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چکیده
مطالعات دوران صنعتيشدن از مهمترين مطالعات تاريخي هرکشور بهشمار ميآيد .گذار جامعه از
سنت به مدرنیته ،تغییرات گستردهای را در تمام سطوح و جنبههای زندگي بشر اعمال کرده است.
گذار از انقالب صنعتي به حفاظت میراث صنعتي چرخش مهمي در مفهوم ارزش و حفاظت به شمار
ميآيد .شناخت و واکاوی ارزشهای میراث راهآهن به يک بررسي دقیق در تحول مفهوم ارزشها نیاز
دارد که با درک کلیتي يکپارچه از منزلت فرهنگي اثر میسر ميشود .مفهوم ارزش در میراث راهآهن،
بهسبب گستره و تنوع آثار و مفاهیمي که به درک بهتری از مرزهای منزلت فرهنگي اثر ميانجامد،
کمي دشوار است؛ از اين رو در اين مقاله سعي شده اسلوبي کاربردی برای بیان گسترۀ ارزشهای اثر
ارائه شود .در جوامع مختلف ،احداث راهآهن يکي از نمادهای فناوری و مدرنیته به شمار ميآيد .راهآهن
سراسری ايران ،به عنوان يک اثر در فهرست موقت میراث جهاني يونسکو ،صرفاً يک مسیر ارتباطي
نیست؛ بلکه به عنوان بخش مهمي از حافظۀ متعهدانۀ مهندسي و شاهکارساخت ،دارای ارزشهای
برجستۀ جهاني از مناظر مختلف تاريخي ،سیاسي ،توسعه و فناوری است .به همین دلیل ،اين مقاله به
بررسي ارزشهای میراث جهاني راهآهن و مفاهیم وابسته به آن و تحلیل آنها در نمونه راهآهن سراسری
ايران ميپردازد .اين پژوهش با رويکردی کیفي و راهبرد تاريخي-تفسیری و استدالل منطقي در پي
يافتن چارچوبي برای تعريف ارزشهای میراث راهآهن است؛ و با گردآوری و بررسي اسناد ،کنوانسیون-
های بین المللي ،مقاالت ،آرشیوها و مشاهدات میداني در تفهیم و تبیین ارزشهای میراث راهآهن به
عنوان يک اثر برجستۀ جهاني و انطباق آنها با راهآهن سراسری ايران ميکوشد.
کلیدواژگان :ارزش ،راهآهن سراسری ،صنعتيسازی ،میراث راهآهن ،میراث صنعتي.
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مقدمه و بیان مسئله
انقالب صنعتي مجموعهای از دگرگونيهای فني ،صنعتي ،اقتصادی و اجتماعي بود که به مدت
يک قرن ( )1750-1850در انگلستان پديدار شد و به ديگر کشورها راه يافت( .هوبزبام،
 )34:1347از ديدگاه جهاني ،صنعتي شدن در قرن نوزدهم از غرب اروپا به شرق و شمال آن
و همچنین آمريکای شمالي گسترش پیدا کرد و سپس در طول قرن بیستم به شرق و جنوب
اروپا ،آمريکای جنوبي ،آسیا و آفريقا کشیده شد .از اين جهت ،در قرن بیستم ،صنعتي شدن
يک فرآيند مستمر بهويژه در چین ،هند ،آسیای جنوب شرقي و آفريقا بهحساب ميآيد (آلبرت،
.)30:1396
رشد جمعیت و افزايش تولیدات صنعتي الزم و ملزوم يکديگر بودند .مفهوم زمان دست
خوش تغییر شده و سرعت مهمترين عامل تأثیرگذار در تولیدات ،معاش و بهطور کلي زندگي
محسوب ميشود (بنهولو .)1395 ،سرعت استفاده از منابع طبیعي ،ساختوساز و حملونقل
با انگیزۀ اقتصادی سبب پیشرفت زيادی در حوزههای بهداشت ،مهندسي و بازرگاني شد و در
پي آن استفاده از وسايل ارتباطي برای جابهجايي کاال يا انسان از طريق راههای آبي (کانال)
جادههای ريلي و تلگراف و  ...بهبود يافت .احداث راهآهن در جهان و ايران نمادی از دوران
صنعتيسازی محسوب ميشود .صنعتي شدن ايران نسبت به کشورهای اروپايي کمي با تأخیر
روی داده است .نقش راهآهن ايران به عنوان يک عنصر استراتژيک برای تحول و توسعه در
سطح ملي و بینالمللي حائز اهمیت است .راهآهن ايران به عنوان يک ثروت فرهنگي ،در
نمونههای جهاني ارزشهای منحصر به فرد خود را داراست.
