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لزوم وزارتخانه براى میراث فرهنگى

دکتر صدر واثقى

حقوق دان و نویسنده

وقتى که از سوى «موسسۀ فرهنگى و فرهنگسراى ادیب برومند»، پیشنهاد نگارش مقاله اى به 

منظور تهیۀ ارجنامه اى در تجلیل از شخصیت و خدمات علمى و هنرى و ادبى جناب عبدالعلى 

ادیب برومند عنوان شد؛ در این فکر بودم که چه موضوعى را انتخاب کنم، تا این که به ذهنم 

رسید، در سال 1363 مقاله اى با عنوان «ضرورت حفظ و احیاء آثار فرهنگى و باستانى» در شمارة 

پنجم سال اول کیهان فرهنگى1 نگاشته ام و در پایاِن آن مقاله سى پیشنهاد در زمینۀ هر چه 

بهتر اداره کردن میراث فرهنگى بیان کرده ام که یکى از آن موارد «ضرورت تشکیل وزارتخانه 

براى ادارة میراث فرهنگى» بود.2 لذا از آنجا که فاضل ارجمند شاعر توانا که فردى هنرشناس 

1 . کیهان فرهنگى، سال اول، شمارة پنجم، صفحات 30 الى 36، سال 1363
2 . پس از چاپ و انتشار این مقاله، عالوه بر استقبال برخى از صاحبنظران، مرحوم مهندس منوچهر سالور طى نامه اى از 

این جانب قدردانى کردند.
همچنین در این باره، از استاد بزرگوارم مرحوم دکتر غالمحسین صدیقى، نظرخواهى کردم، ایشان عبارتى قریب به این 

مضمون فرمودند: «این مقاله را خواندم، براى آیندگان مفید است.»



و فرهنگ پرورند، مناسب دیدم که یکى از آن سى پیشنهاد را که مربوط به تأسیس وزارتخانۀ 

میراث فرهنگى بود، با شرح و بسط بیشتر و توضیحات کامل تر، خدمت خوانندگان محترم تقدیم 

کنم، تا شاید موثر افتد.

     بر اندیشمندان و هنرشناسان عزیز پوشیده نیست که میراث فرهنگى ایران، ارزش ویژه اى 

دارد و در جهان از جایگاه واالیى برخوردار است. از دیرزمان و در ادوار مختلفه، افراد زیادى در 

خیلى از نقاط کشور، بسیارى از ابزار دفاعى و وسایل زندگى و گاه سکه ها و اشیاء ارزشمند خود 

را بنا به دالیلى در دل خاك پنهان کرده اند. امروزه تمامى آنها ارزشمند بوده و عتیقه به حساب 

مى آیند و باید در موزه ها جایشان داد. وجود کاخ ها و بناهاى هنرى، مسجدها، مدرسه ها، پل ها، 

کاروانسراها و قنات ها و آب انبارها و حمام ها، کتیبه ها و سنگ نوشته ها و غیره با وجود تخریب 

بخشى از این گونه آثار از سوى جاهالن و خائناِن این مرز و بوم، زیاد به چشم مى خورد. به سبب 

وجود همین آثار است که ایران یکى از دیدنى ترین و پر جاذبه ترین نقاط دنیا به حساب مى آید 

و به قول یکى از سّیاحان هندى: «ایران یک موزة تاریخى است.»1 2 در مقابل این همه میراث 

به یادگار مانده از نیاکانمان، باید ببینیم چه کاستى هایى داریم و چه عواملى موجب شده است 

که میراث فرهنگى کشورمان به این وضع اسفبار و شرم آور بیفتد و براى رفع مشکالت فراوان 

و روزافزون موجود چه باید کرد.

اهم کاستى ها در حفظ میراث فرهنگى

1. نبود قانون و مقررات جامع: نبود قانون و مقررات جامع و کامل از مشکالت بزرگ 

و از عوامل مخرب میراث فرهنگى است. فضال و هنرشناسان بزرگوار توجه دارند که هر 

نفیسه  گونه اقدام در میراث فرهنگى کشور، اعم از خرید اماکن تاریخى و هنرى و اشیاء 

و جابه جایى اشیاء موزه اى و استخدام کارمند و کارشناس و تشکیل همایش هاى داخلى و 

ایرانى و مسافرت به استان ها و خارج از  ایرانى و غیر  دعوت از محققان و باستان شناساِن 

کشور و تعقیب مجرمان و هر گونه اقدام دیگرى که ضرورى تشخیص داده شود، نیاز به 

وضع قانون دارد. بدیهى است که انجام هر اقدام بدون مجوز قانونى، فاقد ارزش و اعتبار 

است و میراث فرهنگى بدون وجود مقررات، قادر به ادامۀ حیات نخواهد بود.

1 . مجلۀ روشندل، شمارة اول، آذرماه 1347، ص 42
آثاِر  از تماشاى این همه  ایران و بهره مندى  از  از بازگشت  نویسندة مقاله توضیح داده است: یک سیّاح هندى پس   .2
اعجاب انگیز و شگفت، طى دو سال وقت گذرانى کتابى نوشته است که ناِم آن، این است: «ایران یک موزة تاریخى است.»
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2. نبود نیروى متعهد و متخصص: از دیگر مشکالت بزرگ سازمان میراث فرهنگى کشور، 

فقر شدید نیروى متعهد و متخصص است. در سازمان میراث فرهنگى فعلى، شاید به ندرت 

بتوان مسؤوالنى را یافت که واجد این دو صفت اساسى باشند. 

3. نبود بودجۀ کافى: حفظ آثار عظیم فرهنگى و مرّمت آثار صدمه دیده یا در حال تخریب 

ارائه مى شود،  آنها  ابنیه و مکان هاى تاریخى و اشیاء هنرى که از سوى صاحبان  و خرید 

و نیز استخدام کارمندان و استفاده از متخصصان واجد  شرایط و مسائل متفرقۀ دیگر نیاز 

شدید به تأمین بودجۀ کافى دارد. بدیهى است که اگر براى حفظ و نگهدارى و معرفى بیشتر 

این آثار کار بشود، تأثیر به سزایى در جلب جهانگرد خواهد داشت. در آن صورت عالوه بر 

از  برخى  حتى  بود.  براى کشور خواهد  درآمد  مهم  منبع  آثار،  این  حفظ جنبه هاى معنوِى 

صاحب نظران معتقدند که درآمدى در ردیف نفت خواهد داشت. با این تفاوت که درآمد 

نفت به سبب کم شدن مخازن روز به روز کاهش مى یابد، ولى اگر در نگهدارى و مراقبت 

صحیح از میراث فرهنگى خوب کار شود و در قطع دست حفاران و غارتگران و مخربان 

میراث فرهنگى قاطعانه اقدام گردد و در زمینۀ گردشگرى تبلیغ درست و کارشناسانه 

صورت گیرد، افزوده مى شود.

دیگر  از  باز  فرهنگى:  میراث  واالى  ارزش هاى  به  مسؤوالن  بیگانگى شدید   .4

معضالتى که در ادارة میراث فرهنگى مشاهده مى شود، بیگانگى شدید اکثر مسؤوالن نظام 

و فاصلۀ زیاد آنان از ارزش هاى گران قدر میراث فرهنگى است. با وجود دور بودن مسؤوالن 

کشورى از هنر و میراث فرهنگى، جالب است که رهبر فقید انقالب اسالمى در 22 بهمن ماه 

1357 در نخستین پیام خود در ضمن عباراتى چنین توصیه فرمودند:

«بسم اهللا الرحمن الرحیم ملت مسلمان و قهرمان مبارز ایران؛ در این لحظۀ حساس که به لطف 

خداوند تعالى مبارزات قهرمانانۀ شما سدهاى استبداد را یکى پس از دیگرى مى شکند و انقالب 

اسالمى شما شکوفه ها و میوه هاى خود را آشکار مى سازد؛ الزم مى دانم ضمن اظهار تشگر و 

قدردانى از یک یک شما برادران و خواهران چند نکته را یادآورى نمایم: شما در جریان مبارزات 

گذشته، رشد اسالمى و انقالبى خود را آشکار کرده اید و اکنون بیش از پیش الزم است که این 

رشد را به جهانیان نشان دهید ... لهذا از شما مى خواهم که اوالً مانع آشوب و هرج و مرج 

بشوید و نگذارید آشوبگران مغرض به عملیاتى از قبیل غارت، آتش سوزى، مجازات متهمان 

و از بین بردن آثار علمى و فنى و صنعتى و هنرى و اتالف اموال عمومى و خصوصى دست 
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مغرض  مفسد و  افراد  دادن  نفوذ  از طریق  نهضت،  چهرة  براى خراب کردن  بزنند. دشمن 

در میان تودة مسلمان، دست به چنین کارهایى مى زند تا نهضت ما را ارتجاعى و وحشیانه 

از جامعۀ  بزند،  اعالم مى کنم که هر کس دست به چنین عملیاتى  قلمداد نماید. من اکیداً 

انقالبى ملت مطرود و در پیشگاه خداوند متعال مسؤول است.»1 

     این عبارات در حقیقت تأیید و تأکیدى است در حفظ آثار «علمى و فنى و صنعتى و هنرى» 

که از جانب رهبر فقید انقالب صادر شد. مع االسف مسؤوالن، توجهى به این توصیۀ مهم رهبر 

فقید انقالب نکردند و خیلى جاى تأسف است که بسیارى از متصدیان، چه قبل از انقالب یا 

بعد از آن، براى میراث فرهنگى ارزش چندانى قائل نبوده و بهایى به آن نداده و نمى دهند. غالباً 

ابنیۀ تاریخى و هنرى را خشت و گل و سنگ و چوب مى بینند2 و کتب خطى و اسناد قدیمى را 

مرکب و کاغذ مى پندارند. با نگاه و پندار این چنینى، معلوم است که چه بر سر میراث فرهنگى 

آمده و مى آید.

