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 چکیده
آيد. گذار جامعه از شمار ميترين مطالعات تاريخي هرکشور بهشدن از مهممطالعات دوران صنعتي

های زندگي بشر اعمال کرده است. ای را در تمام سطوح و جنبه، تغییرات گستردهسنت به مدرنیته

در مفهوم ارزش و حفاظت به شمار  حفاظت میراث صنعتي چرخش مهميگذار از انقالب صنعتي به 

ها نیاز آهن به يک بررسي دقیق در تحول مفهوم ارزشهای میراث راهآيد. شناخت و واکاوی ارزشمي

 ،هنآشود. مفهوم ارزش در میراث راهمي میسر دارد که با درک کلیتي يکپارچه از منزلت فرهنگي اثر

، دانجاممي های منزلت فرهنگي اثردرک بهتری از مرز ي که بهوع آثار و مفاهیمسبب گستره و تنبه

اثر  هایه اسلوبي کاربردی برای بیان گسترۀ ارزشسعي شد از اين رو در اين مقاله ؛کمي دشوار است

آهن آيد. راهوری و مدرنیته به شمار ميايکي از نمادهای فنآهن احداث راه مختلف، د. در جوامعارائه شو

سکو، صرفاً يک مسیر ارتباطي به عنوان يک اثر در فهرست موقت میراث جهاني يون ،سراسری ايران

های حافظۀ متعهدانۀ مهندسي و شاهکارساخت، دارای ارزش بلکه به عنوان بخش مهمي از ؛نیست

قاله به ماين دلیل، . به همین است فناوریتوسعه و از مناظر مختلف تاريخي، سیاسي، جهاني  برجستۀ

آهن سراسری در نمونه راه هاو تحلیل آن آهن و مفاهیم وابسته به آنهای میراث جهاني راهشبررسي ارز

تفسیری و استدالل منطقي در پي -پردازد. اين پژوهش با رويکردی کیفي و راهبرد تاريخيايران مي

-گردآوری و بررسي اسناد، کنوانسیونو با  ؛آهن استهای میراث راهيافتن چارچوبي برای تعريف ارزش

آهن به ث راههای میراالمللي، مقاالت، آرشیوها و مشاهدات میداني در تفهیم و تبیین ارزشهای بین

 کوشد.ميآهن سراسری ايران راهها با آنانطباق  وجهاني  عنوان يک اثر برجستۀ

 آهن، میراث صنعتي. سازی، میراث راهآهن سراسری، صنعتيارزش، راه کلیدواژگان:
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 مقدمه و بیان مسئله
مدت  بود که بههای فني، صنعتي، اقتصادی و اجتماعي ای از دگرگونيانقالب صنعتي مجموعه

افت. )هوبزبام، پديدار شد و به ديگر کشورها راه ي ( در انگلستان1750-1850يک قرن )

 آنبه شرق و شمال  اروپا ( از ديدگاه جهاني، صنعتي شدن در قرن نوزدهم از غرب34:1347

وب به شرق و جن یستمو سپس در طول قرن بگسترش پیدا کرد  ی شماليآمريکا همچنین و

دن صنعتي ش ،در قرن بیستماروپا، آمريکای جنوبي، آسیا و آفريقا کشیده شد. از اين جهت، 

آيد )آلبرت، حساب ميهويژه در چین، هند، آسیای جنوب شرقي و آفريقا بهيک فرآيند مستمر ب

30:1396). 

تم زمان دستولیدات صنعتي الزم و ملزوم يکديگر بودند. مفهورشد جمعیت و افزايش 

دگي زن طور کليمعاش و به گذار در تولیدات،ن عامل تأثیرتريمهم خوش تغییر شده و سرعت

ونقل وساز و حمل، ساخت. سرعت استفاده از منابع طبیعي(9513ولو، )بنه شودمي محسوب

مهندسي و بازرگاني شد و در های بهداشت، اقتصادی سبب پیشرفت زيادی در حوزه با انگیزۀ

( های آبي )کانالجايي کاال يا انسان از طريق راهاستفاده از وسايل ارتباطي برای جابه پي آن

ران دو از نمادی ايران و جهان در آهن. احداث راهبهبود يافتهای ريلي و تلگراف و ... جاده

 خیرتأ اب کمي اروپايي کشورهای به نسبت ايران شدن صنعتي. شودسازی محسوب ميصنعتي

 در توسعه و تحول برای استراتژيک عنصر يک عنوان به ايران آهنراه نقش. است روی داده

 در فرهنگي، ثروت يک عنوان به ايران آهنراه. است اهمیت حائز الملليبین و ملي سطح

 داراست.  را خود فرد به منحصر هایارزش جهاني هاینمونه

از اواخر دوران  ،سازی جهاندر واکنش به صنعتي ،مباحث حفاظت و ارزش آثار تاريخي

حفاظت در  به ی وابستههاارزشو  بوجود آمدند. مفهوم اصالت 19يل قرن اانقالب صنعتي و او

ن بیستم، اي المللي در اواسط قرن های بینبا ظهور سازمان سال تکامل پیدا کرد و 150طول 

بقايای  1973جهاني حفاظت میراث صنعتي در سال  تر شد. اولین بار کمیتۀمباحث دقیق

 را دارای اهمیت و منزلت فرهنگيهای انقالب صنعتي بناهای ساختارها و مناظر، محوطه

 دانست. 

)کاسنز،  «برانگیز در حوزه میراث استمیراث صنعتي يک ورود تازه و چالش»

يج سبب تدقیق و تکمیل مفهوم ارزش در میراث رتده های حفاظت بچالش .(15:1395

رو مورد بررسي و تحلیل قرار گرفته است فرهنگي شدند. روند اين تحوالت در پژوهش پیش

ن آهمیراث راهمفهوم  سترۀمیراث صنعتي و گ ی ازتربه شناخت عمیقبتوان تا از رهگذر آن 

میراث صنعتي يک »د. حیات آن را برای آينده میسر کر امکان حفاظت و ادامۀ و دست يافت

آورد که در هیچ بخش ديگری از هايي را به میان ميفرد فرهنگي است، چالشمنحصربه حوزۀ

ری های مشابه کمتهای تازه برای مسائلي است که نمونهشود و نیازمند پاسخمیراث يافت نمي

طور خاص نعتي، و بههای میراث صشناخت دقیق ارزش .(همان)« داندر زمان گذشته داشته

ساز حفاظت از منزلت و میراث اثر است و بدون شناخت دقیق از وجوه مختلف زمینه ،آهنراه
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میراث صنعتي نیازمند دانش، قدرت قضاوت باال و درک »آن، امکان حفاظت دور از ذهن است. 

