتقویت آن
 در سراسر جهان است.شنیداري) عکسی و دیداري

قبیل زلزله، سونامی،  ي التین بالیاي طبیعی مهم و مستمري ازکاامریدرطول تاریخ، بسیاري از کشورهاي 
قبیل حریق تجربه و تحمل  از را از عوامل دیگر بزرگ ناشی يسیل، فوران آتشفشانی و طوفان دریایی و بالیا

  اند.کرده

 
 )یمل يکتابخانه وی. (عکس: آرش2010 يپس از زلزله یلیش یمل يمخزن کتابخانه

از مستندات،  چشمگیريملی برزیل شد و درصد  يژانیرو دامنگیر موزه در شهر ریو دو 2018سوزي سال آتش
بودن این  شکننده واقعه بار دیگرکرد. این  ناپذیر این موزه را نابودها، آثار و اشیاي ارزشمند و جایگزینکتاب

                                                                 
167. Soledad Abarca 
168. IFLA PAC 
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جهانی عزادار نابودي آثار مذکور در این موزه  ي. هنوز هم جامعهگوشزد کردالمللی بین يجامعه میراث را به
 است. 

هاي بزرگی به میراث فرهنگی وارد خسارتاند، منتظره غیر وجوهی مشترك دارند: باراین رویدادهاي فاجعه
. آوردوجود  همشکالت جدیدي را براي حفاظت ب ممکن استد. تغییرات اقلیمی نشوکرات تکرار میبهو کنند می
ایجاد توان مالی براي اقدامات پیشگیرانه مناسب،  منظوربهن منابع اضروري است براي جبران فقدنتیجه  در
 . کرداندیشی سیسات چارهأبناها و تت کلی امین تجهیزات تخصصی و تعمیرأت

ي التین و امریکاسوم مردم )، یک169اساس مطالعات اخیر سازمان خواربار و کشاورزي سازمان ملل (فائو بر
 هفتادسال حدود  کنند که خطر وقوع بالیاي طبیعی در آنجا باالست. هرکارائیب در مناطقی زندگی می يحوزه

رویدادهاي اضراري در این منطقه به  يدرصد همه هفتادو  دهدمیدر این منطقه رخ ناگوار  ییهواواتفاق آب
 . است مربوطمسائل اقلیمی 

هاي مرتبط حضور گذاريهاي سیاستمیراث مستند باید در بحثها در نقش نگهبانان مسئوالن کتابخانه
ر تاریخی و آثار هنري تر از بناها، آثااهمیتکم ايداشته باشند. در اکثر مواقع به میراث مستند به چشم مقوله

ایی هخسارت« :گفته است 171(استاد دانشگاه کلمبیا) در یکی از آثار خود  170شود. ماریو عمر فرناندزنگریسته می
ها، اولویت با پس از وقوع بحرانزیرا  ؛عموماً ناشناخته است اندمتحمل شدهي التین امریکاکه میراث مستند در 

 بر میراث مستند هاات این فاجعهتأثیرراي رسیدگی به منابع و زمان کافی ب دیگرست و هاباختگان و زخمیجان
ي التین در معرض این تهدید وحشتناك امریکاماند. باید توجه داشت که شمار زیادي از شهرها در باقی نمی

  ».منطقهتوجه براي میراث تاریخی این  قابل است ايقرار دارند که مخاطره
از  يسازي نهادها براي مواجهه با رویدادهاي جدیدآماده منظوربهو اقدامات پیشگیرانه  هااز این منظر، برنامه

 شدت موضوعیت دارند. بالیا به
 

 172محافظت و حفاظت يراهبردي دربارهي هبرنام
اصلی  یهدف 173اي جهانهاي کتابخانهالمللی نهادها و انجمنراهبردي حفظ و حفاظت فدراسیون بیني برنامه

اعم از منتشرشده  ،آرشیوهاها و ست از حصول اطمینان از این مسئله که آثار موجود در کتابخانها دارد که عبارت
 اساس اصول ذیل برترین مدت ممکن، طوالنی دردسترسی  اي قابلگونهبه، هاشکلي هدر هم ،و منتشرنشده