میراث  ادارة  در  که  بزرگى  ضعف  و  نارسایى ها  دیگر  از  ناشیانه:  و  نابه جا  انتصابات   .1

به وسیلۀ مقامات  نابه جا و ناشیانه اى است که  انتصابات  فرهنگى کشور مشاهده مى شود، 

باالتر صورت مى گیرد و غالباً در اغلب موارد، موضوعات «دوستى و رفاقت»  و متصدیان 

تأثیرگذارند.  انتصابات  این  در  دیگر»  مسائل  برخى  و  «ارتباط  و  قرابت»  و  و «همبستگى 

افرادى  و  مى شود  گرفته  نادیده  «تخصص»  و  «تعهد»  مهم  موضوعات  عمًال  رو،  این  از 

به سمت هاى مهم و حساس و موثر انتخاب مى گردد که ابداً شایستگى ندارند3 و مرجع و 

1 . این پیام در جراید آن ایام درج شده بود.
2 . قبل از انقالب اسالمى، یکى از روحانیان سرشناس در جلسۀ سخنرانى خود در تهران، دربارة بى اهمیت دانستن بقایاى 
کاخ تخریب شده و ستون ها و آثار به جا ماندة تخت جمشید، مطلبى قرین به این مضمون بیان کرد: «چهار تا ستون سنگى 
که افتخار ندارد» در حالى که اگر بقایاى آن بناى با شکوه با دیدة بصیرت و امعان نظر نگریسته شود، معلوم مى گردد که، 

با نبود تجهیزات الزم در آن عصر، چه کار هنرمندانه و عظیمى صورت گرفته است.
3 . به عنوان نمونه مى توانیم به این مورد کوچک اشاره کنیم:

در پایین طالقان، قریه اى است موسوم به «تکیۀ ناوه». در این قریه، امامزاده اى وجود دارد به نام «امامزاده ابراهیم على 
(ع)» که مورد اعتقاد و احترام اهالى منطقه است. این امامزاده به همان سبک و سیاق سایر امامزاده ها، داراى قندیل و 
در و پنجرة چوبى و تیز ضزیح چوبى بود که اطرافش با خط نسخ حکاکى شده بود. جاى تاسف است که رییس اسبق 
ادارة اوقاف شهرستان هشتگرد، تصمیم به بازسازى این امامزاده مى گیرد لذا ضریح چوبى قدیمى را برداشته و به جاى 
پنجره هاى  آنها در و  کنده و به جاى  آلومینیومى قرار مى دهد و همچنین در و پنجره هاى چوبى قدیمى را  آن ضریح 

آلومینیومى جایگزین مى کند.
     به هر حال دستکارى هاى بى جا و بى مورد رییس اسبق ادارة اوقاف منطقه نه تنها چیزى بر ارزش این بناى مذهبى 
نیفزوده بلکه از اعتبار آن نیز کاسته است، به ویژه تعویض ضریح چوبى حکاکى شده که به منزلۀ شناسنامۀ آن امامزاده 

بوده است.
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ملجائى هم نیست که پاسخگو باشد. متأسفانه این بى توجهى را نیز در تمام نظام ادارى کشور 

هم مى بینیم. در واقع باید بگوییم که سمت هاى مهم در مذبح تصمیمات بسیار ناشیانه و 

نابه جاى مسؤوالِن بى اطالع و ناتوان قربانى مى شوند.

فقدان  کشور،  فرهنگى  میراث  کاستى هاى  دیگر  از  امین و دلسوز:  2. فقدان نگهبانان 

نگهبانان و مراقبان امین و دلسوز و آشنا به ارزش میراث فرهنگى است. امروزه ابنیۀ تاریخى، 

تپه هاى حاوى دفینه ها و سنگ نوشته ها و کتیبه هاى منقور و منقوش به نوشته ها و تصاویر 

قرار  اشخاص  آسانى در دسترس  به  تقریباً رها شده اند و  کاروانسراها  قلعه ها و  و  غارها  و 

مى گیرند. در واقع جوالنگاه سوداگران و برخى از متنفذان و فرزندان آنان شده اند و هر گاه 

هر فرد جاهل و بى خبر از مفاهیم هنر و میراث فرهنگى بخواهد، مى تواند از این اماکن و 

آثار سوء استفاده کند و به هر شکلى که مد نظرش باشد، آسیب برساند و مطمئن است که با 

مشکل جّدى مواجه نخواهد شد و به اصطالح «آب از آب تکان نخواهد خورد.

3. پراکندگى مراکزى که باید تحت نظارت و مدیریت واحد باشند: باز از کاستى هاى 

پنهان مانده اند، پراکندگى مراکزى هستند که هر کدام به نحوى آثار  مهمى که از نظرها 

ذى قیمتى را در اختیار گرفته اند ولى از نظر نگهدارى به علت نداشتن امکانات و تجهیزات 

و نیروى متخصص در شرایط مطلوبى نیستند و باید تحت نظارت و حاکمیت وزارت میراث 

فرهنگى قرار گیرند. این مراکز عبارت اند از:

الف. کتابخانه ها و مراکز اسناد

خوانندگان محترم عنایت دارند که کتابخانه هاى مهم و مراکز اسناد دولتى و حکومتى از ارزش 

و جایگاه بسیار ویژه اى برخوردارند. کتب خطى چند صد ساله که به وسیلۀ یک شخصیت نامى 

یا حتى گمنام نگاشته شده و غیر مطبوع اند و از نظر موضوع مهم بوده و داراى قدمت زیادى 

مى باشند و به لحاظ خّط و تزیینات و ساخت جلد، با کار استادان بنام تهیه شده اند، ارزش زیادى 

دارند و حتى گاهى بدون اغراق بتوان گفت اگر ارزش یک کتاب خّطى از یک بناى تاریخى 

باالتر نباشد، کمتر نیست و همین گونه است در بخش اسناد که در برخى موارد اثر یک سند 

     الزم به ذکر است که قبل از انقالب اسالمى، مرحوم آیت اهللا سیدمحمود طالقانى که به قریۀ نساء سفالى طالقان 
(زادگاه نگارنده) آمده بودند، روزى به اتفاق براى زیارت امامزادة مزبور به قریۀ تکیه ناوه (که تقریبًا حدود دو کیلومتر با 
نساء سفلى فاصله دارد) رفتیم. پس از ورود به داخل آرامگاه، پارچۀ سبزرنگ ضریح را کنار زدیم و خطوط برجستۀ ضریح 
را که با خط نسخ نمایان بود، از نزدیک مشاهده کردیم. مورد مذکور شاهد کوچکى است از هزاران آثار تخریب شده که 
با دستور رؤسا و متصدیان ناصالح و طمع ورزى و سودجویى افراد متفرقه که به بهانه ها و اشکال مختلفه صورت گرفته و 

مى گیرد و به قول معروف: «تو خود حدیث مفّصل بخوان از این مجمل.»
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از خون هزاران شهید باالتر بوده و موثرتر واقع مى شود. با این توضیح بسیار مجمل به اهّم 

این کتابخانه ها مى پردازیم:

1. کتابخانه و مرکز اسناد و موزة آستان قدس رضوى1

کتابخانۀ آستان قدس رضوى، هم به لحاظ قدمت و هم به سبب محتوا و کیفیت، ارزش و اعتبار 

زیادى دارد. به ویژه که دو رکن «اسناد» و «موزه» بر آن افزوده شده اند. عالوه بر اهمیت و 

ارزش کمى و کیفى کتابخانۀ آستان قدس؛ الزم به ذکر است که از سال هاى قبل سه تن از 

افراد خیّر و عالقه مند به فرهنگ و ادب، کتابخانه هاى بسیار با ارزش خود را وقف بر کتابخانۀ 

مهم آستان قدس کرده اند. این سه کتابخانه عبارت اند از کتابخانه و موزة مرحوم حاج حسین آقا 

ملک در تهران، کتابخانۀ روحانى فقید مرحوم سید على محمد وزیرى در یزد و کتابخانۀ مرحوم 
استاد مجتبى مینوى در تهران.2

2. سازمان اسناد و کتابخانۀ ملى

این کتابخانه با توجه به نام اولیه اش «کتابخانۀ ملى»، داراى قدمت طوالنى است و همان گونه 

که از نام فعلى اش پیداست شامل دو قسمت است: «سازمان اسناد» و «کتابخانه». در این جا 

زمینه هاى  تا چه حد مى توانند در  این دو بخش  دراین باره که  توضیح  رکن و  دو  این  معرفى 

علمى و فنى و هنرى و سیاسى و اجتماعى و تاریخى و خدمت به پژوهشگران و دانشجویان و 

نسل جوان تأثیرگذار باشند، در حوصلۀ این مقال نمى گنجد، زیرا بحث ما دربارة ضرورت تبدیل 

«سازمان میراث فرهنگى» به «وزارت میراث فرهنگى» است.