و مراقبت موجب  ،گذاری موجب مراقبتنهادن، ارزشواقعي است. درک و فهم موجب ارزش 

  .(20همان: ) «خوشوقتي و نوآوری خواهد بود

آهن در جهان از مفاهیم نو و مورد بحث است که هنوز های میراث راهبررسي ارزش

و  1های وابسته مانند ايکوموسکند. مطالعات موردی سازمانفرآيند تکامل خود را طي مي

ین برای تبی تالشي چند جانبه سرآغاز مرتبط آهن و موضوعاتمیراث صنعتي، راهدرباره  2تیکي

آهن به يک های میراث راهاست. شناخت و واکاوی ارزش آهن در بستر جهانيارزش میراث راه

از مفهوم منزلت  ایدرک يکپارچهکه  با اين هدف ،ها نیاز داردبارۀ مفهوم ارزشبررسي دقیق در

دلیل گستره و تنوع مفاهیمي هب ،آهنمفهوم ارزش در میراث راهتبیین . دهددست بهفرهنگي 

 کمي دشوار است.  اثر الزم هستند، های منزلت فرهنگيبرای درک بهتری از مرز که

 گيفرهن ،طبیعي مناظر ها،تونل ها،پل ها،کانال مانند آن به وابسته عناصر و ايران آهنراه

ه ها پرداختبه تعريف و شناخت آن يکپارچه کلیتي در است الزم که غني است میراثي...  و

 به را اثر مکان مرزهای از کامل درکي امکان اثر، هایارزش شناخت در يکپارچگي اين. شود

جانبه نیازمند است. های شناختي چندتعريف دقیق از اين کلیت به مؤلفه .دهدنشان مي ما

ها با مطالعه موردی های شناختي و انطباق کارکرد آنمولفهاين پژوهش با ارائه منظور، بدين

 آهن سراسری ايران، در پي تبیین منزلت فرهنگي اين اثر است. میراث راه

 شناسی پژوهشروش
ي چه تحوالت ،در بازه زماني میان انقالب صنعتي تا پیدايش مفهوم میراث صنعتي .1

 ت چیست آهن در اين تحوالرخ داده است و جايگاه میراث راه

 شوند آهن چگونه تعريف ميهای میراث راههای شناختي ارزشلفهمؤ .2

 شوند آهن سراسری ايران چگونه تبیین ميهای میراث راهارزش .3

 شناسی پژوهشروش
دقیق پژوهش، ت مطالعات کیفي به دلیل نوع مسئلۀ. استنوع مطالعات کیفي از ش حاضر هپژو

 تاريخي به بررسي-پژوهش حاضر با راهبرد تفسیریو ادراک معنا مد نظر قرار گرفته است. 

ا بنگارندگان، از سويي  .است آهن پرداختهمیراث راهپیدايش مفهوم انقالب صنعتي تا  سیر

گاه نی ديگر با تیکي، ايکوموس و يونسکو و از سو های جهانيها و کنوانسیونپژوهشبررسي 

استدالل منطقي و اجماع مباحث با استفاده از راهبرد  و پردازان حوزه میراث صنعتي،به نظريه

  کنند.ارائه  آهنابعاد مختلف میراث راه و شناختتا چارچوبي برای درک  اندکرده سعي

شود. بخش ای و میداني تقسیم ميآوری اطالعات به دو دسته کتابخانهروش جمع

ام انج آهنراه شرکتسازمان میراث فرهنگي و آرشیوهای شخصي، ای با استفاده از کتابخانه

                                                 
1 ICOMOS 
2 TICCIH 
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. ستاهو نقشه هاعکسالمللي، کتب و مقاالت، های بینوناسناد، کنواسی بررسي شامل شد و

هن آدر مسیر راه عکاسي، گفتگو و طراحيمستقیم، پیمايش،  با مشاهدۀ نیز بخش میداني

رای ب نگاریداده در نهايت از تکنیک و همراه بودههای اثر بازشناسي ارزش برایسراسری ايران 

 . استفاده شده است گیری اطالعاتبندی و نتیجهانتقال، طبقه

مطالعه به دو دلیل اهمیت دارد. نخست اولويت آن به لحاظ تاريخي و نقش میدان موردِ

میراث جهاني  1و دوم معرفي آن در لیست موقت ،آهن کشورسیاسي نسبت به باقي خطوط راه

 7221زماني اثر مورد مطالعه از  های جهاني. گسترۀبه عنوان يک اثر واجد ارزش 2يونسکو

 محدودۀ مورد مطالعه در مسیر قطعۀ گرفته است.ه.ش را دربر 1357تا  میالدی( 1848) ه.ش

شه جنوب ايستگاه انديمشک تا بی -نتهرا شهر، و قطعۀگاه فیروزکوه تا قائمشمال ايست -تهران

هن آمسیر راهاز مباحث جهاني، ، بر مبنای چارچوب استخراج شده نهايتدر. گرفته استدربررا 

مفهوم ارزش در میراث تبیین تا از خالل آن به درک، بسط و  ارزيابي شدسراسری ايران 

 پرداخته شود.های جهاني با شاخصآهن ايران راه

 مبانی نظری  
 تا حفاظت میراث صنعتی   یصنعتانقالب های ارزش لتقاباز 

صرفاً جنبه صنعتي  1760-1830های صنعتي در سالم به انقالب وستغییر و تحوالت مو

ي های ناگهاننیز به دگرگونيانقالب  اجتماعي و فکری نیز بود. واژۀ هاینداشت و دارای جنبه

دلیل استفاده هاما ب ،ای را ندارندچنین خصیصههای اقتصادی که فرايندشود، در حالياطالق مي

شرايط اين دوران با . (5: 1384)تامس ساوتکلیف،  کنیمبه همین اصطالح قرارداد مي رايج،

اصلي آن سرعت بود. بنا به گفته توماس  ور و مبتکرانه همراه بود که مشخصۀای جسروحیه

 جديد از مفهوم زمان بودهای رواني انقالب صنعتي استنباط ترين ويژگيآشتون: يکي از مهم

و انتقال کاال  تبادالتروابط، سرعت تمام ساختارهای نظری و در پي آن . (46: 1384)بنه ولو، 

  ثیر قرار داد.تأرا تحتِ و انسان

مان توان همزرا مي( 1819-1900) 3آغاز نگاه حفاظتي با رهنمودهايي از جان راسکین

انقالب صنعتي دانست. شايد همزماني راسکین با شکوفايي  های اتمام دورۀنخستین سالبا 

 -های هنری و وضعیت اقتصادیها، افتانقالب صنعتي، سبب شد تا او دلیل بسیاری از نابودی

اجتماعي را تولیدات صنعتي و صنعتي شدن بداند. همین عناد راسکین با صنعت است که در 

او به جای » داد. و پیروانش قرار 4ت او را مقابل کساني چون ويوله لودوکهنر، معماری و مرم

صنعتي، مفهوم انتزاعي صنعت را آماج حمله قرار  ارزه با شرايط ملموس و مشخص جامعۀمب

                                                 
1 Tentative List 
2 UNESCO 
3 John Ruskin  
4 Eugène Viollet-le-Duc 
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 1با نظريات ويلیام موريس ،تدريجاً نگاه مرزدار راسکین .(254-256: 1384)بنه ولو،  «دادمي

نگاه به صنعتي شدن و تولیدات  های بعدتعديل شد و در سالروانش ( و پی9618-3418)

 تغییر کرد.  ،مرمتحفاظت و ها از ادبیات تا در همه حوزه ،هنری-صنعتي

و منتقدان بوجود آورد. با  های زيادی را بین هنرمندانشهرها واکنش ۀتغییر چهر 

 را گرايانهيیدبه تأ گرايانهغییر ديدگاه نفيتوان تمي ها، در اين واکنشکورنولوژيک ديدگاهي

