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چکیده

دخمۀ زرتشتیان کرمان یکی از آثار معماری بسیار ارزشمند آیینی در مجاورت شهر کرمان است که قدمت
آن به سالهای  1233تا  1261هجری شمسی میرسد .در کنار آن دخمۀ قدیمیتر و اصلی قرار گرفته
که تاریخ ساخت آن به احتمال بسیار مربوط به دوران ساسانی است .از حدود سالهای 1320هـ.ش که
شیوۀ دفن زرتشتیان به دالیل بهداشتی و اجتماعی تغییر کرد ،این دخمه نیز متروکه شده و به مرور زمان
در وضعیت حفاظتی نامطلوبی قرار گرفتهاست .بر مبنای نظریات حفاظت معاصر ،همواره یکی از بهترین
راهحلهای حفاظت میراث معماری ،در صورت امکان بازگرداندن آنها به زندگی معاصر و مورد توجه قرار
دادن آنهاست .برای حفاظت از یک اثر معماری بر مبنای تئوریهای کالسیک و معاصر سه راه حل عمده
وجود دارد  :اول حفاظت پیشگیرانه با تمرکز بر حفظ وضعیت کالبدی بنا در وضع موجود و جلوگیری
از تغییر و تأثیر عوامل مخل بر آن ،دوم حفاظت در قالب باززندهسازی و ارایۀ کاربری قبلی اثر در جهت
تداوم حیات آن و سوم حفاظت در قالب باززندهسازی و ارایۀ کاربری جدید و مرتبط با اصالت و هویت بنا.
هر یک از روشهای فوق مسایل و مشکالتی را در پی خواهد داشت که بسته به بنایی که در آن به کار
گرفته میشود متفاوت است و مستقیماً به ارزشهای مختلف و شرایط و ویژگیهای کالبدی و غیر کالبدی
بنا بستگی دارد .هدف از این پژوهش بررسی روشهای فوق و دستیابی به روش مداخلهای مناسب برای
حفاظت دخمۀ زرتشتیان کرمان است که بتواند همزمان به بیشترین مقدار ممکن هم ارزشهای بنا را حفظ
کرده و هم به نیاز مخاطبین پاسخگو باشد .روش تحقیق در این مقاله پژوهش موردی است .ابتدا اطالعات
مربوط به ارزشهای دخمۀ زرتشتیان کرمان با استفاده از روش میدانی و مطالعات اسنادی گردآوری شده
و پس از آن این ارزشها با استفاده از روش تحلیل کیفی در جهت دستیابی به روش مناسب برخورد با اثر
تحلیل و بررسی و بر پایۀ استدالل منطقی نتیجهگیری شده است .در پایان و با توجه به بررسی ارزشهاى
گوناگون اثر از یک سو و نیازهای ذینفعان از سوی دیگر و همچنین بررسی هر یک از سه روش مذکور
در بازگرداندن اثر به زندگی معاصر و قدرت هر یک در انتقال و حفظ ارزشها و همچنین پاسخگویی به
نیازهای ذینفعان ،راه حل سوم ،یعنی بازگرداندن آن به زندگی معاصر با ارایۀ یک کاربری جدید و با توجه
و تأکید بر اصالت و هویت اثر نتیجهگیری شده است.
واژگان کلیدی  :دخمه ،باززندهسازی ،حفاظت ،زرتشتیان.
* .نویسنده مسئول91334320320 ,mkhajepour@uk.ac.ir .
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مقدمه و بیان مسئله

پس از ورود اسالم به ایران ،آیین زرتشت از ادیان باستانی
ایران ،به عنوان یکی از اقلیتهای دینی در کنار دین اسالم
به حیات خود ادامه داد .در این میان ،پیروان آیین زرتشت
بسیاری از مراسم و آیینهای خود را حفظ کرده و در طی
قرون پس از اسالم ،تا حد امکان به آنها عمل کردهاند
(زرینکوب و همکاران .)34-35 :1394 ،اما آیین تدفین و
یا به عبارت بهتر «دخمه گذاری» یا «خاکسپاری» در این
مدت ،به دلیل مسایل مختلف اجتماعی ،فرهنگی و بهداشتی
از حدود سالهای  1320به بعد دچار تغییراتی شده و شیوۀ
دفن مردگان با روشی شبیه به دفن مردگان در آیین اسالم
جایگزین شد (علیپور .1)1385 ،این تغییر موجب شد تا
دخمههای زرتشتیان کاربری خود را از دست داده و در شکل
بناهایی مخروبه و متروک به حال خود رها شوند .در پی
این رویداد ،بسیاری از این دخمهها از بین رفته و آنچه که
باقی مانده دچار آسیبهای بسیار جدی کالبدی و ساختاری
شده و با آنکه این گونۀ معماری ،ثروتی فرهنگی و بومی به
شمار میآید که مجموعهای از ایدئولوژیها و ساختارهای
فکری مربوط به یکی از مهمترین ادیان الهی در ایران باستان
در آن تجسم یافته است ،امروزه نمونههای بر جای مانده
از آن در معرض نابودی قرار گرفتهاند .نمونههایی که نه به
عنوان یک "کلیت" ،بلکه با عنوان یک "موجودیت" ،پذیرندۀ
پژوهشهای بازشناختی هستند (فالمکی.)95:1395 ،
مهمترین دلیل این عدم توجه تغییرات فرهنگی و آیینی چه
به صورت کلی در جامعۀ ایران و چه در جامعۀ زرتشتیان در
شکل تغییر در آیین کفن و دفن ودر نتیجه از دست دادن
کاربری اصلی بناست.

...........................................................

پیشینۀ تحقیق

مودی ،بویس ،هینلز و زنر در خارج از ایران و اوشیدری،
چایچی ،مزداپور ،سروشیان و علیپور به زبان فارسی از
مهمترین کسانی هستند که در مورد آیین زرتشت و رسوم
آن به تحقیق پرداختهاند .از سوی دیگر موضوع حفاظت
بناهای تاریخی و محوطههای باستانی نیز از اواسط قرن
هجدهم که به صورت دانشی آکادمیک فرآیند شکلگیری
خود را آغاز کرده (فالمکی.)11:1380 ،و تا به امروز توسط
اندیشمندانی همچون بویی تو ،جووانونی ،براندی ،فیلدن،
اشارست و بسیاری دیگر به آن پرداخته شده است .اما آنچه
موضوع این مقاله و سایر دخمههای داخل کشور ایران را از
دیگر دخمههای زرتشتی خارج از ایران جدا کرده است نوع
نگرش محدود به دلیل تغییر روش و مناسک مربوط به کفن
و دفن در آیین زرتشت و در نتیجه بال استفاده بودن آنها
است .موضوعی که در مبانی نظری و تکنیکهای مرمتی
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نیز نگاهی متفاوت را میطلبد .نگاهی که تا به امروز به جز
برخورد تعمیری و حفاظتی با رویکرد تداوم مقطعی و موضعی
کالبد این دسته از بناها نتیجة دیگری در پی نداشته است؛
از جمله پروژههای دانشجویی مرمتی و حفاظتی که در مورد
این دخمه و دیگر دخمهها نوشته و یا توسط ادارات میراث
فرهنگی شهرستانها تدوین و اجرا شده است.
سؤال پژوهش