3. کتابخانۀ مجلس شوراى اسالمى (شمارة 1 و 2)

 کتابخانۀ مجلس شوراى اسالمى از قدیمى ترین کتابخانه هاى نامى کشور است. این کتابخانه 

عالوه بر دارا بودن تعداد چشم گیرى کتب خّطى و چاپى و مجوعه هایى از نشریات و مجالت 

1 . ممکن است در اجراء این پیشنهاد، از سوى برخى از مقامات به ویژه مسووالن فعلى آستان قدس رضوى همکارى نشود 
و این پیشنهاد مفید را مصلحت ندانند. ولى مقامات تصمیم گیرنده باید به این مهم توجه داشته باشند که مصلحت حفظ 
و مصونیت کتابخانه از آفات گونه گون، مقدم بر هر مصلحت دیگر است. تا کى باید شاهد لطمات و آفات دور از چشم 

همگان به ذخایر فرهنگى مان باشیم و دم برنیاوریم. 
2 . نگارنده عالوه بر بهره مندى از کتابخانۀ آستان قدس رضوى هر سه کتابخانۀ ضمیمه را از نزدیک دیده و از آنها بهره 

برده است.
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قدیمى و تابلوهاى نقاشى کار استادان نامى و مرقعات اثر خطاطان مشهور و نیز کتابخانه هاى 

اسناد  از  گران قدر  بسیار  مجموعۀ  داراى  سیاسى،  و  فرهنگى  و  علمى  شخصیت هاى  اهدایى 

تاریخى است که متضّمن وقایع و حوادث مهم مملکتى و گردش کار و تاریخ مجلس است.

4. کتابخانۀ مرکزى دانشگاه تهران

از  این کتابخانه  ایران، کتابخانۀ مرکزى دانشگاه تهران است.  از جمله کتابخانه هاى مهم  باز 

سالیان متمادى به سبب داشتن مدیرى فاضل و الیق و کتاب شناس، سال ها به نحو مطلوبى 

اداره مى شد و در اثر مساعى این شخص، این کتابخانه بهره ها برد. خریدارى و جمع آورى نسخ 

خطى نایاب و کمیاب و اسناد قدیمى و تصاویر قاجارى و تهیۀ میکروفیلم ها و نیز خرید کتب 

انقالب  از  اما پس  است.  این شخص  ارزشمند، از جمله کارهاى بسیار مفید  نشریات  چاپى و 

اوایل انقالب، این کتابخانۀ مهم با وضع مناسبى اداره نشد. صدماتى که در  اسالمى به ویژه 

نگهدارى و حفاظت نسخ خطى و نشریات و کتب چاپِى ذى قیمت و میکروفیلم ها وارد شده است 

جاى بسى تأسف است.

این کتابخانه عالوه بر مراجعۀ افراد متفرقه و محققان مورد استفادة استادان  از آنجا که       

نسخ  تمامى  بیشتر،  مراقبت  منظور  به  است  بهتر  مى گیرد؛  قرار  تهران  دانشگاه  دانشجویان  و 

از تهیۀ  خطى و اسناد قدیمى و کتب چاپى نایاب و کمیاب و دوره هاى نشریات قدیمى پس 

میکروفیلم، در یک مکان مطمئن ضبط و به نام کـتابخانۀ مـرکزى دانـشگاه تـهران ثـبت و 

محافظت شود1، 2 و براى استفادة محققان و مراجعه کنندگان تصویر کتب و اسناد و میکروفیلم 

در اختیارشان گذارده شود.

بنیاد  اختیار  در  که  عتیقه اى  اشیاء  و  تاریخى  ابنیۀ  کلیۀ  و  اسناد  و  کتب   .6

مستضعفان قرار گرفته اند.

خوانندگان محترم آگاهى دارند که پس از انقالب اسالمى، به استناد احکام شعب دادگاه هاى 

انقالب اسالمى، اموال کلیۀ درباریان و طاغوتیان مصادره شده و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار 

گرفت. این اموال، از جمله شامل کتب و نشریات و مقدار زیادى اسناد قدیمى و تاریخى و اشیاء 

1 . دانشگاه تهران غیر از کتابخانۀ مرکزى، کتابخانه هاى فرعى دیگرى در دانشکده هاى ادبیات و حقوق و الهیات و معارف 
اسالمى (علوم معقول و منقول) و کتابخانه هاى سایر دانشکده ها دارد و در مورد کتب ارزشمند این کتابخانه ها اعم از خطى 

و چاپى مهم و اسناد ذیقیمت، الزم است به طریق فوق عمل شود.
2 . در مورد کتابخانه هاى دانشکده هاى شهرستان ها هم باید به ترتیبى که بیان شده است اقدام شود.
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عتیقه و ابنیۀ ارزشمند و وسایل دیگر بوده است. وزارت میراث فرهنگى باید هر چه زودتر این 

کتب و اسناد و اشیاء عتیقه را در اختیار گرفته و به ثبت و ضبط آنها اقدام کند.

7. گنجینۀ اسناد سازمان اوقاف

در گنجینۀ اسناد سازمان اوقاف، اسناد ارزشمندى در زمینۀ امالك و اموال موقوفه وجود دارد که 

از ناحیۀ مردان و زنان خّیر و حتى گاهى از جانب رجال دینى و سیاسى و اجتماعى وقف شده اند. 

این اسناد در وضع مطلوبى نگهدارى و حفاظت نمى شوند و باید در اختیار وزارت میراث فرهنگى 

قرار گیرند1 و براى رفع نیاز روزمرة سازمان اوقاف، بدلى از تمام اسناد مورد نیاز تهیه و در مواقع 

لزوم مورد استفاده قرار گیرند.2 

7. کتابخانه و اسناد موجود در انجمن آثار و مفاخر فرهنگى

انجمن آثار و مفاخر فرهنگى حدود صد سال است که تأسیس شده است. این نهاد هم اکنون 

زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى قرار دارد. بعد از انقالب اسالمى، مدیریت این موسسه 

شاید به جز مدت کوتاهى، وضع مناسبى نداشته به ویژه از اواخر دهۀ هفتاد تاکنون، بسیار وضع 

و  چاپى  تعدادى کتب خطى و  آثار داراى کتابخانه اى است که  انجمن  آشفته اى داشته است. 

سندهاى قدیمى، در آن جمع آورى شده است که متأسفانه به نحو خوبى حفاظت نمى شوند. به 

عالوه این موسسه از بدو تأسیس، کلیۀ اسناد و مدارك روزمرة خود را جمع آورى و بایگانى کرده 

است که در میان این اسناد، به لحاظ وجود شخصیت هاى برجستۀ علمى و فرهنگى و سیاسى 

که متصدى ادارة آن بودند و نیز عنوان شدن برخى موضوعات مهم در زمینه هاى گونه گون، 

اسناد ذى قیمتى نیز یافت مى شود. بخشى از این اسناد جنبۀ ادارى داشته و مربوط به گردش کار 

و کارنامۀ انجمن است و بخش دیگر که اوراق ارزشمندى است و بسیار واجد اهمیت هستند، 

باید به وسیلۀ وزارت میراث فرهنگى تماماً به نام انجمن، ثبت و ضبط شوند.

     الزم به ذکر است که انجمن آثار و مفاخر فرهنگى داراى بناى تاریخى باارزشى است و 

تاالر آیینۀ آن برجستگى خاصى به این بناى با ارزش داده است و قهراً باید به عنوان یک اثر 

1. این جانب این اسناد را سال ها قبل در سازمان اوقاف در تهران مشاهده کرده ام، اسناد مزبور بسیار واجد اهمیتند و به 
جهات گونه گون، باید مورد بررسى و ارزیابى قرار گیرند.