 تغییر فضای فکریِ. برای درک بهتر است شامل گسترۀ بزرگي رد. اين انتقاداتمالحظه ک

-از کوک 2بار ديکنز: وصف خصومتشودها آورده ميچند نمونه از اين نقادی جادر اين، حاکم

 4، وصف هاينه«کردندشهر را در روغن سرخ مي»بخش سیاهي: منظر شهری الهام 3تاونبرن 

از  5، وصف بالزاک«های زنده انسانيها و آن مهرهآن جنگل سیاه خانه»بعد از ورود به لندن: 

يکنواخت و »: 6، وصف پرودون«در ساحل رود سن غده سرطاني بزرگ دودزده»پاريس سیاه: 

و  . نوعي خصومت«اندهای شهر را گرفتههای قطاری که جای دروازهکسالت آور... ايستگاه

ها قابل مشاهده است. اما با نزديک اين نوشته در هاهای گذشتۀ شهرآگاهي از تخريب ارزش

آيند. اين تغییرات آرای مثبتي هم برای پذيرش وضع جديد پديد مي 19قرن  شدن به اواخر

 آهن و عناصرها از راهکه در اکثر آن يابدراه ميهنری نیز  هایرسانهاز متون به نقاشي و ديگر 

آهن به عنوان گیری استفاده شده است. در واقع راهابزاری برای موضع همچون اشوابسته

با خود شکل  های مختلفي را در مواجههت که موضعنمادی از موضوع صنعتي شدن مطرح اس

آهن خطوط راه وصف منظرۀ، آن دوران وضع موجود دربارۀ آرای مثبتاز نمونه داده است. 

صدای دوردست قطار برايشان مانند آواز توکای »: است کاشالز حرفۀکتاب  در 7برنارد شاو

های پیامد که درباره 9و دومیه 8که میلهيي هااز نقاشي همچنین .«سیاه گوش نواز است

تسیونیستا امپر دومیه( )مانند خیابان ترانسنونِ اندکشیدهانقالب صنعتي به تصوير  اجتماعي

توان سیر تحول را مي ،اندکردههايي که مناظر شهری و طبیعي را با مناظر صنعتي ادغام 

 .(9513مشاهده کرد )بنه ولو، 
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م )راست(؛ نقاشي ايستگاه سنت الزاره 1834. طراحي خیابان ترانسنونیان اثر اونره دومیه، 1 يرتصو

)چپ( 1877اثر کلود مونه،   

    
 www.artble.com منبع:

 19و  18های مختلف، در سدهبا توجه به نظريات  هامفهوم میراث فرهنگي و ارزش

 و 1899های الهه )از نشست-تغییرات زيادی کرد. اقدامات مختصر قبل از جنگ جهاني اول 

تهیمسبب بوجود آمدن ک -های وسیع بعد از جنگ جهاني دوم( تا واکنش به تخريب1907

 . دشحمايت جهاني از آثار تاريخي  المللي و تخصصي درهای بین

 های انقالب صنعتي تا حفاظت میراث صنعتيمسیر تحول ارزش. 2 يرتصو

 
 : نگارندگانترسیم

حفاظت مدرن از مرمت اشیاء صرف، به حفظ بناها و سپس به مديريت روستاها و شهرها 

 2به بستر طبیعي، روح و ابعاد ناملموس 1همزمان از روند کالبدی و ملموسارتقاء پیدا کرد و 

فرهنگي تغییر پیدا کرد و همین . در واقع، تعريف اثر و مکان میراث ادامه و گسترش يافت

شود ها، سبب فهم و در پي آن حفاظت ميانتقادی از هر اثر و جهاني شدن ارزش يندِفرا

 تر شدها دقیقتعاريف در تنوع گونه ،کنون( تا 1964منشور ونیز ). از (329:1387)يوکیلهتو، 

های مختلف منزلت فرهنگي، گونه محیط اثر فرهنگي، مکان اثر، و مفاهیم از مواردی چون

گردشگری، میراث ناملموس،  طیف متنوعي همچونهای باستاني به باغات، شهرها و محوطه

 است.مشاهده در اينفوگرافي ذيل قابل  اصالت و يکپارچگي تکامل پیدا کرد که
  

                                                 
1 Tangible 
2 Intangible 
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 ها و منشورهای جهاني )براساس موضوع مورد مطالعه(کنوانسیون . سیر زماني3 يرتصو

 
 : نگارندگانترسیم

 میراث صنعتی: تحول و تکامل
پژوهش میراث  ،مطالعه برایالمللي يک انجمن بین، 1المللي حفاظت میراث صنعتيبین کمیتۀ

 . استحمايت، ترويج و تفسیر میراث صنعتي  ،صنعتي

 که اين ، آن استفناورانهتي، علمي و ترين بخش شناخت میراث صنعاحتماالً مشکل

های متفاوت و متناقضي است: میراث ملموس در برابر میراث ناملموس، میراث متعلق به زمینه

ی نامنقول، موضوعات ثابت در برابر فرآيندهای پويا هاابزار و ادوات قابل حمل در برابر دارايي

 ها وو غیره. در واقع ارزش و منفعت میراث صنعتي دقیقاً همین ارتباط آن با تمام اين شاخه

  .(180:1396روابط پويای بین آنهاست )کات، 

به  2تیکي در منشور نیژني تاگیل توسط کمیتۀ 2003تعريف میراث صنعتي در سال 

فاظت مايي در زمینه حالمللي به منظور راهنتصويب رسید. اين منشور نخستین متن مرجع بین

                                                 
1The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH) 
2 Nizhny Tagil Charter 
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میراث صنعتي است. منشور نیژني تاگیل برای اولین بار به تعريف مشخصي از میراث و حمايت 

ها و معرفي از جمله حفاظت و شناسايي ارزش - صنعتي و همچنین موضوعات وابسته به آن

رداخت. رويکرد اصلي منشور نیژني معرفي ابعاد مختلف مفهوم میراث صنعتي پ -و آموزش

 شود.ای از تاريخ تمدن بشر ميهای آن سبب حفاظت برای دورهاست که شناخت ارزش

 ،فناورانههای تاريخي، میراث صنعتي متشکل از بقايای فرهنگ صنعتي است که ارزش»

ها، آالت، کارگاهها و ماشینبقايا شامل ساختمان. اين را دربردارداجتماعي، معماری و علمي 

های تولید ، انبارها و مخازن، مکانهای پردازش و پااليشها، معادن و محوطهآسیاها و کارخانه