در مسیر پژوهش حاضر سعی بر این است تا به این پرسش
پاسخ دهیم که بناهای مذهبی -آیینی دخمههای زرتشتیان
در ایران که کاربری اصلی آنها منسوخ شده ،به عنوان یکی
از منابع میراث فرهنگی در ایران ،به چه شیوههایی میتوانند
موضوع حفاظت قرار گرفته و کدام روش برای بازگرداندن آنها
به زندگی معاصر در جهت حفاظت مناسبتر است؟
فرضیات تحقیق

دخمههای زرتشتیان ایران (و به طور خاص دخمۀ کرمان)
به عنوان میراث فرهنگی و تاریخی ارزشمند این کشور،
ارزشهای ویژهای برای حفاظت و باززندهسازی دارند.
بازگرداندن بناها و آثار تاریخی به جریان زندگی معاصر و
مورد توجه قرار دادن آنها میتواند در حفظ هویت ،اصالت و
ارزشهای کالبدی و غیر کالبدی آنها مؤثر باشد.
روش تحقیق

در این تحقیق که پژوهش موردی و از نوع کاربردی است،
اطالعات اولیه از طریق مطالعات میدانی و کتابخانهای،
مطالعات اسنادی و پژوهش در جهت اثبات چیستی دخمه و
ارزشهای آن و همچنین نیازهای ذینفعان گردآوری شده
است .سپس نتایج حاصل با استفاده از روش تحلیل کیفی در
جهت دستیابی به روش مناسب برخورد با اثر تحلیل و بررسی
و بر پایۀ استدالل منطقی نتیجهگیری شده است.
زرتشت

براساس یکی از روایات معتبر از نظر ناس ،زمان زندگی زرتشت
به  660قبل از میالد باز میگردد .بنابر روایتی دیگر ،وی در
 1000پیش از میالد در غرب ایران متولد شده و در بخشهای
شرقی آن به کار دعوت پرداخته است (ناس.)453:1377،
براساس اسناد دیگری که کهنترین آنها از کسانتوس لیدیایی
است زرتشت حدود  600سال پیش از لشکرکشی خشایار
شاه به یونان میزیسته است (نیبرگ.)27:1383،
دخمهگذاری( 2تدفین) :برخی از پژوهشگران معتقدند که
رفتار با جسد در گذشتگان در آیین کهن ایرانی و زرتشتی
قدیم را نمیتوان تدفین خواند 3چرا که در تعالیم زرتشت
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دفن کردن مردگان گناهی بزرگ به شمار میرود (علیپور،
 .)51:1385زیرا جسد و هر چه را که با آن در تماس باشد
آلوده و ناپاک میدانستند و معتقد بودند اگر جسد با خاک
در تماس باشد آن را آلوده میکند (آذرگشسب.)42 :1348 ،
عناصر اربعه در آیین زرتشتی خاک و آب و آتش و باد بوده
و در این دین آلوده کردن آنها جایز نیست .به همین دلیل
باید جسد را در دسترس جانوران الشه خوار یا در باالی
برجهای خاموش گذاشت (چایچی .)3:1381،به همین منظور
زرتشتیان برای دفن (از بین بردن) اجساد مردگان خود از
محلهایی به نام دخمه (برج خاموش) استفاده میکردند؛
اجساد مردگان را درون دخمه میگذاشتند تا توسط حیوانات
و پرندگان گوشتخوار از بین رفته و سپس استخوانها را در
بخش میانی دخمه با عنوان استودان میریختند .در ادبیات
ایران نیز اشاراتی پیرامون آیین دخمهگذاری مردگان وجود
دارد 4بیرون نهادن پیکر بی جان در جهان آیینی بسیار رایج
بود .چون اسکندر به باختر رسید ،دید روستاییان و شهریان
پیکرهای بیجان را در گذرگاهی میاندازند و همانجا میماند.
ژوستن آشارا گوید که «پیکر مردگان» را معموالً در هوای باز
میگذارند تا طعمۀ مرغان و سگان شوند آنگاه استخوانهای
عاری از گوشت را به زیر خاک میکنند (قدیانی)318:1392 ،؛
(تصاویر 3و)4

تصویر  .2دخمۀ مانکجی لیمجی (سمت راست) .دخمۀ ساسانی (سمت چپ)
و ساختمان مراسم (مرکز) .مأخذ  :نگارندگان

دخمۀ زرتشتیان کرمان

پس از ورود اسالم  ،با وجود محدودیتها ،زرتشتیان
بخشهای زیادی از آیینهای خود را نگاه داشتند و اگرچه
اجزای رسوم آیینی آنها احتماالً دچار تغییراتی شد ،بنیان و
شالودۀ آنها همواره ثابت باقی ماند (مزداپور .)147:1383،به
تدریج زرتشتیان فارس و خراسان به سیستان و مکران رفته

و عدهای نیز به هند مهاجرت کردند (همان .)372 - 376 :
زرتشتیان هند (معروف به پارسیان هند) که توانسته بودند
موقعیت اجتماعی قوی را به دست آورند پس از با خبر
شدن از اوضاع زرتشتیان ایران در دوران قاجار ،انجمنی با
عنوان «انجمن بهبودی حال زرتشتیان ایران» تشکیل داده و
نمایندهای به نام «مانکجی لیمجی هوشنگ هاتریا» را به ایران
فرستادند تا در جهت بهبود حال زرتشتیان ایران اقداماتی را
انجام دهد (نائبیان .)129-160 ،مانکجی در سال 1233
هـ.ش ( 1271هـ.ق) و در زمان ناصرالدین شاه قاجار به ایران
آمده و نزدیک به  28سال در ایران به اصالح امور زرتشتیان
پرداخت که از جمله اقدامات وی بازسازی دخمههای یزد و
کرمان بود (همان ،به نقل از بویس  427 :و .)428دخمۀ
شهر کرمان معروف به دخمۀ مانکجی در حومۀ شهر و در
نزدیکی روستای سیدی در مسیر کرمان – زرند و در فاصلۀ
 15کیلومتری شمال شهر کرمان ،بر فراز کوهی کم ارتفاع

............................................................