2. در مواردى که دادگاه مالحظۀ سندى را الزم ببیند، در صورت مطالبه، وزارت میراث فرهنگى موظف است اصل سند 
را به دادگاه تقدیم دارد. بدیهى است که محکمه پس از رفع نیاز، عین سند را عودت خواهد داد. 
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ذى قیمت تاریخى تحت نظارت وزارت میراث فرهنگى قرار گیرد.1

8. کتب و اسناد مدرسۀ عالى سپهساالر (شهید مطهرى)

مدرسۀ عالى سپهساالر (شهید مطهرى) داراى کتابخانۀ معتبرى است. این کتابخانه داراى کتب 

خطى مهم و کتب چاپى ارزشمندى است و همچنین داراى اسناد چشم گیرى از زمان تولیت هاى 

مختلف از جمله تولیت شهید سّید حسن مدرس است. کتب این کتابخانه اعم از خطى و چاپى و 

اسنادش2 خوب نگهدارى نشده اند. بهتر است با دخالت3 و نظارت کامل وزارت میراث فرهنگى، 

از کتب خطى و چاپى مهم و اسناد قدیمى4 و اسناد روزمره و ادارى میکروفیلم تهیه و اصول آنها 

به نام مدرسه ثبت و اگر در همان مدرسه محل محفوظى از جهات بهداشتى و ایمنى و مصون 

از آفات احتمالى دیگر باشد، نگهدارى شوند واًال وزارت میراث فرهنگى به نام مدرسۀ عالى ثبت 
و ضبط کند.5 6

و  سفارتخانه ها  در  موجود  ارزشمند  اشیاء  و  نشریات  و  اسناد  و  کتب   .9

کنسولگرى هاى ایران در کشورهاى بیگانه

در سفارتخانه ها و کنسولگرى هاى ایران در کشورهاى بیگانه، به لحاظ سابقۀ فعالیت طوالنى 

مدت و موضوعات مهم سیاسى و اقتصادى و فرهنگى و مسائل مربوط به اتباع دو کشور، باید 

1 . این جانب در نیمۀ دوم دهۀ 1370 که به عنوان مشاور حقوقى در انجمن آثار و مفاخر فرهنگى مشغول به کار بودم، 
اسناد مزبور را از نزدیک دیده و مورد بررسى قرار داده ام.

2 . اسناد ادارى و روزمرة مدرسۀ عالى سپهساالر متاسفانه به نحو صحیحى جمع آورى و بایگانى نشده اند.
3 . ما به این امر مهم اشراف داریم که بر اساس قوانین وقف، نمى توان برخالف آنچه را که واقف مقرر داسته است و حد 
و مرز استفاده از موقوفه و متعلقات آن را تعیین کرده است، رفتار کرد. ولى در امور مربوط به کتابخانه و اسناد آن، به این 
نکتۀ مهمتر باید توجه داشت؛ وقتى امر بر این دائر باشد که موقوفه در مکان فاقد امکانات و تجهیزات امنیتى و بهداشتى 
که در نهایت موجبات از بین رفتنش فراهم مى شود نگهدارى گردد، ارجح است یا در مکان محفوظ تر و اطمینان بخش تر 
و شرایط حفاظتى پیش بینى شده که بهتر محفوظ مى ماند، قهراً با توجه به مصلحت وقف و رعایت صرفه و غبطۀ موقوفه، 

تغییر مکان و حفاظت با تجهیزات بهتر، ارجح است.
4 . این جانب در مدت چند سالى که به عنوان وکیل و مشاور حقوقى در مدرسۀ عالى فعالیت داشتم، اسناد مدرسه را از 

نزدیک دیده ام. اسناد مزبور، دو دسته هستند: 
الف. اسناد قدیمى؛ 

ب. اسناد روزمرة ادارى که متاسفانه این اسناد هم خوب جمع آورى و نگهدارى و حفاظت نشده اند.
5. بدیهى است که دخالت و نظارت و حفاظت صرفًا باید به جهت هر چه بهتر محفوظ نگه داشتن این ذخایر گرانبها صورت 
پذیرد و همچنین به منظور پیشگیرى از ضایعات و آفات جبران ناپذیر احتمالى باشد و کمترین دخالتى در مسایل وقف و 

موقوفه و کارهاى ادارى آن نخواهد داشت. 
6.  چنانچه در اماکن دیگرى مانند مرقد حضرت معصومه (ع) و مرقد حضرت عبدالعظیم حسنى (ع) در شهررى و مرقد 
حضرت شاهچراغ (ع) در شیراز و سایر اماکن مذهبى در شهرستان ها و استان ها، کتب خطى و چاپى و اسناد و اشیاء 

ذیقیمتى یافت شوند باید زیر نظر وزارت میراث فرهنگى به نام همان اماکن متبرکه ثبت و ضبط و حفظ شوند.
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مدارك مهم بایگانى شده باشد و همچنین داراى کتب و تابلوهاى خط و نقاشى و احتماًال اشیاء 

نفیسه نیز باشند. چنان که در اوایل انقالب اسالمى، سفر دو هفته اى که به کشور فرانسه داشتم؛ 

به  و  بود  قاب شده  به خط کوفى که  قرآن  در پاریس، دو صفحه  ایران  به سفارت  مراجعه  با 

عنوان تبرك و تزیین، در معرض دید قرار داده بودند و تابلوهاى نقاشى رنگ و روغن قدیمى، 

در اندازه هاى مختلف و نیز دورة مجلۀ «ایلوستراسیون» را مشاهده کردم.

ب. اماکن متبرکه

کلیۀ اماکن متبرکه عالوه بر این که شأن معنوى دارند، از نظر قدمت بنا و هنرهاى معمارى، 

کاشى کارى و گچ برى و مقرنس کارى و آینه کارى و غیره داراى ارزش بسیار واالیى هستند. از 

این  آنجا که در طول سالیان متمادى متولیان مختلفى با سلیقه هاى گونه گون، عهده دار ادارة 

گونه اماکن بوده اند، اکثریت قریب به اتفاق آنان از موضوعات هنر و معمارى و ظرافت کارى هاى 

این گونه ابنیه اطالعى نداشته و چندان هم به این قبیل موضوعات اهمیت نداده و نمى دهند. 

و  دغدغه  کمترین  بیشتر  و  ساله  هزار  حتى  و  ساله  چند صد  متبرکۀ  اماکن  تغییر  در  متولیان 

واهمه اى به خود راه نمى دهند. دستکارى در گچبرى ها و مقرنس کارى ها و تعویض در و پنجره 

و تغییر معمارى اولیه را عادى مى دانند. کندن کاشى هاى سلجوقى و تیمورى و صفوى و قاجارى 

و شکسته و زخمى شدن و از بین رفتن آنها را یک امر معمولى مى بینند. همچنین پیشگیرى از 

فرسایش و حوادث احتمالى بناى تحت نظرشان را خیلى ضرورى نمى بینند. چنانچه به هر علت 

یا بهانه اى، ضرورتى را در تعمیرات الزم ببینند، گویى که راه پلۀ منزل خود را مى خواهند مرمت 

کنند، بدون دغدغه دست به کار مى شوند. 

ج. اماکن مخروبه و آثار متروکه

مهم  موضوعات  از  برخى  به  دارد،  طوالنى  تقریباً  سابقۀ  فرهنگى  میراث  سازمان  که  این  با 

نپرداخته است. از جمله کارهایى که در بوتۀ فراموشى سپرده شده است، تهیۀ آمار از کلیۀ آثار 

این موضوع  وزارت میراث فرهنگى  آینده،  در  دارد که  اقتضا  است. لذا  تخریب شده و متروکه 

مهم را در برنامۀ کارى اش قرار دهد و به تعدادى از کارشناسان خود مأموریت دهد، از شمال 

تا جنوب و از شرق تا غرب کشور را مورد بررسى قرار دهند و از کلیۀ آثارى که نیاز به مرمت 

دارند؛ اعم از مساجد، مدارس، غارها، قلعه ها، قنات ها، برج ها، کتیبه ها، سنگ نوشته ها، حمام ها، 
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آسیاب ها، کاروانسراها و هر گونه آثار دیگرى که در زمرة آثار فرهنگى قرار مى گیرند، فهرستى 

تهیه – گرچه ارائۀ چنین فهرستى که در نتیجۀ قصور و تقصیر فراوان مسؤوالن پیشین میراث 

عزیز  مایۀ شرمسارى و خجلت و موجب مالل هنرشناسان و فرهنگ دوستان  فرهنگى است، 

مى شود – و پس از ثبت در دفاتر آمار میراث فرهنگى، معاونت مرمت آثار، بر اساس اولویت اقدام 

به مرمت کند.

میراث فرهنگى در حال احتضار را نجات دهیم

وقتى که مى بینیم براى مدیریت هر چه بهتر ورزش فوتبال و والیبال و کشتى و سایر رشته هاى 

ورزشى، وزارتخانه تأسیس شده است و سازمان تربیت بدنى به وزارت ورزش تغییر یافته است 

– هر چند که تصمیم و اقدام درستى بوده است – ولى براى ادارة میراث فرهنگى با آن حوزة 

وسیع و شهرت جهانى و نیاز شدید به حراست و مراقبت چنین نشده و وزیر واجد شرایطى ندارد، 

در شگفت مى شویم و تأسف مى خوریم.