 است هاييهای آن و همچنین مکانو تمامي زيرساختونقل حمل ،و انتقال و مصرف انرژی

های اجتماعي مرتبط با صنعت مانند مسکن، عبادت مذهبي و آموزش مورد که برای فعالیت

  .(2003)منشور نیژني تاگیل،  «گرفتنداستفاده قرار مي

 .تاريخ بشر استعتي شدن در طول دو قرن گذشته، يکي از مراحل مهم روند جهاني صن

ول . اصشودشمرده ميو حیاتي  جهاني شدن و شناسايي میراث صنعتي برای دنیای مدرن مهم

المللي و همکاری بیشتر ايکوموس و تیکي بین هایکمیتهبا گسترش  2011در سال  1دوبلین

ي پ ايکوموس و تیکي در کرد،را تهديد ميمیراث صنعتي خطراتي که منتشر شد. با توجه به 

 هایاز معرفي گونه پسهای مختلف میراث صنعتي برآمدند. تر از گونهارائه تعاريف دقیق

مرکز ت حفاظت و تقدير از میراث صنعتي مستندنگاری، حمايت، بیشتر براين منشور ، صنعتي

ه ک داند. اصول دوبلین صنعتي شدن را يک فرآيند فعال با حسي از تداوم تاريخي ميکرد

 شهری، و همچنین ريزی، مهندسي، معماری و برنامهصنعتي فناوری طیفي از میراث ملموسِ

ها، خاطرات و زندگي اجتماعي کارگران و جوامعشان، را شامل مهارت میراث ناملموسي چون

ر تث صنعتي به صورت دقیقدر پي کشف و تعريف میرا 2012در سال  2بیانه تايپیه شود.مي

د شوتنوع میراث در کشورهايي مي ترِموجب درک عمیق ای. اين مطالعات منطقهدر آسیا بود

 فرايند صنعتي شدن را طي کردند.که ديرتر 

از شناخت مفهوم و ارزش پس ،تیکي تاکنون گیری کمیتۀشکلزمان میراث صنعتي از 

 در پیدايشثیر جغرافیا به تأهای آن و همچنین ت تنوع گونهبه شناخ ،های میراث صنعتي

ساز هبه چار (2015) تیکي در لیل فرانسه مین کنگرۀدر پانزده .تکامل پیدا کرده استها تفاوت

های معماری، اقتصاد محلي، پايدار، معاصرسازی شهری، نوآوری بودن میراث صنعتي در توسعۀ

 .دشفرهنگ و دانش اشاره 

 و میراث آهنراه

بندی کرده است که از دسته طبقه 21تیکي موضوع مطالعات میراث صنعتي را به  کمیتۀ

مايکل جي. دکتر تعريف  ارتباطات و ... را نام برد.ها، ها، کانالپلآهن، راه توانها ميآن جملۀ

                                                 
1 Dublin Principles 
2 Taipei Declaration 
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های ست که وسیله نقلیه با چرخايمسیر پیش ساخته» آهن اين است کهاز راه 1تي لوئیس

اين تعريف به  .«توانند از مسیر خارج شوندکه نميشود حال حرکت روی آن هدايت ميدر

توجه را به اين « شدهمسیر ساخته»اما  ،اشاره دارد و فناوریونقل حمل کلیتي ساده درباره

شوند که ممکن است در جزئیات ای ساخته ميها با هدف ويژهآهنکند که راهنکته جلب مي

 استفاده از راه ريليِنقل خطي هستند. ومه يک سیستم حملاما در کل ه ،مختلف باشند

 ها ون بار به کشتيبرای رساند ،تردر مسیرهای کوچک گذشته واز دوران  ،سنگي و چوبي

 ر،تپیچیده یيج در مسیرهارتده ها برای استخراج از معادن رواج داشته است. راه ريلي ببعد

ه ب و در عصر حاضر فاده قرار گرفتمورد است ،تر و حیواناتهای بزرگواگنهمراه با استفاده از 

ورپول آهن لیراه که نگاران معتقدند. بسیاری از تاريختدريج آهن جايگزين سنگ و چوب شد

آهن مدرن متشکل از مسیری ويژه، راه ، گونۀ اولیۀافتتاح شدند 1830در سال  که و منچستر

 کنترل جامعه موجبات و تا حدی هستند مسافران ونقل راحتآمدوشدهای عمومي، حملمحل 

 (.1999)کولز،  اندرا فراهم آورده

دوران طاليي گسترش  داند.مي 3جهانيهای میراث محوطه راها آهنراه 2آنتوني کولز

های قرن آهنراه اول بود و به طور حتم بايد توسعۀ آهن، در کشورهای درگیر جنگ جهانيراه

آهن نیز معتقد است: راه 4های جهاني دانست. از طرفي ديگر نیل کاسنزرا متأثر از جنگ 20

اغلب، مزايايي که با خود به  سمت پیشرفت بوده است ودر تمام مدت حضورش نیرويي به 

آهن های آن بیشتر بود. برخالف کشتي، خودروهای سواری و هواپیما، راهارمغان آورد از زيان

آهن عمدتاً در بوده است، هرچند راه يا محرک آن ای برای جنگ يا کشتاربه ندرت وسیله

آهن موقعیت عمیق و هها برای ايجاد جنگ دخیل بوده است. حقیقتاً، راتوانايي ملتافزايش 

اين اهمیت ناديده گرفته شده است )کاسنز،  های بسیاریاما در فرهنگ ،قابل اهمیتي دارد

از  جديدی سبکهای انقالب صنعتي بود که ترين نشانهآهن از اولین و اصليورود راه (.1997

های ساختمانرا تغییر داد.  مردمهن افق فکری آزندگي را برای عموم مردم به ارمغان آورد. راه

ای هتوانند از اهمیت تاريخي بااليي برخوردار باشند، حتي اگر نمونهآهن به همین دلیل ميراه

 های اولیهعالي از معماری زمان خود نباشند. يادبودهای اصلي از انقالب صنعتي، مانند بدنه

تغییر انديشه و سبک  .(9719)يیتز،  هستند آهن، در سطح بین المللي حائز اهمیتدر راه

در تعامل انسان با طبیعت و خلق مناظر صنعتي نیز بروز پیدا کرد. از سويي تعامالت  ،زندگي

شهرسازی، همگي ابعاد مختلفي را برای واجتماعي و فکری و از سويي ديگر تحول معماری

 دهند. به ما نشان مي ،عد تاريخيورای بُ ،هاشناخت مفهوم ارزش

                                                 
1 J, T, Louis 

2 Anthony Coulls 

3 Railways as world heritage sites 

4 Neil Cossons 
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ا، هها، پل. مسیرگیردميدربر میراث فرهنگي، طبیعي و صنعتي هایحوزهآهن میراث راه

ها، معماری و شهرسازی، بقايای صنعتي، انبارها و ها، بستر طبیعي، ايستگاهها، کانالتونل

اين میراث غني هستند. ارزش اين اجزا هرکدام با وجوه  یدهنده اجزالوکوموتیوها همه تشکیل

آمیخته است. در پي اين تنوع، چالش سختي ی، طبیعي و ... درماری، فناورعمختلف تاريخي، م

ايکوموس با همکاری تیکي  اين سبب. به وجود داردآهن های میراث راهتبیین ارزش پیش روی

اين تحقیق آهن، مسیر و ... پرداخت. ل، راهاصنعتي از جمله کان متنوع هایبه مطالعات نمونه

منتشر شد و به  های میراث جهانيها به عنوان محوطهآهنتحت عنوان راه 1999سال در 

پرداخت و عالوه  آنهای شاخص تدوين صنعتي برای جهان و يعنوان میراثهآهن براه مفهوم

ايکوموس و  چهار شاخص از مطالعۀ. مورد بررسي قرار داددر چند کشور  اين میراث را بر آن