تصویر  .1موقعیت دخمۀ زرتشتیان نسبت به شهر کرمان.
مأخذ Google earth :

تصویر  .3پالن دخمۀ مانکجی لیمجی .مأخذ  :نگارندگان.
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ساخته میشدند تا باد ،بوی مردار و آلودگی و میکروب را به
شهر انتقال ندهد» (شینی غالمپور.)1393،

• از شناسایی حقایق تا حفاظت اثربازشناسی حقایق و معانی
بیرونی محوطه تاریخی دخمه زرتشتیان

تصویر  .4دخمۀ مانکجی؛ اتاق دخمه بان در گوشۀ پایین سمت راست دیده
می شود .مأخذ  :نگارندگان.

به خاطر کلیت نفی شده اثر به دلیل رخ دادن تغییرات
بسیار در مبانی فرهنگی محیط در بردارنده آن ،مطرح
کردن موضوع حفاظت و پرداختن به آن امری بسیار پیچیده
و دشوار است .در هر کشوری قانونگذاریها در خصوص
شیوههای برخورد با بناهای تاریخی که بخشی از گسترۀ
بزرگ میراث فرهنگی هستند به طور متفاوت و با احترام
به اینکه میراث فرهنگی چگونه طبقهبندی شده و همچنین
سطح حمایت6و تعهدات قانونی تصمیمگیرندگان مختلف تا
چه اندازهای است سازماندهی میشود (.)Orbasli,2007:74
تجارب موجود در حیطۀ حفاظت معماری بیانگر این موضوع
است که هرگاه با در نظر گرفتن زمینههای محیطی و قانونی
اثر (اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و  )...دالیل توجیهکننده
کافی و معتبری جهت امر حفاظت یک اثر وجود داشته باشد؛
هماهنگی بین اهداف منطقیتر و پایدارتر و انجام عملیات
حفاظت با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود.
• بازشناسی حقایق و معانی درونی محوطه تاریخی دخمه
زرتشتی

...........................................................

تصویر  .5بقایای دخمۀ قدیمی؛ دید از دخمۀ مانکجی .شهر کرمان در جنوب
و در پس زمینۀ عکس دیده می شود .مأخذ  :نگارندگان.

و در کنار دخمۀ قدیمی کرمان قرار گرفته است (تصاویر،1
 2و.)5
در قسمت پایین این دخمهها ساختمانهای مربوط به آنها
دیده میشوند .ساختمانهایی که در آنها مراسم آیینی و
مذهبی انجام میشده (آتشگاه) و ساختمانی که دخمهبان
(دخمه ساالر) 5در آن زندگی میکرده است (تصویر .)4دخمه
ساسانی آسیبهای فراوان دیده اما بقایای آن هنوز پابرجاست
(تصویر ،)5در صورتی که ساختمان دخمۀ مانکجی تقریباً
سالم مانده است.
«به طور کلی ،معماری دخمهها از لحاظ کالبدی شامل پنج
قسمت است  :ديوار برج دخمه ،استودان ،پاوی ،پلکان و
درب ورودی و اتاق دخمهبان .از آنجا که دخمه بايد ســالیان
طوالنی دوام بیاورد ،در ساخت آن از سنگ الشه و مالت
کاهگل استفاده شده است .در کف بنا نیز به منظور جلوگیری
از آلوده شــدن عنصر مقدس خاک ،از سنگ استفاده شده
تا اجساد روی سنگ قرار بگیرند .از ديدگاه مکانيابی نیز با
انتخاب محلی دور از شــهر و آبادی و با تأکید بر قرار نگرفتن
در معرض بادهای غالب شــهر ،دخمهها بر روی بلندی
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بررسی و مطالعه این حقایق در جهت تعیین روش و
استراتژی حفاظت ضروری است .حقایق دوران زندگی اثر
از آغاز شکلگیری تا پایان حیات الف  :ایفاء نقشی فعال،
در طول زمانهای مختلف در میان به یکی از نیازهای مهم
و ضروری و اجتناب ناپذیرزندگی آنان (داشتن مکانی برای
دفن درگذشتگان) .ب  :بهبود و ساماندهی محوطه با احداث
بناهای جدید (دخمه و خیله) در دوران قاجارحقایق دوران
بعد از حیات مجموعه .ج  :متروکه شدن 7و زوال یافتگی بنا
که به دلیل تغییرات صورت گرفته در شیوههای تدفین در
آیین زرتشت در دوران معاصر رخ داده؛ «هنگامی که یک
بنای تاریخی متروک میشود ،دوران زوال آن آغاز میشود»؛
( )Ashurst,2007: xxxد  :احساس عدم نیاز به داشتن توجه
شایسته به یک محوطه تاریخی و باستانی -به عنوان منبع
میراث -از سوی مردم و مسئولین و حتی مالکین اثر (جامعه
زرتشتیان) ،برای بازگرداندن آن به جریان زندگی ،به شکلی
که منجر به حفاظت و بهره وری مناسب از آن شود .موضوعی
که میتواند روند زوال اثر را تسریع کند.
•چگونه مجموعه را حفاظت کنیم؟

فهم این دارایی ملی و دانستن تاریخ و معنای آن ،گامی
اساسی در جهت اقدام برای چگونگی حفاظت این اثر تاریخی
است .در تشخیص میزان اهمیت حفاظت بنا مؤلفههای
متعددی از جمله  :تصویر جایگاه فرهنگی ،اجتماعی،
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اقتصادی و  ...بنا پس از حفاظت در محیطی که در آن زاییده
شده و عمر خود را سپری کرده است تأثیرگذارند؛ «برخالف
دیدگاههای نسبتاً مطلقگرایانهی تئوریهای کالسیک برای
تشخیص اهمیت جایگاه بنا که بیشتر متمرکز بر روی خود اثر
و حمایت و حفاظت کالبد و ساختار آن در مقابل زوال بیشتر
هستند ،تئوریهای معاصر حفاظت ،نگاهی نسبیت گرایانهتر
( )Vinas, 2005: 213و البته وسیعتر ،عمیقتر به موضوع
دارند و به دور از هرگونه تعصبی سنجش جمیع شرایط
ملموس ،غیرملموس و معنایی محیط بر اثر را الزمه کار
میداند .بنابراین حفاظت را امری موضوعی و مفهومی
میشناسد و برای توجیه حفاظت اثر ،به دنبال تمامی عواید
مثبتی است که در نتیجه حفاظت آن نصیب جامعۀ میزبان
اثر میشود .مقصود از این عواید  :منافع ملی ،منطقهای ،بومی
(محلی) ،فرهنگی ،اقتصادی و  ...است .این دقیقاً همان بخش
واقعگرایانه حفاظت است که باید در مقابل بخش هنری 8آن
به توازن برسد و تنها در این صورت است که حفاظت میتواند
پایدار بودن اثر (حفظ معانی حقیقی اثر) و نیز پایدار بودن
خود را با حمایتهای قانونی از سوی مدیران و مسئوالن به
دنبال داشته باشد (تصویر)6
• حفاظت مبتنی بر ارزشها (ارزشهای منتسب به
میراث فرهنگی)

اگر فرآیند حفاظت یک اثر تاریخی را آن هنگام که اثر مورد
توجه خاص برای حامیان میراث فرهنگی قرار میگیرد به
عنوان فعالیتی زمانبر ،دشوار و پیچیده در نظر بگیریم،

............................................................