     نبود یک وزارتخانه براى ادارة هر چه بهتر میراث فرهنگى کشور و نظم و ترتیب نداشتن 

آن، موجب گسیختگى در ادارة صحیح آن و ایجاد هرج ومرج از قبیل حفارى هاى غیرمجاز و 

تاراج دفائن ارزشمند و به جامانده از پیشینیانمان و اغتشاش و تخریب و قاچاق و سرقت شده 

است. یقیناً این بى توجهى و تساهل و تسامح و قصور مسؤوالن در مراقبت و حفظ و حراست 

بین رفته و آثار صدمه دیده و در حال انهدام و تعدى و تخریب آثار بسیار با  از نفایس از 

ارزش، در تاریخ و فرهنگ و هنر کشورمان ثبت خواهد شد و ملت ایران، به ویژه شیفتگان 

فرهنگ و هنر هرگز نخواهند بخشید. قطعاً شرمسارى و بدنامِى ابدى براى آنان خواهد ماند. 

که شایستۀ افتخار 
 –
ما اگر به آثار فرهنگ و هنر و تمدن ملى و اسالمى خود افتخار مى کنیم 

مع الوصف در حفظ این آثار، اعم از منقول و غیرمنقول بسیار غفلت ورزیده ایم. 
 –
هم هست 

مسؤوالن و مدیرانى که در گذشته و حال براى تصدى ادارة میراث فرهنگى برگزیده شدند یا 

ناشى بودند و غیرمتعهد، یا اگر به ندرت تخصص داشتند، از امتیاز تعهد برخوردار نبودند و با 

بى تقوایى این سمت مهم را پذیرفتند. 

فرهنگى  میراث  و  هنر  زمینۀ  در  اول،  طراز  مدیران  اتفاق  به  قریب  اکثریت  که  آنجا  از       

بلکه  نشده اند  منصوب  شایستگى»  و  «لیاقت  اساس  بر  و  نیستند  برخوردار  الزم  اطالعات  از 

«توصیه»، «وابستگى و خویشاوندى» و «دوستى و رفاقت» و نیز گاهى «تظاهر به دیندارى و 
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تعهد» و «تظاهر به انقالبى بودن»، مالك براى احراز سمتشان شده است. از این رو، این گروه 

فاقد صالحیت از جنس خود  ادارات  کارمندان و رؤساى  از مقامات، مسوولیت هاى مهم را به 

واگذار مى کنند. با این توضیح اندك، بدیهى است که مسئلۀ «شایستگى و لیاقت» و «کاردانى 

و مدیریت» و «تعهد و تخصص» به فراموشى سپرده مى شود و نتیجۀ شوم و تالى فاسدش 

این غفلت و  هم همین است که امروزه در سرتاسر سازمان میراث فرهنگى کشور مى بینیم. 

بى توجهى شدید در حفظ و حراست از میراث گران قدر کشورمان ما را به این فکر وامى دارد 

ابتکارات و خالقیت هاى  و فرهنگ،  در پیشرفت علم  که  ایرانیان  این چه سّرى است،  که 

فراوانى داشته اند و در زمینۀ صنایع و هنرهاى گونه گون، اختراعات و ابداعات برجسته اى 

را بروز داده و شاهکارها آفریده و برجاى گذارده اند؛ در حفظ و مراقبت از این خالقیت ها و 

ابداعات، بى توجه و بى مباالت هستند؟ و چرا در برابر این همه صدماتى که به آثار هنرى و 

تاریخى منقول و غیرمنقول و انهدام اماکن تاریخى و باستانى کشورمان وارد شده است، 

نیافته ایم و  اقدام مؤثرى نداشته اند؟ ما تاکنون پاسخ این چراها را  نداده و  واکنش نشان 

هنوز این راز بزرگ برایمان گشوده نشده است.

از جمله اقدامات اولیۀ وزیر آیندة میراث فرهنگى

اسالمى  انقالب  از  بعد  سر مى برد.  به  تنهایى  و  دوران غربت  در  کشور،  این  فرهنگى  میراث 

مسووالِن متعددى ادارة سازمان میراث فرهنگى را بر عهده گرفته اند و هر کدام پس از مدتى 

وضع اسفناك میراث فرهنگى گویاى این واقعیت است  کار را به دیگرى سپرده و رفته اند. 

که این جابه جایى مدیریت هاى سازمان میراث فرهنگى و آمدورفت ها، چندان تأثیر مهمى 

در بهبود اوضاع این سازمان نداشته، بلکه گاهى اثر نامطلوب هم داشته است. تداوم این 

وضع نابهنجار در شرایطى است که مى بینیم کارهاى بسیار حساس و اساسى بر زمین مانده 

و کسى به فکر نیست. ما امیدواریم که پس از تبدیل «سازمان میراث فرهنگى» به «وزارت 

میراث فرهنگى» وزیر آینده، هر چه زودتر تعیین شود و به اقدامات بسیار اساسى بپردازد. 

از جمله اقدامات اولیّه اى که وزیر آیندة میراث فرهنگى باید انجام دهد عبارت اند 

از:

     الف. تنظیم اساس نامه و آیین نامۀ جامع و کامل (با توجه به تبدیل «سازمان» به «وزارت»)؛
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     ب. اصالح قانون میراث فرهنگى به ویژه تشدید مجازات مخربان آثار فرهنگى و حفاران 

غیرمجاِز فلزیاب به دست و سارقان موزه ها و قاچاقچیان و حتى تعیین مجازات اعدام و 

مصادرة اموالى که از این راه تحصیل مى کنند.

     ج. اقدام مجّدانه براى طرح دعاوى کیفرى و حقوقى و پیگیرى پرونده هایى که با اِعمال 

نفوذ و یا جهات دیگر راکد مانده اند. 

     د. پاك سازى سازمان از نیروهاى ناباب که در زمان مدیران کم توجه و فاقد صالحیت بنا 

به مالحظاتى استخدام شده اند (از عالى ترین سمت تا کارمندان عادى) و به کارگیرى افراد 

متخصص و کاردان و واجد صالحیت.

     هـ. تأمین بودجۀ مناسب با عنایت به حجم کاِر فراواِن میراث فرهنگى با نظر کارشناسان.

     و. اقدام براى تشکیل سپاه هنر به منظور مراقبت از تمامى اماکِن تاریخى و کاخ ها و 

موزه ها و تپه هاى حاوى دفائن و مراقبت مستقیم در گمرك ها و ممانعت از خروج اشیاء از 

گمرك ها و مرزهاى آزاد کشور.

     ن. تهیۀ آمار دقیق از کلیۀ اشیاء موزه ها و اشیایى که در انبارهاى میراث فرهنگى به 

صورت سالم یا شکسته و صدمه دیده نگهدارى مى شوند و تطبیق با دفاتر ثبتى اقالم مزبور. 

چنانچه احراز گردد کمبودهایى وجود دارد پى جویى شود و در موارد لزوم از طریق معاونت 

حقوقى موضوع تعقیب گردد.

با دفاتر ثبت کتب خطى و       ح. بررسى کتابخانۀ میراث فرهنگى و تطبیق کتب موجود 

چاپى و نشریات و مجالت و اسناد و مدارك و تابلوهاى نقاشى و مرقعات و غیره و پیگیرى 

و تعقیب آثار مفقوده.

     ط. تهیۀ آمار دقیق از کلیۀ ابنیۀ سالم و صدمه دیده و در حال تخریب و مخروبه در سراسر 

کشور و پرداختن به مرمت آثارى که نیاز به تعمیر دارند. از قصر خورشید (تنها اثر باقیمانده 

از نادرشاه) خراسان گرفته تا تخت جمشید فارس و نیز از شرق تا غرب با بهترین مصالح و 

ماهرترین استادان بر اساس اولویت.

     ى. نصب دستگاه اطفاء حریق در تمامى ابنیۀ تاریخى بر اساس اولویت به ویژه کاخ 

گلستان و کاخ هاى سعدآباد و نیاوران و تمامى موزه ها1 و نیز ابنیۀ تاریخى چه در تهران و 

1 . در یکى از جلساتى که با هیات پنج نفرة انجمن میراث فرهنگى در کاخ سعدآباد داشتیم؛ در خاتمۀ جلسه به یکى از 
اعضاء هیات که در آن زمان، ریاست سازمان میراث فرهنگى را داشت، یادآور شدم که تمامى ابنیۀ تاریخى و کاخ ها و 
موزه ها، باید داراى دستگاه اطفاء حریق باشند، زیرا اگر حریقى رخ دهد، عالوه بر خسراِن جبران ناپذیر، به آبروى کشور و 

نظام لطمه وارد خواهد شد. در پاسخ خندید و گفت: «خاطرت جمع باشد 99 درصد آثار فاقد اطفاءحریق اند.»
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چه در شهرستان ها.

     ك. تعلیم و آگاهى دادن به مردم از طریق نشریات و صدا و سیما و اختصاص برنامه در 

صدا و سیما به طور مداوم و همیشگى.