هاد شده که به همراه توضیح مختصری آهن پیشنمیراث راه هایتیکي برای شناسايي ارزش

 شود.در ذيل ارائه مي

 با مشکالت آثاری که سازندگانشان در مواجهه :1نبوغ باشد دهندۀخالقي که نشاناثر  .1

اين سازندگان عالوه بر مهندساني که مسئول اصلي  بسیار خالق بودند. حلو ارائۀ راه

اند، شامل همۀ افرادی است )بعضا ناشناس( که در آهن بودهطراحي و ساخت راه

 اند.ساخت و تکمیل آن نقش داشته

فناوری : 2باشدثیرگذار بوده و خود نیز بر آن تأتأثیر گرفته  های نوآورانهوریفنا از .2

همچنین گیرد، ساختارهای مهندسي و معماری و ... را دربرمي ،بستر مسیر آهنراه

ه ب هاست،ه آنب انتقالش نقل وووری از صنايع و انواع ديگر حملفنا دريافت شامل

ويژه کاربردهای خالقانۀ مواد و مصالح جديد و فنون ساخت بايد مورد توجه قرار 

بتن  هايي که باآزمونو  1860به جای آهن از دهه گیرد. مثل استفاده از فوالد 

نوآوری در ايکوموس دربارۀ  سند. در دهم انجام شد و ...ساختماني تا پايان قرن نوز

آهن ذکر شده راه توسعۀهای تاريخي حسب انواع و دورهبر هاييمثالآهن، فناوری راه

مدرن به رويکردی بین فناوری نگاریتاريخ (. در مجموع9: 1999ايکوموس، است )

ر محیطي و سیاسي بزيستهای اجتماعي، اقتصادی، مؤلفهای نیاز دارد: رشته

 ها تأثیر بسزايي دارند.آهنتغییرات فني و گسترش راه

هايي است که از آهناين معیار هم دربرگیرندۀ راه: 3باشدبرجسته يا نوعي ای نمونه .3

به دلیل رغم معمولي بودن هايي که بهآهنبرخي جهات برجسته هستند و هم راه

 اند.ای خاص تبديل شدهدوامشان به نمونه

                                                 
1 A creative work indicative of genius 

2 The influence of, and on, innovative technology 

3 Outstanding or typical example 
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ونقلي ساخته ها برای کارکرد حملآهنراه: 1توسعه اجتماعي يا اقتصادی باشد بیانگر .4

اند و اين کارکرد بنیاني در خدمت اهداف سیاسي، اجتماعي، اقتصادی و شده

اما در . های مردم برای سفر و تجارت بوده استو همچنین خواسته فرهنگي بسیار

 ،ها بر زندگي اجتماعي و اقتصادی همسان نبوده استآهنثیر راهوکنار جهان تأگوشه

 آهن در بستر خود شناسايي شود.در نتیجه الزم است نقش خاص هر راه

آهن های میراث راه، چارچوبي مفهومي برای تبیین ارزشبر اساس مباحث ارائه شده

 به آن و عناصر وابسته آهنراه یاول اجزا در مرحلۀ بر اساس آن، طراحي شده است که

. ودشالذکر تحلیل ميفوقلفه چهار مؤمنظر آهن از میراث راه دوم شود و در مرحلۀشناسايي مي

رهیافتي برای بررسي اصالت و  آهن، دستیابي بهمیراث راههای ارزش فهمشناخت عمیق و 

 فراهمرا  آن حفاظت و مديريت ای ارائه برنامۀکند و زمینه را بررا میسر مي اثر يکپارچگي

 خواهد کرد که در اين مقاله بحث بررسي اصالت و يکپارچگي مد نظر است.

 آهنمیراث راههای تبیین ارزش. چارچوب مفهومي 4 يرتصو

 
 (1999منبع: نگارندگان براساس پیشنهاد تیکي و ايکوموس )کولز: 

 سراسری ایرانآهن راه
 نوزدهمدوم قرن  اقتصادی کشور در نیمۀ -چیده سیاسيايران در اوضاع پی های اولیۀآهنراه

به پهلوی و از طرف ديگر  ر حکومت قاجاراز طرفي تغیی . در اين دوراندقاجار احداث ش و دورۀ

 1303تا  8122های بین سال. شدبروز برخي مشکالت  باعث های قدرتمند،دولتسیاست 

                                                 
1 Illustrative of economic or social developments 
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ه شد که آهن به دولت ايران ارائتیازِ راهپیشنهاد دريافت ام 31( در کل 1925تا  1850ه.ش )

ثیر اهداف تأآهن در دورۀ قاجار تحتری راهگیدر ابتدا شکليک به نتیجه نرسید. هیچ

 ام کوچک و موقت بود. با شروع دورۀاستعماری کشورهای بیگانه بود و محصول آن چند اقد

ملي قوت گرفت و اولین  آهن با استفاده از سرمايۀطوط راهخ ساخت و توسعۀپهلوی انديشۀ 

يکديگر متصل کرد )شريفي، تیمورتاش و حناچي، هخزر و خلیج فارس را ب دريایآهن ملي راه

2018.) 

 آهن ايرانگیری راهشکل . سیر تاريخ5 يرتصو

 
 : نگارندگانترسیم

ناپلئون سوم به  آهن اشاره شده است، نامۀدر آن به راه که ايران دولتي سند اولین

 راآهن سراسری ايران راه (. طرح اولیۀ321: 1376ي اردکاني، شاه است )محبوبناصرالدين

چاپ ) 1یايي هنری کیپورتجلس شورای ملي، از روی نقشه جغرافاولین رئیس م ،الدولهصنیع

ه.ش  1305در سال  .(1327د )ملکوتي، ترسیم کر 000.1:1.000برلن( با مقیاس  1883

اين آهن تشکیل شد که های راهبیني هزينهها برای پیشکمیسیوني از نمايندگان وزارتخانه

به  آمريکايي سیناز آن مهندپس . بودمجلس در آن سال  ترين اليحۀمهم هابیني هزينهپیش

از د. شد و شروع به کار کرسیس تأ« فوايد عامهوزارت »را در « آهنراه ادارۀ»ايران آمدند و 

در  و ،فیروزکوه ع البرز و قلۀهای مرتفدر شمال گردنهآهن راه ساخت ه.ش، 1312اوايل سال 

به اين علت دولت  .ناکام ماندآبديز  العبور درۀهای صعبجنوب رشته کوه بزرگ زاگرس و تنگه

وزارت  قراردادی بست تا مشاور فني و نمايندۀ« 2کامپساکس»شرکتي دانمارکي به نام  ايران با

آهن ترکیه را نیز داشت. همچنین خود ساخت راه مۀطرق )راه( باشد. اين شرکت در کارنا

                                                 
1 Henry Keyport 
2 Kampsax 
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راحتي و به د مشکالتشاه باعث ش با -مدير عامل شرکت- 1يورگن ساکسیلدارتباط مستقیم 

 بدون اتالف وقت حل شوند.