تصویر .6روند گزینش روش حفاظتی پایدار در دخمۀ زرتشتیان کرمان.
مأخذ  :نگارندگان.

بپذیریم که حفاظت نوعی رفتار و برخورد حساس با اثر
تاریخی واجد ارزش میراثی است ،تعیین مراتب ارزشگذاری
بر روی موجودیت اثر تاریخی ،موضوعی است که براساس آن
مسیر حفاظت با صحت و واقعبینی بیشتر ،باالترین کیفیت
ممکن و با خطای کمتری به سرانجام میرسد .حفاظت میراث
فرهنگی در همۀ اشکال و همه دورههای تاریخی ،ریشه در
ارزشهای نسبت داده شده به میراث دارد (.)ICOMOS,1994
هر بنای تاریخی که به نوعی منبع میراث به شمار میآید
پیامی انسانی -هنری دارد که باید توسط مطالعۀ تاریخی
بازخوانی شود ،به این مفهوم که ،ارزشهای علمی ،تاریخی و
عاطفی بنا که به ترتیب با شیئیت ،قدمت و پیام انسانی در
ارتباط هستند ،به تمامیت و با بهرهگیری از روشهای علمی
و شهودی کشف ،طبقهبندی و مورد سنجش و ارزیابی قرار
گیرند .بازشناسی این ارزشها به عنوان بنیان و اساس تمامی
تصمیمگیریها و اقدامات در امر حفاظت هر اثر فرهنگی
و تاریخی و مرحلهای مهم در شناخت آن است .این امر با
همۀ دشواریها و پیچیدگیهایش زمینۀ حفاظتی حرفهای،
علمی و با تأثیر باال را فراهم میآورد .بنا بر گفتۀ ویناس :
«اخالقیات معاصر به دنبال حفاظت با سطح تکنولوژی باال
نیستند بلکه به دنبال حفاظت با تأثیر باال هستند» .مهدی
حجت در کتاب میراث فرهنگی در ایران و به نقل از فیلدن
بیان میکند « :انتخاب هدفهای خاص ،چگونگی مواجهه و
میزان دخالت در اموال ،اعم از منقول و غیر منقول مستقیماً
بستگی به ارزشهایی دارد که توسط جامعه برای اموال
فرهنگی مختلف تصویب شده است» (حجت.)95:1380 ،
توانایی ما در درک ارزشهای منتسب به میراث ،در یک
بخش منوط به درجهای از منابع اطالعاتی است که ممکن
است دربارۀ این ارزشها به شکلی معتبر و دارای صحت
درک شده باشد ( .)ICOMOS,1994در تعیین و ردهبندی این
ارزشها در خصوص مجموعه تاریخی برج خاموشان کرمان،
به روش تحلیل کیفی ،از طبقهبندیهای صورت گرفته در
گونهشناسی ارزشها در اسناد ،متون و منابع نگاشته شده
توسط تئوریپردازان و اندیشمندان کالسیک و معاصر علم
حفاظت و مرمت از جمله  :فیلدن ،ویناس ،براندی ،فالمکی و
اوربازلی در(جدول  )1به شرح زیر استفاده شده ،سپس تحت
عنوان ارزشهای هویتیافته در محوطه تاریخی دخمهها در
(جدول  )2طبقهبندی شده و در نهایت اعتبار و صحت آنها
به شکلی کیفی مورد تفسیر واقع شده است .اگرچه در
تمام مراحل این تفسیرهای کیفی این باور وجود دارد  :این
احتمال وجود دارد که قضاوتها دربارۀ ارزشهای نسبت داده
شده به اموال فرهنگی ،به همان اندازۀ منابع اطالعاتی مرتبط
با آن ،از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت باشد .ارزشهای
باستان شناختی ،سندیت و قدمت تاریخی مکان (امکان

..............................................................................
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منصور خواجهپور و همکاران.

بررسی تحوالت تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی ایران زرتشتی)
بقایای معماری مجموعه ،تجسمی زنده و تصویری واقعی از
تاریخ هستند که منظری فرهنگی-آیینی14خلق کردهاند؛ این
مجموعه با در برداشتن سه مفهوم قدمت ،شیئیت و پیام
انسانی بازگو کنندۀ بخشی از آیینهای کهن در ایران باستان
است .یافتههای باستان شناختی به طور ذاتی و به شکلی
یگانه این قابلیت را دارند که درباره تاریخ و رویدادهای آن با
زبانی صریح و بدون هیچگونه پیش داوری یا قضاوتی با لحنی
واقعی یا نزدیک به واقعیت سخن گفته و نتایج سودمندی
را برای پژوهشگران علوم مختلف به همراه داشته باشد .به
عنوان مثال برای باستانشناسان یا تاریخ دانان نقش سندی
را برای تکمیل یا به نظم در آوردن صفحات تاریخ – خصوصاً
تاریخ اجتماعی ،فرهنگی و عقیدتی زرتشتیان ایران ایفا کند.
با توجه به شاخصههای تاریخی ،فرهنگی ،اجتماعی منحصر
بفرد این مجموعه به عنوان میراثی مادی و معنوی که دارای
مفاهیم فرهنگی ،آیینی ،بومی سنتهای دیرین در ایران
است؛ این قابلیت را دارد تا به عنوان "سندی قدیمی" واجد
"ارزشهای فرهنگی و باستان شناختی" ،پس از کاوشهای
علمی و باستانشناسی مورد حفاظت و صیانت قرار گیرد
(فالمکی.)101:1395 ،

...........................................................