     وقتى که مى بینیم با وجود چنین کمبودها و ضعف هاى بزرگ در سازمان میراث فرهنگى، 

مسووالن این سازمان به کارهایى نظیر ثبت «چهارشنبه سورى» و «عید نوروز» و «سیزده به 

در» و ثبت «تعزیه» و یا موضوعات جزئى تر مى پردازند یا تشکیل جلسات و همایش هایى که 

خیلى بار مفیدى ندارند یا اقداماتى که فقط نشانگر حیات نیمه جان در وجود در حال احتضار 

میراث فرهنگى است؛ در شگفت مى شویم، که این سازمان چرا اصول را رها کرده و به شاخ و 

برگ پرداخته است. مگر نه اینکه بزرگانمان توصیه فرموده اند: «علیکم باالصول ال بالحواشى». 

لذا مسووالنى که در سازمان میراث فرهنگى، این غفلت هاى بزرگ را دامن زده اند؛ باید از این 

خواب گران بیدار شده و تا قبل از تبدیل «سازمان» به «وزارت»، از کارهاى حاشیه اى بپرهیزند 

و به کارهاى زیربنایى و اصولى و حیات بخش بپردازند.

استمداد اهل فرهنگ و هنر

میراث فرهنگى ما رها شده است و متصدى واجد شرایطى ندارد. هنرشناسى و دلسوزى نسبت به 

ارزش هاى میراث گران قدر نیاکانمان در حوزة میراث فرهنگى معنا و مفهوم واقعى و جایگاه خود 

را از دست داده است. مسؤوالن مملکتى هم، هر کدام به دنبال کار و سرگرمى هاى خود هستند. 

نسبت به تخریب ها و حفارى هاى غیرمجاز و چپاول و غارت آثار فرهنگى واکنشى نداشته اند و 

با وجود ادعاهاى زیادى که دارند، در اصالح بنیادین میراث فرهنگى کشور اقدام نکرده اند. به 

ندرت ممکن است برخى از عالقه مندان نومیدانه از سر دلسوزى، از مقامات مؤثر استمداد بطلبند 

و از ستم و مصیبت عظمایى که بر میراث فرهنگى کشور وارد شده است، دادخواهى کنند، ولى 

کسى به فریاد نمى رسد. این اعتراضاِت اندك نسبت به صدمات وارده بر پیکرة نحیف و رنجور 

آثار هنرى و فرهنگى و تاریخى کشورمان همچنان ادامه داشته و دارد. در شرایط امروز کشور، 

غارتگران و سوداگران میراث فرهنگى، واقعاً میدان را براى ارتکاب جرائم میراث فرهنگى، 

کامالً خالى مى بینند. چه باید کرد که عشق و عالقۀ هنردوستان و شیفتگاِن میراث فرهنگى، 

ناگسستنى است و در واقع با تار و پود وجود آنان تنیده و با خون و گوشتشان عجین شده 

است و واقعاً از کمترین صدمه به آثار فرهنگى به درد آمده و عذاب مى کشند. امروزه فریاد 
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تک تک دوستداران و عاشقان آثار فرهنگى و تاریخى، با تمسک به این حدیث شریف نبوى 

که مى فرماید: «من سمع رجالً ینادى یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم»1 2 بلند است. 

و  پاسخ خواهد داد؟ کدام مقام هنرشناس  دادخواهِى به حق را چه کسى  این اعتراض و 

وطن دوستى است که این گام خطیر را بردارد؟ کدام رجل مسووِل با همت و غیرتمندى است 

که با شنیدن این فریادها، احساس دردمندى و مسؤولیت نماید و دامن همت به کمر زده و 

با پذیرش سختى ها و مشکالت فراوان، در انجام این مهم اقدام کند؟

     با توجه به نکاتى که بیان شد، بر اهل فرهنگ و هنر پوشیده نیست که به لحاظ گستردگى 

موضوِع میراث فرهنگى کشور و اهمیت فراوان آن و لزوم مراقبت و پاسدارى از موضوعاتى که 

صد در صد جنبۀ فرهنگى و هنرى و تاریخى داشته ولى در بوتۀ فراموشى یا گمنامى و کم توجهى 

قرار گرفته اند و نیز در اختیار گرفتن کلیۀ مراکز هنرى دولتى و قرار دادن در تحت نظارت و 

مدیریت واحد و همچنین حمایت و احیاء صنایع دستى و ِحَرفى که در حوزة هنر قرار داشته ولى 

مورد بى اعتنایى قرار گرفته اند؛ و به طور خالصه به منظور هر چه بهتر اداره کردن میراث بسیار 

با ارزش و درعین حال مهجور کشورمان، تبدیل «سازمان میراث فرهنگى» به «وزارت میراث 

بسیار 
 –

 گرچه با قصور و تقصیر فراوان مسووالِن پیشین، خیلى تأخیر شده است 
–
فرهنگى» 

ضرورى است. لذا اقتضا دارد، هر چه زودتر «وزارت میراث فرهنگى» با معاونت هاى مختلف به 

شرح اجمالى زیر تشکیل شود:

معاونت مالى و ادارى

براى فعالیت این معاونت، الزم است که به منظور تأمین حقوق کارمنداِن فعلى سازماِن میراث 

فرهنگى و کارمندان و متخصصانى که پس از تبدیل «سازمان» به «وزارت»، استخدام مى گردند 

و خریدهاى اماکن تاریخى و هنرى، از مالکان خصوصى و اشیاء ارزشمند قدیمى و کتب خطى 

و چاپى و نشریات و اسناد مکتوب و غیرمکتوب و مرمت اماکن صدمه دیده و اشیاء منقول و 

تشکیل همایش ها و کنگره ها و هزینه هاى مسافرت هاى خارج از کشور که به ضرورت پیش 

مى آید، یا کارشناسان و صاحب نظران و میهمانانى که از داخل یا خارج از کشور دعوت مى شوند 

و هزینه هاى متفرقۀ دیگر، بودجۀ متناسب در نظر گرفته شود.

1 . مفردات راغب اصفهانى، چاپ مرتضوى صفحۀ 286
2 . هر که بشنود فریاد دادخواهى کسى را که مى گوید: «اى مسلمانان (به فریادم برسید) و کسى اجابت نکند، او مسلمان 

نیست.»
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معاونت موزه ها و کاخ ها و ابنیۀ تاریخى

موزه ها و کاخ ها و ابنیۀ تاریخى در تهران و استان ها، مراکز مهمى هستند که با وجود جذب 

گردشگر و جهانگرد، به جهت فقر شدید نیرو و بودجه و سوء مدیریت مسؤوالن اصلى و حفاظت 

نشدن دقیق، وضع بسیار اسفناکى دارند که شرح هر کدام از آنها فرصت دیگرى را الزم دارد.

     این معاونت به سبب گستردگى موضوع و حجم کار باید در سه بخش «موزه ها»، «کاخ ها» 

و «ابنیۀ تاریخى» کار کند و شاید متصدیان این معاونت، در عمل به این نتیجه برسند که هر 

یک از این سه مورد به تنهایى نیاز به معاونت مستقل دیگر دارد.

معاونت کتابخانه ها و اسناد

همان گونه که دوستداران کتاب و مطالعه و پژوهشگران در جریانند، این معاونت مى تواند از 

معاونت هاى خیلى مهم وزارت میراث فرهنگى به شمار آید. ممکن است در بدو امر براى کسانى 

که خیلى با پژوهش و نویسندگى آشنایى ندارند، این پرسش مطرح شود که کتب و آثار خطى و 

چاپى و اسناد قدیمى و تابلوهاى نقاشِى نقاشان مشهور و خطوط استادان و هنرمندان معروف، 

چه ربطى به میراث فرهنگى دارد، درحالى که با اندك دقت معلوم مى شود که این ارتباط، کامًال 

امرى روشن و مسلم است؛ زیرا یک اثر نفیس و ممتاز، در واقع محصوِل سعى و زحمات و تحمل 

رنج هاِى هنرمنداِن پیشین است که به مرور زمان مسیر تکامل را طى کرده و به حّد کمال رسیده 

است. از سوى دیگر، براى حفاظت از یک تابلوى نقاشى و یک اثر ارزشمند و یک شاهکار هنرى 

یا یک کتاب گرانبها یا یک سند بسیار مهم، تنها قرار دادن در صندوق نسوز یا قفسۀ کتاب کافى 

نیست؛ بلکه نگهدارى از این گونه نفایس، عالوه بر مراقبت هاى امنیتى و حفاظتى، نکاِت مهم 

و دقت هاى ظریفى را الزم دارد که از عهدة مسؤوالِن کتابخانه هاى مهم بر نمى آید. از سوى 

دیگر، کتب خطى داراى ویژگى هایى هستند که هر کدام به نوبۀ خود، ارزش و اعتبار زیاد به 

آن مى دهند. مثًال موضوع کتاب، که گاهى در زمینۀ طّب یا علوم غریبه یا تاریخ یا فقه و تفسیر 

قرآن یا فلسفه و عرفان و غیره است، که براى اهل علم و تحقیق، بسیار مفید است، به ویژه 

که مطالب بکر و نویى در آنها طرح شده باشد. قدمت تألیف اثر و این که نویسنده و مؤلف آن 

چه کسى است و چه شخصیت هایى بر آن حاشیه زده اند، بر اهمیت اثر مى افزاید. نوع خط و دارا 

بودن تذهیب و تشعیر و تصاویر و جلد و صحافى و متن حاشیه بودن اوراق، از جمله امتیازات 

دیگر یک اثر خطى مى تواند باشد. بنابراین امتیازات مورد اشاره ایجاب مى کند که این گونه آثار 
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امکانات و متخصص نگهدارى نشوند، بلکه  تحت نظارت مؤسسات و مراکز فاقد تجهیزات و 

تحت مدیریت و نظارت وزارت میراث فرهنگى قرار گیرند.