 آهن سراسری ايرانموقعیت راه .6 يرتصو

 

 منبع: نگارندگان

گلستان، مازندران، تهران، سمنان، قم، مرکزی، لرستان و  از هشت استان اين مسیر

)گرم و مرطوب، معتدل  متنوع هشت اقلیم از آهن سراسری ايرانکند. راهخوزستان عبور مي

، گرم و مرطوب، گرم( و مرطوب، معتدل و خشک، گرم و خشک، کوهستاني، معتدل و خشک

جنوب -مسیر سراسری شمال(. 1379)مکملي،  کندعبور ميدر نواحي بکر و طبیعت خاص 

ست و متری از سطح دريا 2112، دارای ارتفاع ترين نقطه مسیر. مرتفعداردايستگاه  103

 524پل کوچک و بزرگ،  4200بیش از اين مسیر . متر است 2880ترين تونل آن نيطوال

های که هريک از ويژگي 2سیساتي درطول مسیر وجود داردعناصر وابستۀ صنعتي و تأتونل و 

 های مختلفيهستند. در طول مسیر، پل ، معماری، فرهنگي و اجتماعي برخوردارفناورانهخاص 

مار شن انسان و طبیعت بهاند که هريک شاهکاری از تعامل میامتفاوتي ساخته شده فنونبا 

جات، بقايای کارخانه جملهوجود دارند، من طول مسیر بسیاری در آيند. عناصر شاخصمي

. ادامه به آن پرداخته خواهد شدهای فني مانند پل و تونل که در سازه آالت،انبارها، ماشین

وی ديگر تحت ثیر اقلیم هر منطقه و از ستأاز سويي تحتآهن سراسری راه ساختار معماری

                                                 
1 Jurgen Saxild 

آهن  آهن جمهوری استتالمي ايران و پرونده نامزدی ثبت جهاني راهاستتتناد به گزارشتتات و استتناد شتترکت راه 2

 سراسری ايران
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ع در واقگره خورده است.  فناوریست که با دانش بومي و ثیر تنوع فرهنگ اقوام مختلف اتأ

 پیوند ايجاد کرده و منظری متنوع و وسیع را شکل داده فرهنگ اقوامآهن سراسری میان راه

 رشو گست فناوریآهن سراسری در انتقال که از اهمیت میراثي بااليي برخوردار است. نقش راه

 است. ناپذيرانکار ها و شهرهااروست و توسعۀ

 . طراحي از سه خط طال )راست(، طراحي از دره و پل ورسک )چپ(7 ريتصو

  

 ترسیم: معراج شريفي

 آهن سراسری ایرانهای میراث راهتبیین ارزش

 روی نگارندگان قرار دارد:روش پیشآهن سراسری ايران دو های میراث راهبرای تبیین ارزش

دربارۀ هر های طبیعي، صنعتي، فرهنگي، معماری و ... است بر اساس ارزشارزيابي روش اول 

 ،ستا میراث گونۀبر اساس ارزيابي است. روش دوم  انجامگونۀ ديگری از میراث فرهنگي قابل

ها ارزشبیان آهن به میراث راهموضوع  اتکا بر باروش دوم مدنظر است، يعني که در اينجا 

 . پرداخته خواهد شد

 نبوغ باشد. خالقی که نشان دهندهاثر  .1

 که شدهمطرح فرد هفني منحصرب اثرعنوان يک جنوب به-آهن سراسری شمالخط راه

 .هايي خالقانه ارائه کنندحلراهطبیعي  موانع برای مهارتوانستند  روزبا دانش بهمهندساني 

 هبا توجه ب ،العبورمسیرهای صعبدر اين ها، ديوارها و ديگر عناصر وابسته ها، تونلاحداث پل

 ازاهمیت بسیاری برخوردار است. از  را در اختیار داشتند، امکاناتحداقل  که سازندگاناين

 66 ون آرماتور و مصالح فلزی با دهانۀپل ورسک بد -1 چند مورد اشاره کرد: توان بهها ميپل

با يک تاق تک دهانۀ سنگین و يکپارچه است که با دهانۀ پل اوريم  -2، متر110متر و ارتفاع 

ل به طرفین تاق، دو هال در)، در طول پیچ مسیر ساخته شده است. 8/16متر و شعاع  64

متر  4ت است از: مرکز تاق با عرض ابعاد مقطع عرضي تاق عبار متر ساخته شد. 1/247شعاع 

ين پل کارون به عنوان بلندتر -3 ،متر( 80/2متر و قطر  90/8عرض  ها با، پايهمتر 60/1و قطر 

 .های دوآب، شورآب، شیرگاه و بسیاری موارد ديگرپل -4متر، 1000پل مسیر جنوب با طول 
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 هایکشور یبا همکار ،يدر مناطق کوهستان ويژههب ،رانيا یسراسرآهن راه از ييهابخش

سخت  ييایجغراف طيو شرا میبا توجه به اقل ،يياجرا یهايدگیچیاست. پ رفتهيصورت پذ گريد

محافظ،  یوارهايها، آبروها، دها و تونللپ در زمینۀ احداث يدانش فن ۀموجب توسع و پیچیده،

ه جهان شد گريمناطق د کارگیری اين دانش درو به يکشو جاده یبردارنقشه زات،یحمل تجه

کي از که ي است طال قبل از منطقه ورسکخط احداث سه هاترين پیچیدگياز مهم است.

ا ب کهکردن شیب و رسیدن به ارتفاع مورد نیاز است کمشاهکارهای مهندسي ساخت برای 

که متری، از کوهستان عبور کرده است. با توجه به اين 600کیلومتری و صعود  10طي مسیر 

 دامنۀ روی بر پلهمسیر به شکل سهبرای قطار غیرممکن بود، امکان حرکت در چنین شیبي 

انه و فناورانۀ قابل توجهي تنوع معمار دارای خالقیت و یآهن سراسرراهشده است.  اجرا کوه

ن نوابه ع ،گاناز آن و انتقال میراثش به آيند که حفاظت هاستسازه و هاستگاهيا ساختدر 

  است.، حائز اهمیت اوايل قرن بیستم در ايرانکشور  شدنصنعتياز  يک نمونه موفق

 . عبور خطوط سه خط طال از دامنه کوه )راست(؛ پل ورسک )چپ(8 ريتصو

  
 آهن )راست(؛ نگارندگان )چپ(منبع: آرشیو شرکت راه

 .ثیرگذار بوده باشده تأثیر گرفته و خود نیز بر آن تأهای نوآوراناز فناوری .2

سراسری )همچون استفاده از مصالح و و صنايع مختلف در ساخت خط  فناوری تأثیرپديری از

 شروعنوعي و بهشده  تحولي نوين در عرصه صنعتباعث  بتن و فوالد( مواد جديدی مثل

های وابسته در ها و انبارها و ساختمان. ساخت کارخانهشوده ميدانستکشور شدن صنعتي

موجب توسعۀ معماری و شهرسازی هر منطقه  طول مسیر و استفاده جديد از مصالح بومي

 تفادهاسوجود آورده است. به ایگستره صنعتي منظرشهر که سازی قائمريل مانند کارخانۀ. شد

های گذشته محدوديت های مهندسي نوين موجب عبور ازجديد و به کارگیری شیوه مصالح از

های ساخت با الهام از حلراهو ونقل مصالح . حملدر شهرها شدساز وساخت سبک تغییر و 

تم برجسته از سیس گر يک نمونۀايران نمايان آهن سراسریراهتر شدند. های مسیر آسانساختار