• ارزشهای عاطفی و احساسی (شگفت انگیزی تا معنوی)،
معماری و نمادین مکان

این مجموعه تاریخی گونهای از معماری نمادین آیینی-
تدفینی است که بقایای اصلی معماری ساده و بدون پیرایه
آن (دو دخمه قدیم و جدید) مانند هر اثر معماری تاریخی
دیگر ،دارای شگفتانگیزی و ارزشهای معمارانۀ خاص
خود است .این ارزشها با توجه به کاربری ،انتخاب شکل
و بستر محیطی مجموعه شامل موارد زیر است  :به طور
کلی ،برج خاموشان فضای معماری باز و نمادینی است
شامل مکان یا"یادمان عمومی"بوده است برای دربرگرفتن
جسد درگذشتگان که موجودیت یافتن خود در کنار
کاربری اصلی موجب میشده تا زندگان با قرار گرفتن در
کنار آن در ارتباط ذهنی بین خود و شخص متوفی احساس
مطلوبتری را تجربه کنند 15.ضمناً با جای دادن متوفی در
این مکان محصور ،هم نوعی حرمتگذاری به جسد و هم
نوعی عبرتآموزی در خصوص پایان یافتن زندگی در ذهن
مخاطب چه در زمان گذشته و چه در زمان حاضر برای فرد
زنده حاضر شده در مکان دریافت میشود و این خود به
معنای آن است که مکان با همۀ سادگی که ویژگی شاخص
آن است ،از ارزش "احساسی -معنوی" نیز برخوردار است.
«در حقیقت ،قانوناً سنگی بر سنگ دیگر میتواند یک یادبود
باشد ،اگر که واجد ارزش باشد» (حجت .)86:1380،ارزش
اجتماعی -فرهنگی ،هویت گروهی ایدئولوژیکی مکان دخمه
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قدیمی (ساسانی) که به نظر میرسد با نگاهی عملکرد گرایانه
برای برآورده کردن نیاز آدمیانی که در یک سکونتگاه جمعی
میزیستهاند را همراه با حرمتگذاری برای نوع انسان به
شکلی بومی -محلی پاسخگویی کند .در حالی که در دخمه
جدید (مانکجی) که با هدف تداوم و ساماندهی مفاهیم
معنوی موجود در آیین زرتشت و جامعه زرتشتیان ایران بنا
نهاده شده است ،به جنبههای فرمالیستی معماری نیز اهمیت
داده شده تا اثر با تکرار الگویی یکسان (گزینش فرم دایره
برای پالن دخمههای ساخته شده در دوران قاجار در مناطق
مختلف ایران از جمله یزد و کرمان توسط زرتشتیان هند
مانند دخمههای ساخته شده در هندوستان) فراتر از الگوهای
محلی" ،ثبات و یکپارچگی فرهنگی و هویت گروهی" را در
سرزمینهای گوناگون به نمایش بگذارد .مفهومی که امروزه
به عنوان یک ارزش قابل تعمق است.
• ارزشهای اصالت ،ندرت و تداوم مکان

این محوطه تاریخی دربردارنده دو دخمه تقریباً مشابه با
ساختار فیزیکی و معنایی اصیل است که در ادوار تاریخی
متفاوتی (ساسانی و قاجاریه) شکل گرفته ،به همان صورت
اولیۀ خود باقی ماندهاند و گواه بر آن هستند که مفاهیم
شالودهای در آیین دخمهگذاری نزد زرتشتیان ،در طول
نسلهای مختلف اصالت و اعتبار خود را به شکل "تداوم"
یافته حفظ کردهاند« .اجزای هر رسم یا آیین ممکن است در
شرایط گوناگونی زمانی و مکانی تغییر کند اما بنیان و شالوده
رسم همواره ثابت باقی میماند» (مزداپور.)147:1383،
بنای هر دو دخمه شکل اولیه خود را تا پایان حیات ،هم
در ماده و هم محتوا حفظ کردهاند و این موضوع مجموعه
را متضمن ویژگی "اصالت" کالبدی -به عنوان یک شاخص
کیفی اساسی متمرکز بر ارزشها -16کرده است .به عالوه این
مجموعه یکی از نمونههای نادر دخمههای ایرانی بر جای
مانده از دوران باستان است که در بردارندۀ ساختمانهایی از
دورههای تاریخی مختلف است و معماری آن عالوه بر مفهوم
اصالت ،دارای مفهوم ارزشمند "ندرت" در گونه معماری برپا
شده نیز هست.با توجه به همجواری دو دخمه که متعلق
به ادوار مختلف تاریخی ،این مجموعه به عنوان یک نمونه
نادر این پتانسیل را دارد تا طی یک فرآیند تحقیقاتی زمینۀ
بازخوانی و فهم مؤلفههای فیزیکی و معنایی معماری با
محتوای مذهبی -عقیدتی را برای گونهای خاص از "معماری
تدفینی" 17در ایران را فراهم آورد.
• حفاظت مکان مبتنی بر نیازها و منافع

به طور قطع ،با توجه به عملکرد سوژه ،انجام مداخالت باید
با مالحظات زیادی صورت گیرد .مجموعۀ مذکور سالها قبل
عملکرد و بسیاری از مفاهیم درونی خود را به طور کامل
از دست داده است .اصلیترین پرسش در گزینش شیوۀ
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مداخالت فرضی بر روی این مجموعۀ تاریخی و بقایای
معماریاش ،این است که آیا این مجموعه تاریخی که کاربری
خود را از دست داده و به هیچ وجه بازگرداندن فعالیت قبلی
به آن امکان پذیر نیست (بخشی از حقایق موجودیتی اثر) و
نیز با در نظر داشتن همه ارزشهای اشاره شده ،به عنوان یک
مجموعۀ تاریخی -فرهنگی پاسخگوی چه نیازهایی میتواند
باشد و آیا پاسخگویی به این نیازها سودمند است و چنانچه
پاسخ مثبت باشد؛ این منافع ،به عنوان مؤلفههای مداخلهگر
در حفاظت مجموعه کدامند؟ منافعی که به طور شایسته،
با توجه و تأکید بر روی ارزشها و حقایق اثر ،متن و سابقه
تاریخی و پیامهای فرهنگی مجموعه را منعکس کنند و حتی
ارتقاء بخشند .این منافع در (جدول )3به شرح زیر است :
براساس چارچوب باال ،منافع اصلی از "حفاظت دخمۀ
زرتشتیان" را میتوان در سه دستۀ اصلی زیر تبیین کرد :
• منافع محلی