معاونت مرّمت آثار

شاید براى برخى از خوانندگان گرامى، این پرسش مطرح شود که براى مرمت آثار چه ضرورتى 

به وجود معاونت است. بهتر است که این موضوع در قالب یکى از معاونت هاى عنوان شده قرار 

به  را تشویق مى کند که  ما  آنچه که  و  نیست  بیش  پندارى  نگاه،  گونه  این  درحالى که  گیرد. 

موضوع مرمت آثار فرهنگى با دید عمیق تر بنگریم، فراوانى و تنوع آثار است که از شمال تا 

جنوب و از شرق تا غرب کشور را دربر مى گیرد و از سوى دیگر اهمیت آثار و عمق ویرانى است. 

هر گاه بر آثار صدمه دیدة غیرمنقول، آثار منقوِل مصدوم را اضافه کنیم، حجم عظیم کار، نمایان 

مى شود. بنابراین معاونت مرمت آثار، باید در دو زمینه فعالیت داشته باشد1:

قنات ها،  آسیاب ها،  قلعه ها، حمام ها،  کاروانسراها،  پل ها،  بناها،  شامل  که  غیرمنقول  آثار  الف. 

آب انبارها و سنگ نوشته ها، کتیبه ها، بادگیرها و هر گونه اثر دیگرى که در زمرة میراث فرهنگى 

قرار گیرد، است.

ب. آثار منقول که شامل کتب خطى و چاپى، نشریاِت قدیمى، اسناد، مرقعات، تابلوهاى نقاشى، 

قلمدان، مجسمه، قالى و غیره است.

معاونت صنایع دستى و هنرکده ها و هنرستان ها و آموزشگاه ها

و  معاونت صنایع دستى  نظارت  باید تحت  و صنایع ظریفۀ دولتى،  مراکز هنرهاى دستى  کلیۀ 

هنرکده ها و هنرستان ها، قرار گیرند و با به کارگیرى هنرمندان و استاداِن ماهر و ورزیده و نیز 

برنامه ریزِى صحیح و آموزش به مبتدیانى که در رشته هاى مختلف صنایع دستى ورود کرده اند. 

همچنین هنرمندان و صنعتگرانى که به موجِب محدودیت ها و تضییقاتى که دارند از یک سو و 

حمایت نشدن و تعطیلى کارگاه هایشان از سوى دیگر، سبب کم  رونق تر شدن یا دست کشیدن 

چاقوسازى،  چاروق دوزى،  عبابافى،  و جاجیم بافى،  آن  انواع  و  مانند فرش بافى  خود  مشاغل  از 

خاتم کارى، منبت کارى، معرق سازى، ملیله دوزى، نقره کارى، پته دوزى، سفال کارى و از این قبیل 

1 . گاهى در برخى آثار موجود، مى بینیم که بعد از انقالب اسالمى، مرمت ها، آن چنان بد و ناشیانه و غیر تخصصى صورت 
گرفته اند که هر بینندة صاحب نظرى را متأثر مى کند. اى کاش آثار صدمه دیده، به همان وضع سابق باقى مى ماندند و 
ناشیانه دستکارى نمى شدند. یقیناً این گونه آثار باید زیر نظر معاونت مرمت، با بهترین مصالح و ورزیده ترین مرمت کاران، 

مجدداً به نحو تخصصى مرمت گردند. 
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استادان  آموزشگاه ها و استخدام معلمان و  و  هنرستان ها  هنرکده ها و  به  است. رسیدگى  شده 

متبحر و صاحب صالحیت از کارهاى ضرورى این معاونت است.

معاونت حفارى ها و حفاظت از تپه هاى حاوى دفائن باستانى

همه مى دانیم که کشور ایران داراى سابقه اى بسیار کهن است و اقوام متعدد و مختلفى در آن 

زندگى کرده اند و گاهى هم با دشمنان خود جنگ و گریزهایى داشته اند. لذا به منظور محفوظ 

نگهداشتن اموال ارزشمند از قبیل سکه، وسایل زینتى و ظروف و ابزار دفاعى و حتى وسایل 

مایحتاج زندگى خود را در دل خاك پنهان کرده اند و با گذشت صدها بلکه هزاران سال از عمر 

این اشیاء، باید امروز تمامى آنها را گنجینه هایى بدانیم که با توجه به شرایط زمان و مکان در 

دل خاك پنهان مانده اند. با وجود چنین سرمایه ها و گنجینه هاى زیرخاکى، از سال ها قبل، افراد 

فلزیاب،  امروزه هم با کمک  پرداخته اند.  کاوش  به  نام گنج نامه  به  با تهیۀ جزوه هایى  سودجو 

در زمین و تپه هاى حاوى دفینه ها و حتى در بسیارى از اماکن تاریخى و مساجد و امامزاده ها، 

حفارى زیاد صورت مى گیرد. به طورى که گاهى به آثار تاریخى لطمۀ شدید وارد مى شود و حتى 

این گونه حفارى ها هستند، صدمات  در برخى موارد، چون حفاراِن غیرمجاز فاقد تخصص در 

زیادى به زیرخاکى ها وارد مى کنند. لذا این معاونت باید در دو بخش فعالیت کند. بخش اول 

حفارى هایى است که بنا به ضرورت، باید از سوى معاونت میراث فرهنگى با نظر کارشناسان 

و متخصصان انجام شود. بخش دوم اقدامات پیشگیرانه از حفارى هاى غیرمجاز که به محض 

اطالع از این گونه حفارى ها، به معاونت حقوقى جهت تعقیب کیفرى و حقوقى اعالم گردد.

معاونت غارها و قلعه ها

این معاونت باید در دو زمینه فعالیت داشته باشد: الف. غارها؛ ب. قلعه ها. دربارة هر یک از این 

دو مورد، باید از سوى میراث فرهنگى، نظارت و حفاظت دقیق به مرمت و آماده ساختن براى 

بازدیدکنندگان و نیز سهولت رفت وآمد و تهیۀ سایر امکانات از قبیل غذا و خواب و استراحت 

مسافران و گردشگران اقدام شود.

معاونت بین الملل

این معاونت باید به مسائل قاچاق و سرقت اشیاء عتیقه و حمل به خارج از کشور به ویژه به 
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وسیلۀ اتباع خارجى و پیگیرى و مطالبۀ آن اشیاء از طریق معاونت حقوقى، تنظیم مقاوله نامه ها، 

ارتباطات فرهنگى، معاوضۀ کتب و اسناد و نشریات و اشیاء عتیقه که هر کدام مربوط به فرهنگ 

و تاریخ و تمدن دو کشور باشند، با رعایت مقررات و جلب نظر کارشناسان، همکارى در رفع 

ارتباط با معاونت بین المللى باشد، مورد رسیدگى  معضالت فرهنگى و هر گونه امورى که در 

قرار دهد.

معاونت حقوقى و مجلس

معاونت حقوقى و مجلس در وزارت میراث  فرهنگى، از معاونت هاى بسیار پر مشغله خواهد بود. 

زیرا عالوه بر مسائل حقوقِى روزمره و مشاوره هایى که گهگاه مطرح مى شود، باید به موضوعات 

زیر بپردازد:

الف. حفارى هاى غیرمجاز به وسیلۀ غارتگراِن میراث فرهنگى در اماکن مختلفه به ویژه در 

تپه هاى حاوى دفائن ارزشمند؛

ب. قاچاق اشیاء تاریخى و عتیقه ها، که به اشکال مختلفه، به دست قاچاقچیان مى افتد؛

ج. تخریب ابنیه و اماکن تاریخى؛

د. سرقت از موزه ها و اماکن و آثار تاریخى؛

ه. تجاوز به حریم اماکن تاریخى؛

و. پیگیرى مجدد پرونده هاى مجرمان آثار فرهنگى که به جهات گوناگون بایگانى شده اند؛

ز. دفاع از حقوق میراث فرهنگى نسبت به تمام دعاوى حقوقى و کیفرى که علیه وزارت 

طرح مى شوند، خواه داخلى باشند یا خارجى و استرداد اموال سرقت شده و از دست رفته. 