مراکز موجب توسعۀ  گیری از دانش فني و مهندسيبا بهره است که ونقل نوآورانهحمل

 رابطۀ قمناطبا توسعه اقتصادی  اوری. گسترش فنشده است يافتهتوسعهتر کوهستاني و کم
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بي به های کوهستاني، دستیار زيستگاهثیرات قابل توجهي بتأ اين رو ازو داشته است مستقیم 

ای و تغییرات عمده داشته فرهنگي های انساني وزش، تبادل ارجنوب ثروت مناطق نفت خیز

 بوده است. ماندگار ايجاد کرده که تا امروز گذشتهمدت در سفرهای طوالني را

 1395. پل اوريم )راست(؛ پل دوآب )چپ(؛ 9 ريتصو

  
 منبع: نگارندگان

 ای برجسته یا نوعی باشد.نمونه .3

فرد از تعامل انسان با طبیعت محسوب همنحصرب جنوب يک نمونۀ-آهن سراسری شمالراه

 کرده است.که در طول زمان يکپارچگي بصری، ساختاری و عملکردی خود را حفظ  شودمي

آثار طبیعي ملي و مناطق حفاظت  ،وحشهای حیاتهای ملي، پناهگاهپارک مناظری از جمله

های اند. سازهآهن به هماهنگي رسیدهشده درطول مسیر وجود دارند که با منظر خطي راه

لکه ب ،دهرها و ... نه تنها يکپارچگي مسیر را مخدوش نکها، تونلها، کانالفني ديگر مانند پل

های فني نمونهاين سازه چه زيباتر و خواناتر با طبیعت خلق کرده است.در تعامل هر منظری

مانند کانال ورسک در زير پل ورسک  ،هستندهای کاملي از مهار طبیعت و تعامل انسان با آن 

ترين تونل مسیر سراسری و سه خط تونل گدوک به عنوان طوالنيبرای هدايت جريان آب و 

مسیر  يکپارچگي ،برداری از منابع طبیعيبهرهو  گسترش شهرسازی ،یفناورا پیشرفت ب. طال

 خلهمدازمان در آن فني موضعي و نیاز  تغییراتکلي تغییرات چنداني نکرده و در حد طوربه

مورد استفاده و تعمیر و نگهداری قرار گرفته  ،از آغاز ساخت تاکنون ،شده است. خط سراسری

جنوب کشور باعث گسترش -خط شمالو با حفظ اصالت به حیات خود ادامه داده است. 

حیات پويايي و  و همین امر هآهن شدمسیر حرکت راه اطراف و ی پیرامونشهرها درسکونت 

آهن بر متأثر از راه مسکونيِهای ها و خانه. طرح ساختمان ايستگاهه استدرا تضمین کر اثر

ايجاد کرده است.  ای رامعماری ويژهسبک  محلي،ی ساخت و معماری مبنای اقلیم محل، فناور

سته به آن و طراحي مدرن آن، تحتآهن و ساختارهای معماری وابهای راهموقعیت ايستگاه

ای هتوسعه زمینۀبومي و سنتي ايراني، با معماری  ثیر نگرش معماری غربي و آمیزش آنتأ

سینما/کلیسا  کرده است. فراهم آتي و تحوالت خاص معماری و شهرسازی را در مسیر خود

های ايستگاه آهن تهران،میدان و ايستگاه راه مجموعه ها در منطقه شورآب قطعه شمال،وسر

و نماهای  های تختهای جنوب با بامسیماني و ايستگاه و نماهای های شیبدارمبا با شمال

 هايي از اين دست هستند.نمونهآجری 
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شمال، ايستگاه ورسک  در ها )راست(؛ معماری تیپاز بقايای سینما/کلیسا روس ي. طراح10 ريتصو

 )چپ(

  
 : معراج شريفيو ترسیم منبع

 توسعه اجتماعی یا اقتصادی باشد. بیانگر .4

ماعي، اجت ما تأثیرات شگرفي بر توسعۀا ونقل بود،تسهیل حمل آهنايجاد راه گرچه هدف اصلي

ن هآراه. نقش سراسر کشور برجای گذاشت فرهنگي فضاهای شهری در اقتصادی، سیاسي و

در (، پل ورسک که کشورهای پیروز آن را پل پیروزی خواندندمانند در جنگ جهاني دوم )

و مدرن شدن ايران ز تحوالت صنعتي آغا و درمناسبات سیاسي کشورهای مختلف با ايران، 

يک منطقه چندفرهنگي  توسعۀ ربمهمي  تأثیرآهن ايران راهقابل انکار است. همچنین غیر

در طول  و شدارتباط اقوام ترکمن، مازني، کرد، لر، خوزی و عرب  داشته است، چرا که موجب

از منظر  .تنوع زباني، قومیتي و فرهنگي هستیم تداومشاهد حفظ اصالت و  آهن،مسیر راه

يدار در مسیر حرکت های پامهمي در ايجاد اقامتگاه نقشدر جنگ جهاني دوم، ، نیز سیاسي

 مانند ورسک ييگیری روستاهاتوان به شکلمي هااز جمله اين اقامتگاه خود داشته است، که

عه ايجاد توس آهنراهتوسعۀ اشاره داشت. از تأثیرات ديگر شهر و گسترش شهرهايي مثل قائم

د وجو يدر مناطق وسیعي که پیش از آن امکان دسترسزيرا  ای در ايران است،و توازن منطقه

 .دشاقتصادی، تجاری و فرهنگي  توسعۀ سازآهن زمینهنداشته يا به سختي امکان پذير بود، راه

طق منا کرد ودگي کمک شاياني به پويايي و سازن که در مناطق کوهستاني و کويریچنان

 و اين خود يک ساختايجاد استقرارگاهي انساني و تفريحي  و آمادۀقابل دسترس  را طبیعي

گرمسار و بعدها مشهد، آهن با همجواری مسیر راه .به وجود آورد خطي يکپارچه و پويا منظر

زاگرس  يمناطق کوهستان دسترسيافزايش دسترسي مناطق حاشیۀ کوير به پايتخت، افزايش 

واسطۀ ای است که بهمنطقه توسعۀهای خوبي برای مثالهای اهواز و مزارع جنوبي به دشت

 آهن اتفاق افتاد.احداث راه

 گیرینتیجه
ست. ا داشتهمفهوم ارزش در طول زمان با تغییر ساختارهای زيستي و اجتماعي رابطه مستقیم 

ر عصهای تاريخي تا انطباق و رشد جامعه برای درک ابعاد از تقابل انقالب صنعتي با ارزش

 راهآهن هنوز میراث راه مطالعاتجديد، میراث فرهنگي مسیر تکامل خود را طي کرده است. 
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با گسترش تعامالت جهاني در يونسکو،  نیز، های اخیردر طي سال .زيادی برای تکامل دارد

 های منشور بورا و ارائۀبه توصیه . با توجهتری در دستِ انجام استبیشتر و دقیقت مطالعا

اين  و کندمعنا پیدا ميدر طول زمان آهن به عنوان يک اثر تحلیل راهفرهنگي،  منزلتتعريف 

 . دشوميهای حفاظت و مديريت برنامه و تکامل در طول زمان سبب تدقیقشناخت 

، را تنها نبايد در آثار ملموس آن مانند پل و تونل و ... جست آهنهای میراث راهارزش

ي، سیاسي اجتماع هاینقشثیرات انقالب صنعتي و ورود مدرنیته تا تری از تأبلکه ابعاد گسترده