حفظ دخمهها در سطح محلی منجر به افزایش توان اکوتوریسم
و در پی آن رونق فرهنگی و اقتصادی از طریق افزایش بهای
زمین ،باال رفتن کیفیت زیستی محدوده ،ارتقاء سطح کیفی
و کمی خدمات در منطقه و افزایش توجه مدیران و مسئوالن
به بخش مذکور (روستای سیدی) خواهد شد (حفظ اسناد
فرهنگی و نشانههای تاریخی).
• منافع منطقهای

شهر کرمان یکی از اصلیترین و مهم ترین مراکز تمرکز
و سکونت زرتشتیان در ایران است .تقویت جاذبههای
گردشگری مربوط به آیین زرتشتی نه تنها باعث تقویت
ارتباط میان زرتشتیان و مسلمانان خواهد شد (که خود در
نهایت منجر به تقویت سطح فرهنگ و مراودات فرهنگی در
منطقه میشود) بلکه به جذب گردشگر و توسعۀ گردشگری
باعث تقویت اقتصادی شهر کرمان و کمک به ایجاد برند
(شاخص) گردشگری برای شهر کرمان و در نتیجه افزایش
و قدرت نقش کرمان در نقشۀ گردشگری منطقه میشود.
بدیهی است که مجموعۀ گستردهای از ذینفعان شامل
پژوهشگران ،مردم محلی ،مدیران دولتی و خصوصی و  ...از
عواید طرح منتفع خواهند شد.
• منافع ملی و بینالمللی

............................................................

مهمترین نفع ملی افزایش ورودی گردشگران و رونق
گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت مالی و تجاری
جهان و پیوستن به کشورهای قدرتمند در این زمینه است.
عالوه بر آن اهمیت فرهنگی چنین اقداماتی در کشوری که
خود در طول تاریخ محل برخورد تمدنها و فرهنگهای
مختلف بوده میتواند به ارتقای حس امنیت فرهنگی هم
در محدودۀ ملی و هم بینالمللی کمک کند .نتایج حاصل
از بازشناسی و ارزیابی "ارزشها" و نیز "منافع حاصل از

حفاظت"این اثر فرهنگی به عنوان دو مؤلفه اصلی مبنا
در حفاظت آن ،بازگو کننده این موضوع است .مجموعه
این قابلیت را دارد تا به سبب نتایج سودمند حاصل از
حفاظت ،مورد توجه خاص حامیان ،سهامداران و حافظان
ثروتهای فرهنگی قرار گرفته و به موازات زمینهسازی برای
دستیابی به نتایج مذکور ،از زوال اثر تاریخی نیز پیشگیری
به عمل آید .بررسی گزینههای ممکن در جهت مداخالت
حفاظتی مجموعه فیلدن در کتاب حفاظت از بناهای
تاریخی تعریف جامعی برای حفاظت ارایه داده است :
«حفاظت اقدامی برای پیشگیری از زوال یک اثر است و
کلیۀ اعمالی را در برمیگیرد که به طوالنی تر شدن عمر
میراث فرهنگی و طبیعی میانجامد و هدف از آن ابالغ
پیامهای هنر شناسانه و نوع دوستانۀ اینگونه ساختمانها
به کسانی است که با شگفتی بدانها نگریسته و از آنها
استفاده میکنند .همواره حداقل کنش مؤثر ،بهترین روش
است و حتیالمقدور هر اقدام انجام شده باید برگشتپذیر
باشد و مانع دخالتهای الزم احتمالی در آینده نشود »...؛
(یوکیلتو.)264:1387،
«حفاظت باید پیامها و ارزشهای اموال فرهنگی را
باقی نگه دارد  19و اگر ممکن باشد آن را ارتقاء بخشد.
این ارزشها به طور سیستماتیک به سازماندهی کردن
اولویتها در تصمیمگیری در هنگام مداخالت فرضی کمک
میکنند؛ به عالوه رفتاری با مقدار وماهیت خاص را برقرار
میسازند» (.)Filden,2003:3پژوهش حاضر چهار معیار :
"حفظ ارزشهای منتسب به اثر"" ،منافع حاصل از حفاظت
اثر"" ،بهبود وضعیت حقیقی اثر" و "مرتفع شدن نیازهای
ذینفعان اثر" شاخصهایی هستند که چارچوبهای نظری
و عملی اقدامات حفاظتی اثر مورد پژوهش را مشخص کرده
و میزان توجه به آنها ،در هریک از مداخالت فرضی زیر برای
انتخاب گزینۀ نهایی به سنجش برده شده میشود.
گزینۀ  .1 :حفاظت اثر در قالب حفاظت پیشگیرانه برای
جلوگیری از افزایش روند آسیبهای فیزیکی صورت گرفته
و این مجموعۀ تاریخی به شکلی صرفاً نشانهای و نمادین
و بدون هرگونه مداخلهای در بنا و منظر طبیعی آن مورد
حفاظت کالبدی واقع شود.
20
گزینۀ  .2 :حفاظت اثر در قالب باززندهسازی از طریق بازگرداندن
کاربری قبلی بنا به آن به شکلی کام ً
ال کالسیک و با تأکید بر حفظ
تمامیت21وجودی آن.
گزینۀ  .3 :حمایت و حفاظت از اثر در قالب باززندهسازی مجموعه
از طریق ارایۀ کاربری جدید و متناسب با ماهیت و هویت آن و
تقید به حرمتگذاری به بنا ،البته با بهرهگیری از استانداردهای
امروزی برای انتقال معانی که اعتبار خود را از دست دادهاند ،با
هدف پویاسازی مکان تاریخی و محیط اطراف آن.

..............................................................................
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جدول  .1طبقه بندی ارزشها ومعانی منتسب به یک اثر تاریخی ،مطابق با نظریات اندیشمندان کالسیک و معاصر علم حفاظت.
اندیشمندان

برناردم.فیلدن
)(M.Fielden

9

سالوادور میونوز
ویناس

01

(Salvador
Miunoz
)Vinas

آیلین

اوربازلی

طبقه بندی ارزشها و معانی در بنای تاریخی

تبیین ارزشهای هویت یافته در مجموعهی تاریخی دخمه

احساسی (شگفتانگیزی ،هویت ،تداوم ،معنوی و نمادین بودن)

شگفتانگیزی در شیوه خاص تدفین در گذشته ،هویت فرهنگی و
تداوم با اصالت ماده و محتوا  ،نماد پایان زندگی جسمانی ،معنوی
با عبرتآموزی

فرهنگی (سندیت ،تاریخ ،باستانشناسی ،زیباشناختی و نمادین ،معماری ،منظر شهری ،چشم انداز و بوم
شناختی ،تکنولوژیکی و علمی)

سندیت ،تاریخی ،باستانشناسی ،معماری

کاربردی(عملکردی ،اقتصادی ،آموزشی ،سیاسی ،قومی و نژادی)