 حفظ خواهند شد:
 اي ضروري است.فرهنگ و کارهاي اندیشه يمحافظت براي بقا و توسعه ▪

 اصلی کلیدي است. المللیْبین همکاريِ ▪

                                                                 
169. Food and Agriculture Organization 
170. Mario Omar Fernández 
171. M. Fernándes, ”Los Riesgos de deterioro del patrimonio documental en América Latina”, In Biblioteca, 
vol. XXVI, No.  2. Enero-Junio 2008.  https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/bibliotecas/article/view/406 
172. Preservation and Conservation (PAC) 
173. https://www.ifla.org/pac 

https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/bibliotecas/article/view/406
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/bibliotecas/article/view/406
https://www.ifla.org/pac
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 بپذیرند  را حفاظت از آثار خود کشورها باید مسئولیتِ يهمه ▪
 

ها را براي پشتیبانی از کتابخانه یهاي مختلفپروژهاي جهان هاي کتابخانهالمللی نهادها و انجمنفدراسیون بین
المللی نهادها و کند. واحد هدایت راهبردي فدراسیون بیندر حفظ و حفاظت از میراث فرهنگی هماهنگ می

 اي پشتیبانیرسانی و کتابخانهمیراث فرهنگی از بخش خدمات اطالع ياي جهان در حوزههاي کتابخانهانجمن
 جمله ازپاسداري از میراث فرهنگی در اشکال متنوع آن  منظوربهشرکاي میراث فرهنگی ي هکند و با شبکمی

 يهاي حوزهه همکاري بهینه براي فعالیتاي دارد تا اینکمیراث سنتی، تاریخی، بومی و معاصر همکاري فشرده
 میراث فرهنگی این فدارسیون شکل بگیرد. 

طریق کاهش مخاطرات بالیاست  از »پاسداري از میراث فرهنگی مستند«هاي ابتکاري کلیدي یکی از طرح
شناسایی  منظوربه 2015 سال اي جهان درهاي کتابخانهالمللی نهادها و انجمنکه دفتر ثبت فدراسیون بین

در  ساز بشر ایجاد کرد.علت بالیاي طبیعی یا بالیاي دستهمعرض خطر نابودي ب ي میراث مستند دراهمجموعه
کشورهاي جهان تهیه ي همناطق/هم يهاي آثار یا میراث مستند را در همهاین دفتر ثبت، فهرستی از مجموعه

 174نظرشان را در این سامانه برخط (آنالین) اطالعات مد صورتتوانند بهها و اشخاص می. نهادها، سازمانندکنمی
 ثبت کنند. 

این اطالعات در دسترس عموم مردم نیست  .کنداي مستقل اطالعات واردشده در سامانه را ارزیابی میکمیته
صورت نیاز،  ، در175المللی سپر آبیبین يشود. ممکن است یونسکو و کمیتهبه اشتراك گذاشته نمی هاآن با و

 از این اطالعات استفاده کنند. 
یونسکو و  جمله از ،با همکاري اعضا و شرکایشاي جهان هاي کتابخانهالمللی نهادها و انجمنفدراسیون بین

ي مستند هاکردن مجموعه مستند منظوربهحال تدوین بایگانی مخاطرات  در ،المللی سپر آبیبین يکمیته
فدراسیون ، جنگ یا بحران است. ساختمقابل بالیاي طبیعی یا بشر بالقوه درخطر یا مخاطرات  معرض در

 يدر حال ارتقاي آگاهی اعضا و شرکایش دربارهاي جهان فعاالنه هاي کتابخانهالمللی نهادها و انجمنبین
ترویج اهمیت طریق  ویژه ازهریزي بحران و کاهش خطر آن براي میراث فرهنگی مستند است و این کار ببرنامه

 يبراي توسعه 2030کردن دنیایمان: دستورکار  متحول« منظوربهسازمان ملل متحد  11,4 هدف نگنجاند
ها ست از تقویت تالشا عبارت 11,4 شود. هدفهاي ملی انجام میگذاريهاي توسعه و قانون، در برنامه176»پایدار

  و پاسداري از میراث طبیعی و فرهنگی جهان. تظبراي محاف
هاي المللی نهادها و انجمنحفظ و حفاظت فدراسیون بین اي متشکل از مراکزشبکه راهبرد مهم دیگر