در  که  لوایحى  و  طرح ها  که  است  این  مجلس،  و  حقوقى  معاونِت  دیگر  وظایف  از  ح. 

کمیسیوِن مربوط عنوان مى شوند باید نمایندة این معاونت حضور یافته و از حقوق وزارت 

براى  میراث فرهنگى دفاع کند و همچنین در مواقعى که یکى از کمیسیون هاى مجلس 

گرفتن توضیحات، الزم ببیند؛ نمایندة این معاونت در کمیسیون حضور یابد.

معاونت سپاه هنر و حراست

از میراث فرهنگى،  از لوازم مسلم و ضرورى مراقبت  بر خوانندگان محترم پوشیده نیست که 

تخریب  که  تاریخى  بناى  هر  زیرا  است.1  هنر»  «سپاه  نام  به  مراقب  و  محافظ  نیروى  وجود 

1 . یا «حافظان فرهنگ» یا «پاسداران هنر» یا هر اسم مناسب دیگرى که انتخاب مى شود.
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به  ارزشمند غارت مى شوند، یا کتیبه یا مجسمه اى  مى شود و با حفریات غیرمجاز، دفینه هاى 

اثر نبود مراقبان و حافظاِن دلسوز  سرقت مى رود یا کتب ذى قیمتى به یغما مى روند؛ همه در 

است. هنرشناسان و صاحب نظران به خوبى آگاه اند که هر اثر تاریخى مرمت شده هرگز ارزش 

و اعتبار اولیه را نخواهد داشت و جاى شى اول را نخواهد گرفت. لذا مسووالِن میراث فرهنگى 

باید تمام هّم خود را مصروف پیشگیرى از آفات و تخریب ها کنند و این اصل کلى «پیشگیرى 

 همیشه مد نظر داشته باشند. اکنون پس 
–
 گرچه بسیار تأخیر شده است 

–
بهتر از مداواست» را 

از گذشت سال ها بلکه قرن ها با انبوهى از آثار صدمه دیده و تخریب شده مواجه ایم و با بسیارى 

از مشکالت و این پرسش که با دست کدام هنرمند و چه گونه و با چه ابزارى باید جبران مافات 

شود؟ و با دست کدام استادکار و با چه مصالحى مى توان مسجد و ارگ علیشاه تبریز و مسجد 

زوارة یزد و مدرسۀ میرزا جعفر مشهد و تعداد زیادى اثر تخریب شدة دیگر را مجدداً بازسازى و 

به صورت اولیه درآورد؟1 و همین گونه است وضع بسیارى از آثار ارزشمند دیگر.

     تمامى اهل ذوق و هنر به خوبى آگاه اند که یک شاهکار هنرى، در آغاز به صورت یک 

شاهکار آفریده نشده است، بلکه محصول زحماِت طاقت فرسا و تجربیاِت هنروراِن پیشین است 

که به هنرمنداِن بعدى انتقال یافته است و در نهایت به صورت شاهکارى هنرى تجلى کرده 

بتوانیم  و هنر هنرمندان،  دسترنج صنعتگران  زیانباِر تخریِب حاصِل  آثار  زمینۀ  در  است. شاید 

بگوییم مقصود بیان پیشوایمان على (ع) که مى فرماید:

«من اعظم الفجائع اضاعة الصانع»2، 3 ناظر به همین موارد باشد. یعنى به عبارت دیگر، نابودِى 

یک صنعتگر یا یک هنرمند برابر است با قطِع خلق آثار صنعتى و هنرى از جانب خالقاِن این آثار.

بر اهل بصیرت و فرهنگ و هنر روشن است که براى حفاظت و  این مقدمات،  بیان  با       

پاسدارى از این گنجینه هاى بسیار ارزشمند، وجود نیروى محافظ که درعین حال دلسوز و امین و 

آشنا به هنر و آثار تاریخى و فرهنگى باشند، بسیار ضرورى است و پاسدارى از تمامِى موزه ها و 

کاخ ها و کتابخانه ها و مراکز اسناد و تپه هاى حاوى دفینه ها و نیز ابنیۀ باستانى و اماکن متبرکه، 

آستان قدس رضوى و حضرت معصومه (ع) و امامزاده ها و تکایا و مساجد و حسینیه هاى تاریخى 

1 . گرچه، معتقدیم، چنانچه براى مرمت اثر تخریب شده از ماهرترین استادان و بهترین مصالح استفاده شود، اثر مرمت شده 
به وضع اولیه در نخواهد آمد و قطعاً ارزش و اعتبار قبل را نخواهد داشت. چنان که ساختمان قدیمى مجلس شورى در 
بهارستان، در اثر بى توجهِى مسووالن و فرسودگى سیم هاى برق در اثر آتش سوزى سوخت. گرچه بعداً به بازسازى و مرمت 

 – جایگزین اثر منهدم شده نخواهد شد.
هر چند که خوب است

آن پرداختند؛ ولى به یقین مى دانیم که بازسازى بعدى – 
2 . غرر الحکم و درر الکلم، شمارة 9309

3 . از بزرگ ترین دردها نابود کردن صنعتگر (هنرمند) است.
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و نیز قلعه ها و غارها و پل ها و کاروانسراها و آنچه که در زمرة میراث فرهنگى قرار گیرد، به 

سپاه هنر سپرده شود.

 باید توجه داشت که اعضاء سپاه پیشنهادى باید:

اوًال سواد خواندن و نوشتن را در حد نیاز داشته باشند؛

ثانیاً داراى صفاِت صداقت و امانت دارى باشند؛

ثالثًا الزم است که به منظور آشنایى اى مختصر با میراث فرهنگى و ارزش آن، یک دورة کوتاه مدِت 

آموزش اجمالى را بگذرانند، تا بدانند میراث فرهنگى چیست و با مواجهۀ با تخریب کنندگان آثار 

فرهنگى و تاریخى و حفاراِن غیرمجاز و دزدان و قاچاقچیان آثار فرهنگى چه مأموریتى دارند و 
چگونه باید با آنان برخورد کنند؟1

     در قسمت حراست هم باید توجه داشت، آن وظایفى که در بخش حراسِت سایر وزارتخانه ها 

پیش بینى شده است، در این وزارتخانه هم، با توجه به قوانین و مقررات و حساسیت موضوع، به 

طور دقیق اجرا شود.

     ما امیدواریم، مطالبى که از نظر خوانندگاِن گرامى گذشت، مورد توجه مسؤوالن طراز اول 

به ویژه رییس جمهور محترم قرار گیرد و از نظارِت کلّى بر میراث فرهنگى، دریغ نفرمایند و 

مقدمات الزم و قانونى را در معرفِى فردى که باید به عنوان وزیر از سوى مجلس شورا تأیید 

شود، فراهم آورند. منتها به دو نکتۀ مهم عنایت داشته باشند:

اوالً مشورت با صاحب نظران در زمینۀ فرهنگ و هنر (خارج از فضاى فعلى سازمان میراث 

فرهنگى و بدون توّجه به رفاقت و دوستى و توصیه) صورت پذیرد.

ثانیاً فرد مورد نظر عالوه بر عالقه مندى و تعهد؛ به موضوعاِت هنرى و تاریخى نیز ورود و 

اشراف داشته باشد و به طور خالصه از هر حیث شایسته و الیِق این منصب بزرگ و حساس 

باشد و توّجه داشته باشند که اگر فرد منتخب از همین قبیل رؤسا و مدیرانى باشد که تاکنون 

دیده ایم، نتیجه اى حاصل نخواهد شد و به اصطالح «آب در هاون کوبیدن» و «باد در قفس 

کردن» است.  

     از مقامات ذى ربط انتظار مى رود، این پیشنهاد را که نزدیک به سى سال قبل، در ضمن 

مقاله اى همراه با پیشنهادهاى دیگر در زمینۀ اصالح و بهبود وضع نابساماِن میراث فرهنگى، 

1 . الزم به ذکر است، از آنجا که پاسداراِن سپاه هنر، وظیفۀ سنگین و حساسى را بر عهده خواهند گرفت و بعضاً ممکن 
است با خطراتى مواجه باشند، به ویژه در مواردى که با جرائِم حفارى هاى غیرمجاز و قاچاق و سرقت و خرید و فروش اشیاء 
عتیقه و تخریب آثار تاریخى و غیره روبه رو شوند و به منظور پیشگیرى از هر گونه لغزِش احتمالى، اقتضا دارد، از حقوق 

مکفى و عادالنه اى برخوردار باشند.
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ارائه شده بود، مورد توجه قرار داده و محقق گردانند. در پایان، موضوع عنوان شده با این 

دو بیت خاتمه مى یابد.

نمى شـود   مرمـت  شکسـته  پـى  ایـوان 

بزرگ تـر عزمـى  و  بایـد  بـزرگ  مـردى 

                   

صـد بـار اگر به ظاهـر او رنـگ و رو کنند

تـا حـّل مشـکالت بـه نیـروى او کننـد
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