اقتصادی ،آموزشی ،قومی و نژادی)

معانی طبقۀ باالی فرهنگ (هنر و علم)

وابستگی به هویت گروهی آیین زرتشتی

معانی هویت گروهی

آداب و رسوم درون فرهنگی ،تعلق و خاطره جمعی

معانی وابسته به ایدئولوژی

فضای ساخته شده در رابطه دو سویه با ایدئولوژی گروهی

معانی عاطفی

عبرتآموزی (اندیشیدن درباره مرگ) ،یادبودی

ارزش معمارانه (استفاده از مصالح ،تکنیکهای ساختاری یا نمایش مهارتهای حرفهای)

انتخاب مصالح خاص متاثر از اندیشههای دینی ،فرم ،پالن و حجم
تأثیر پذیرفته از شیوۀ تدفین

ارزش تاریخی و ارتباط با یک دورۀ تاریخی خاص

معماری تاریخی (دورۀ ساسانی و قاجاریه)

نقش بنا در یک حادثۀ مهم تاریخی و یا ارتباط با یک شخصیت مهم تاریخی

ایجاد ثبات و یکپارچگی فرهنگی توسط زرتشتیان هند در ایران
دوره قاجاری

11

(Aylin
)Orbasli

زرتشتیان کرمان

مشارکت بنا در ساخت مجموعهای از بناها
ارزش ندرت و نایابی)(Rarity
محمد

...........................................................

منصورفالمکی

01

چزاره براندی

01

(Cesare
)Brandi

ارزشهای میان ذهنی جاری دو یا بیش از دو شخصیت
ارزشهای اجتماعی و فرهنگی در گسترۀ جغرافیایی خاص

شاهدی بر رفتارهای فرهنگی متعلق به جامعۀ زرتشتیان ایران

ارزشهای انسانی (جاری میان اعضای گروههای مختلف)

بازگو کننده آداب و سنن تدفین بومی و محلی

ارزشهای فرهنگی بومی یا محلی

فرهنگ و آیینهای زرتشتی مربوط به زرتشتیان کرمان

ارزشهای مذهبی و دینی (هم در گسترههای سرزمینی و هم در طول زمان)

کاربری مذهبی و دینی (سرزمین و زمان)

ارزشهای اخالقی محلی و منطقهای و ملی

اخالق آیینی و رفتار اجتماعی زرتشتیان

ارزشهای محیطی و جغرافیایی

موقعیت قرارگیری و مکانیابی اثر ،اشراف محیطی و فاصله از شهر

ارزشهای زیباشناختی

فرم ،شکل و عملکرد معماری

ارزشهای تاریخی

سندیت و قدمت تاریخی -اصالت ماده و متن ،آیین تدفین ،ارتباط
زرتشتیان هند و ایران ،شرایط اجتماعی زرتشتیان ایران پس از
اسالم

..............................................................................
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یکی از دو نمونه دربردارنده دخمه دوره ساسانی در ایران (شینی
غالمپور )3131،
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جدول  .2ارزشهای هویت یافته در دخمههای زرتشتیان .مأخذ  :نگارندگان.

رده یک

باستان شناختی ،سندیت ،قدمت (تاریخی)

رده دو

عاطفی و احساسی (شگفت انگیزی ،معنوی) ،معماری و نمادین

رده سه

اجتماعی ،فرهنگی ،هویت گروهی و ایدئولوژی

رده چهار

اصالت ،تداوم و ندرت

جدول  .3طبقه بندی منافع ذینفعان بر مبنای سلسله مراتب نیازهای مازلو  18مأخذ  :نگارندگان.

نیاز

منافع

گروههای ذی نفع

زیستی physiological

تقویت بنیۀ مالی و اقتصادی

امنیتی safety

افزایش امنیت جانی و روانی ،جلوگیری از ساکنین محلی و گردشگران
تبدیل به مکانی جرم خیز ،افزایش امنیت
مالی و اقتصادی

تعلقپذیری belonging

نیاز تعلقپذیری و احساس تعلق زرتشتیان زرتشتیان ،گردشگران ،ساکنین محلی
به ایران ،تعلقپذیری ساکنین محلی به
جامعۀ دوستدار میراث ،تعلق پذیری
عالقهمندان میراث به گروههای حامی و
حافظ میراث

اعتبار و احترامesteem

احترام به ارزشهای فرهنگی زرتشتیان ،زرتشتیان کرمان ،ساکنین محلی،
تسهیل بازدید و احترام به نیازهای بازدید گردشگران ،پژوهشگران و عالقهمندان
فرهنگی
کنندگان و ایجاد حس احترام در آنها

خودشکوفاییself-transcendence

لذت از حل مسئلۀ میراث کهن ،توانایی حل زرتشتیان کرمان ،پژوهشگران و متخصصان
مشکل بناهای از کار افتاده ،توانایی مرمتی ،مدیران دولتی و خصوصی
همجوشی بین فرهنگی ،توانایی زندهکردن
فرهنگهای در حال فراموشی

ساکنین محلی ،مدیران دولتی و خصوصی

............................................................

..............................................................................
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جدول  .4ارزیابی مداخالت براساس چهار معیار کیفی مفروض در تبیین چارچوبهای نظری و عملی اقدامات حفاظتی اثر .مأخذ  :نگارندگان.

نوع مداخله
بر روی اثر

حفاظت

پیشگیرانه

حفاظت در

بهبود وضعیت
جلوگیری از زوال
مجموعه
بازگرداندن حیات
به مجموعه

عاطفی و احساسی ،معماری و نمادین

مورد توجه قرار
گرفتن به عنوان
منبع میراث

جلوگیری از زوال
مجموعه

و ارایه
مورد توجه قرار
کاربری قبلی گرفتن به عنوان
منبع میراث

جلوگیری از زوال
مجموعه

حفاظت در
بازگرداندن حیات
قالب
باززندهسازی به مجموعه
کاربری

جدید و

مورد توجه قرار
گرفتن به عنوان
منبع میراث

...........................................................