نیازها و الزامات  نوردآبر منظوربهاي جهان است که با مراکز تخصصی حفظ و حفاظت در مناطق مختلف کتابخانه
پاسخ به  يزمینه سر جهان دردر سراچهارده مرکز حفظ و حفاظت کند. می زبانی و فرهنگی خاص همکاري

 صورت تخصصی فعالیت دارند. بالیا، حفظ و حفاظت دیجیتال و امثال آن به

                                                                 
174. http://risk-register.ifla.org/node/add/heritage-collections 
175. ICBS 
176. Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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هاي ملی حفاظت وجود دارد که در کتابخانه کارائیب، چهار مرکز حفظ و يي التین و حوزهامریکادر 
اش در شدهشناخته يهعلت تاریخچکشورهاي شیلی، ترینیداد و توباگو، برزیل و ونزوئال فعالیت دارند. شیلی به

هاي حلآمادگی و پاسخ به بحران و راه يتخصص خود درباره يهاي دیگر، در حال توسعهزلزله و مصیبت يزمینه
 ن است. مسکّي ههزینکم

زبان و کشورهاي اسپانیایی در یهاي آموزشفرصت گسترشهدف مرکز تخصصی حفظ و حفاظت شیلی 
در صورت وقوع بالیاي ها ها و نابودي مجموعهها براي جلوگیري از خسارتزارها و شیوهگذاشتن اب اشتراك به

  مقابل آتش، آب یا عوامل دیگر است. و همچنین بازیابی آثار در بشرساختطبیعی و 
ست از میراث مستند دیجیتال که منبعی براي ا عبارت مرتبط دیگر کاري يیک حوزه در آخر گفتنی است

بستر یونسکو براي تقویت پایدارسازي « موسوم به يهپروژطریق  و از خلق محتوا و نشر آن استمحافظت و 
 چارچوباساس همکاري در  بر است . این پروژه ابتکاريیابدسامان می 177»اطالعاتی در سراسر جهان يجامعه
خصوص محافظت از  ر) د2015هاي یونسکو (مصوب نوامبر جهانی که مبتنی است بر توصیه يحافظه يبرنامه

 آوردن امکان دسترسی به آن.  شکل دیجیتال و فراهم جمله ازهاي مختلف شکل میراث مستند در
مبتنی بر  است چارچوبی »اطالعاتی در سراسر جهان يبستر یونسکو براي تقویت پایدارسازي جامعه«

دیجیتال بلندمدت و مخاطرات  هاي حفاظتچالش که در آنجهانی  يحافظه يهمکاري نهادهاي فعال در حوزه
 بستر مذکور شامل ابعاد مختلفی. بررسی شده استه بخشی از میراث دیجیتال جهان رفتن دسترسی ب دست از

گذاري و اشتراكو ابزارهاي مفید براي به اي، منابعهاي آموزشی در سطح ملی و منطقهبرنامه جمله از است
 طریق ایجاد استمرار در حفاظت و دسترسی به اطالعات.  اطالعاتی از يتقویت پایدارسازي جامعه منظوربهتوسعه 

هاي فناوري و پژوهش، گروهند از کاراکه عبارت کنندمیقالب این طرح فعالیت  سه کارگروه در حاضر، در حال
 :گذاري، محتوا و تجارب موفق. براي کسب اطالعات بیشتر به این لینک مراجعه کنیدسیاست

/https://unescopersist.org/about 
 

 کننده:معرفی ارائه
ملی شیلی در سمت رئیس بخش  يدر کتابخانه 2008از سال  اوداد آبارکا کارشناس حفاظت از عکس است. سولِ

هاي مختلف و برگزاري چند هدایت پروژه و ها مشغول به کار استشنیداري و عکسهاي دیداريمجموعه
 يعضو کمیته 2010از سال  آبارکاخود دارد.  يعکاسی شیلی را در کارنامه ينمایشگاه و انتشار آثاري درباره

مرکز حفظ و حفاظت فدراسیون ي کنندههماهنگدر سمت  2017جهانی شیلی است و از سال  يملی حافظه
 کند.فعالیت میدر شیلی  178اي جهانکتابخانه هايالمللی نهادها و انجمنبین

 

                                                                 
177. Platform to Enhance the Sustainability of the Information Society Transglobally (PERSIST) 
178. IFLA PAC Centre 

https://unescopersist.org/about/