شده  روزمره نیز در ساختار زندگي تریگستردهگیرد که موجب تغییرات و اقتصادی را دربرمي

تمام اجزا ملموس و ناملموس اين بايد  آينده،به  آهنراث راهمیاست. برای شناخت و انتقال 

های تخصصاز ای آهن تنوع گستردههای میراث راهشناخت ارزش .را در نظر گرفت پديده

کند. اين تنوع هم برای شناخت و طلب ميرا مهندسي، عمران، صنعتي، فرهنگي و ... مختلف 

 هایيکپارچه است. شناخت دقیق از تنوع ارزشها نیازمند رويکردی هم برای حفاظت ارزش

های متفاوت از های مختلف با ويژگينمونه ست که در طول زمان و با مطالعۀریام آهنراه

 شود.تر ميسراسر جهان کامل

رچوب مفهومي ارائه شده بر اساس مطالعات ايکوموس و با استفاده از چا در اين مقاله،

آهن . میراث راهتالش شدآهن سراسری ايران میراث راه هایبازشناسي ارزش برای تیکي،

 ای از مواجههملموس و ناملموس است که هريک نمونه یهاای از ارزشسراسری ايران مجموعه

 یتموفقگواهي بر مسیر  توسعۀو  عملکرد. حفظ حیات، هستندهای ساخت و حفاظت با چالش

مهندسي ساخت و  در ای موفقنمونهران آهن ايراه. است اين اثر و حفاظت از آندر ساخت 

تعامل انسان با  ام شده تاغادبا خوانايي کامل در طبیعت  های آنکه سازه استمهار طبیعت 

 ، همچنیناست ای از مناظر فرهنگي را به وجود آوردهگسترهو در نتیجه طبیعت را نشان دهد 

 در دل خود حفظسازی و رونق مناطق، باززنده جهت ،مناظر صنعتيبقايای از را هايي پتانسیل

آهن ايران در طول جنگ جهاني دوم آن را با سرنوشت . نقش تاريخي و سیاسي راهکرده است

وری آآهن برای توسعه و توزيع دانش و فنراه اهمیت پديده امروز نیز ، وهای ديگر گره زدکشور

آهن سراسری ه موجب ثبت راهها بود کمجموع اين ارزشاست.  غیرقابل انکاردر سراسر کشور 

کوشش شد بخشي از اين  در مقاله حاضر و موقت میراث جهاني يونسکو شد ايران در فهرست

 ها بازشناسي و تبیین شود.ارزش

  



 

 93 ...آهنهای میراث راهبازشناسي و تبیین ارزش

 منابع

 آهن جمهوری اسالمي ايران.اسناد و گزارشات شرکت راه

ص » (،1396آلبرت، هلموت ) تجهیز مجدد میراث   دوئت، جیمز، در ،«کند نعتي چه مفاهیمي را بیان ميانقالب 

 . 30-25 ص. صصنعتي

آثار فني و  (، انتشتتتارات وزارت راه: 1338آهن دولتي ايران )مومي راههای ع آمار مصتتتور و اطالعات و فعالیت     

 مطالعات.

صنعتي(،   1خ معماری مدرن )جلد تاري (،1395ولو، لئوناردو )بنه سری،  ترجمه علي شهر  سادات اف تهران:   محمد 

   مرکز نشر دانشگاهي.

 .(1396) در لیست میراث جهاني يونسکوآهن سراسری ايران نامزدی ثبت راه پروندۀ

تهران: شرکت انتشارات     ، ترجمه احمد تدين،(1760-1830انقالب صنعتي )  (، 1384اشتن ) تامس ساوتکلیف،  

 علمي و فرهنگي.

  ،(رای حفاظت از میراث صتتتنعتي  ب TICCIHراهنمای  )تجهیز مجدد میراث صتتتنعتي   (،1396) دوئت، جیمز 
 .هران: انتشارات دانشگاه تهرانت جمۀ پیروز حناچي و سارا تیمورتاش،تر

شمال، ايستگاه فیروزکوه    -موردی: قطعه تهران آهن، نمونۀظت و مديريت میراث راهحفا. (1396شريفي، معراج ) 
 های تاريخي. دانشگاه تهران.کارشناسي ارشد مرمت و احیا بناها و بافت . پايان نامۀشهرتا قائم

شل  صنعتي  دوئت، جیمز، در ،«میراث جهاني، مفاهیم و معیارها» (،1396) کات، می ص تجهیز مجدد میراث    ص. 

175-181. 

سنز، نیل )  صنعت  (،1396کا . صنعتي  تجهیز مجدد میراث دوئت، جیمز، در ي را حفاظت کنیم ،چرا بايد میراث 

 . 24-14 صص

موسسه انتشارات   فر. تهران: ترجمه علیرضا عیني  ،روش تحقیق در معماری (،1396) گروت، لیندا و وانگ، ديويد

 و چاپ دانشگاه تهران.

تهران: موسسه انتشارات و     ،تاريخ موسسات تمدني جديد )جلد اول و سوم(    (،1350) محبوبي اردکاني، حسین 

 چاپ دانشگاه تهران.

المي  آهن جمهوری استتتروابط عمومي راهتهران:  ،آهن )جلد دوم(تاريخ جامع راه (،1379) رضتتتامکملي، محمد

 ايران.

 ها.تهران: خواندني ،آهن ايرانراه (،1327)ملکوتي، مجتبي 

 .تهران: مترجماکبر مهديان. علي ترجمه. (1789–1848) اروپا عصر انقالب (،1374هوبزبام، ا.ج. )

 وزنه.ترجمه محمد حسن طالبیان. تهران: انتشارات ر ،تاريخ حفاظت معماری (،1386) يوکا يوکیلهتو،

Australia ICOMOS (2013), The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places 
of Cultural Significance. 

Burman, Peter, & Stratton, Michael (1997), Conserving the Railway Heritage. London: E & 
F N Spon 

Cossons, Neil (1997), “An agenda for the railway heritage”, In Conserving the Railway 
Heritage, London: E & F N Spon 

Coulls, Anthony (1999), Railways as world heritage sites, Paris: ICOMOS 

Inscription engagement dossier of Trans-Iranian Railway on the world heritage list of 
UNESCO (2018) (Retrieved from https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6195/). 

Sharifi, Meraj, Taymourtash, Sara. Hanachi, Pirouz. (2018), “Trans-Iranian Railway 

Heritage and Its Outstanding Universal Values”, International congress of TICCIH, 
Santiago, Chile. 

Taipei Declaration for Asian Industrial Heritage (2012), TICCIH. 

https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6195/


 
 1 شماره ،8 دوره ايران، شناسيانسان هایپژوهش 94

The Dublin Principles (2011), TICCIH and ICOMOS.  

The Nizhny Tagil Charter for the Industrial Heritage (2003). TICCIH. 

World Heritage Committee. (2008). Operational guidelines for the implementation of the 
World heritage Convention. UNESCO World Heritage Centre. 

Yates, H. John. (1997), “The conservation context”, In Conserving the Railway Heritage, 
London: E & F N Spon  

 