مرتبط با

ماهیت و

هویت بنا

..............................................................................
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حفاظت اثر

سندیت ،قدمت(تاریخی) ،باستان
شناختی

بازگرداندن حیات
قالب
باززندهسازی به مجموعه

و ارائه

حفظ ارزشهای اثر

حقیقی اثر

منافع حاصل از
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اجتماعی،فرهنگی،هویتی،ایدئولوژیکی
اصالت ،ندرت و تداوم

مرتفع شدن

نیازهای ذینفعان

منافع محلی

گردشگران

منافع منطقه
ای

ساکنان محلی

منافع ملی و
بینالمللی

زرتشتیان کرمان
زرتشتیان
پژوهشگران
متخصصان

و

مدیران دولتی و
خصوصی
سندیت،
شناختی

قدمت(تاریخی)،

باستان

عاطفی و احساسی ،معماری و نمادین
اجتماعی،فرهنگی،هویتی،ایدئولوژیکی
اصالت ،ندرت و تداوم

منافع محلی

گردشگران

منافع منطقه
ای

ساکنان محلی

منافع ملی و
بین المللی

زرتشتیان کرمان
زرتشتیان
پژوهشگران
متخصصان

و

مدیران دولتی و
خصوصی
سندیت،
شناختی

قدمت(تاریخی)،

باستان

عاطفی و احساسی ،معماری و نمادین
اجتماعی،فرهنگی،هویتی،ایدئولوژیکی
اصالت ،ندرت و تداوم

منافع محلی

گردشگران

منافع منطقه
ای

ساکنان محلی

منافع ملی و
بین المللی

زرتشتیان کرمان
زرتشتیان
پژوهشگران
متخصصان

و

مدیران دولتی و
خصوصی
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نتیجهگیری

با توجه به جدول فوق میتوان چنین نتیجه گرفت که
حفاظت پیشگیرانه ،همانطور که مطابق با نتایج تئوریهای
کالسیک حفاظت انتظار میرود ،قادر به پاسخگویی به
جمیع خواستههای حفاظتی نیست .به جز حفظ برخی
ارزشهای کالبدی ،تقریباً در تمامی موارد مربوط به نیازهای
ذینفعان در همه سطوح منطقهای ،ملی و بینالمللی ،از ارایۀ
راهحلهای کارساز عاجز است .از سوی دیگر ،اگر چه انتظار
میرود ارایۀ کاربری گذشتۀ بنا به بهترین شکل ممکن بتواند
به نیازهای حفاظتی پاسخگو باشد ،اما مواجهه با حقایق
زمان حال اثر ،از جمله منسوخ شدن شیوۀ تدفین و مسایل
بهداشتی و اجتماعی ،عم ً
ال پاسخگویی به نیازهای مخاطبین
را غیر ممکن میسازد .ضمن اینکه ارایۀ این شیوه با توجه
به تغییرات آیینی ،هرگز منجر به اجرای کامل آن نخواهد
شد .اما در برخورد نوع سوم ،در صورتی که کاربری جدیدی
ارایه شود که با اصالت و هویت بنا همخوانی داشته و همزمان
بتواند از پس محدودیتهای آیینی و مذهبی موجود نیز برآید
(به عنوان مثال موزۀ آیینی زرتشتیان) ،22میتواند راهکاری
سازنده در پاسخگویی به تمامی نیازهای حفاظتی باشد .حتی
در بخش حفظ ارزشهای اثر و در مورد ارزشهایی مانند
اصالت ،ندرت و تداوم نیز گرچه به شکل ایده آلی نمی تواند
این ارزشها را بدون تغییر نگه دارد ،با این حال به آنها
آسیبی نیز وارد نخواهد شد .چرا که به استناد ماده  5منشور
بینالمللی ونیز23یکی از بهترین راهکارهای حفاظت آثار
معماری ،قراردادن آنها در کانون توجه به اقدامات مقتضی و
یا حتی ایجاد کاربری مطابق با نیازهای روز و وارد کردن آنها
به جریان زندگی معاصر است .این موضوع برای آثاری مانند
محوطه تاریخی دخمههای زرتشتیان که به واسطه از دست
دادن کاربری خود در زمان حاضر ،قابلیت باززندهسازی و یا
ارایۀ کاربری قبلی خود را نداشته و همچنین محدودیتهای
فراوانی برای ارایۀ کاربریهای جدید دارند ،میتواند به شکل
ارایۀ موزهای به کار گرفته شود.
پینوشتها

نه تنها شد ایوان و قصرش به باد  -که کس "دخمه" نیزش ندارد به یاد
 .5در متن ونديداد نسو -کشه  Nasu kasha:مردهکش« ،ناساالر» ()Nasasalar

Orbasli,2007:76.11
 .12فالمکی.115:1395،
.13براندی.39:1388 ،
.14منظر فرهنگی مفهومی است در بردارندهی ارزشهای فرهنگی و طبیعی که
نشانگر تعامل میان انسان و طبیعت در طول تاریخ است .مناظر فرهنگی آثار
ارزشمندی هستند در برگیرنده ،نگهدارنده و نشاندهندۀ هویت و تاریخ یک
منطقه و ساکنین آن (مخلص.)1392 ،
.15شَ شِ ه  :نام سبزهای که زرتشتیان آن را برای مراسم پنجه آخر سال ،سی
روزه و آیینهای دیگر مربوط به در گذشتگان سبز میکنند .یا در ظرف روزین
یا روی کوزههای سفالی (تره تیزک) ... ،در قدیم که درگذشتگان را در دخمه
مینهادند در روز اول فروردین ظرفهای ششه را به دخمهها میبردند و روی
سنگ جلوی دخمه میگذاشتند ( )Boyce, 1977:228رسمی که اکنون در
آرامگاه انجام می شود و نزد دیگر ایرانیان -در ظفرآباد فارس و خور -باقی مانده
است (مزداپور.)147:1383،
)ICOMOS,1994( .16
.17به این دلیل که هیچ عمل دفن کردنی در شیوه دخمهگذاری صورت
نمیگیرد ،باید با مالحظۀ بیشتری از واژه «تدفین» استفاده کرد (نگارندگان).
Maslow’s hierarchy of needs.18؛ این سلسله مراتب براساس ردهبندی انجام
شده توسط آبراهام مازلو شامل نیازهای  :زیستی ،امنیتی ،تعلقپذیری و عشق،
اعتبار و احترام ،خودباوری و خودشکوفایی است .برای مطالعه بیشتر در این
زمینه رجوع کنید به .)Maslow, 1943( :
preserve.19
Restoration.20
 ...«.21تمامیت اثر بر چهار عامل است  -1 :مواد تشکیل دهندۀ اثر -2
ویژگیهای قابل مشاهدۀ اثر  -3هدف تولیدکنندۀ اثر  -4نقش اصلی اثر»
(.)Vinas, 2005:66
.22انتخاب چنین کاربریای برای یک بنای تاریخی ،پژوهشی مفصل و مرتبط
با همین مقاله را میطلبد.
«.23استفاده از بناهای یادبود برای مقاصد سودمند اجتماعی کار حفاظت آنها
را راحت می کند» (.)ICOMOS,1964
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