مباحث حفاظت و ارزش آثار تاريخي ،در واکنش به صنعتيسازی جهان ،از اواخر دوران
انقالب صنعتي و اوايل قرن  19بوجود آمدند .مفهوم اصالت و ارزشهای وابسته به حفاظت در
طول  150سال تکامل پیدا کرد و با ظهور سازمانهای بین المللي در اواسط قرن بیستم ،اين
مباحث دقیقتر شد .اولین بار کمیتۀ جهاني حفاظت میراث صنعتي در سال  1973بقايای
مناظر ،محوطهها و بناهای ساختارهای انقالب صنعتي را دارای اهمیت و منزلت فرهنگي
دانست.
«میراث صنعتي يک ورود تازه و چالشبرانگیز در حوزه میراث است» (کاسنز،
 .)15:1395چالشهای حفاظت به تدريج سبب تدقیق و تکمیل مفهوم ارزش در میراث
فرهنگي شدند .روند اين تحوالت در پژوهش پیشرو مورد بررسي و تحلیل قرار گرفته است
تا از رهگذر آن بتوان به شناخت عمیقتری از میراث صنعتي و گسترۀ مفهوم میراث راهآهن
دست يافت و امکان حفاظت و ادامۀ حیات آن را برای آينده میسر کرد« .میراث صنعتي يک
حوزۀ منحصربهفرد فرهنگي است ،چالشهايي را به میان ميآورد که در هیچ بخش ديگری از
میراث يافت نميشود و نیازمند پاسخهای تازه برای مسائلي است که نمونههای مشابه کمتری
در زمان گذشته داشتهاند» (همان) .شناخت دقیق ارزشهای میراث صنعتي ،و بهطور خاص
راهآهن ،زمینهساز حفاظت از منزلت و میراث اثر است و بدون شناخت دقیق از وجوه مختلف
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آن ،امکان حفاظت دور از ذهن است« .میراث صنعتي نیازمند دانش ،قدرت قضاوت باال و درک
واقعي است .درک و فهم موجب ارزش نهادن ،ارزشگذاری موجب مراقبت ،و مراقبت موجب
خوشوقتي و نوآوری خواهد بود» (همان.)20 :
بررسي ارزشهای میراث راهآهن در جهان از مفاهیم نو و مورد بحث است که هنوز
فرآيند تکامل خود را طي ميکند .مطالعات موردی سازمانهای وابسته مانند ايکوموس 1و
تیکي 2درباره میراث صنعتي ،راهآهن و موضوعات مرتبط سرآغاز تالشي چند جانبه برای تبیین
ارزش میراث راهآهن در بستر جهاني است .شناخت و واکاوی ارزشهای میراث راهآهن به يک
بررسي دقیق دربارۀ مفهوم ارزشها نیاز دارد ،با اين هدف که درک يکپارچهای از مفهوم منزلت
فرهنگي بهدست دهد .تبیین مفهوم ارزش در میراث راهآهن ،بهدلیل گستره و تنوع مفاهیمي
که برای درک بهتری از مرزهای منزلت فرهنگي اثر الزم هستند ،کمي دشوار است.
راهآهن ايران و عناصر وابسته به آن مانند کانالها ،پلها ،تونلها ،مناظر طبیعي ،فرهنگي
و  ...میراثي غني است که الزم است در کلیتي يکپارچه به تعريف و شناخت آنها پرداخته
شود .اين يکپارچگي در شناخت ارزشهای اثر ،امکان درکي کامل از مرزهای مکان اثر را به
ما نشان ميدهد .تعريف دقیق از اين کلیت به مؤلفههای شناختي چندجانبه نیازمند است.
بدينمنظور ،اين پژوهش با ارائه مولفههای شناختي و انطباق کارکرد آنها با مطالعه موردی
میراث راهآهن سراسری ايران ،در پي تبیین منزلت فرهنگي اين اثر است.

روششناسی پژوهش
 .1در بازه زماني میان انقالب صنعتي تا پیدايش مفهوم میراث صنعتي ،چه تحوالتي
رخ داده است و جايگاه میراث راهآهن در اين تحوالت چیست
 .2مؤلفههای شناختي ارزشهای میراث راهآهن چگونه تعريف ميشوند
 .3ارزشهای میراث راهآهن سراسری ايران چگونه تبیین ميشوند

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات کیفي است .مطالعات کیفي به دلیل نوع مسئلۀ پژوهش ،تدقیق
و ادراک معنا مد نظر قرار گرفته است .پژوهش حاضر با راهبرد تفسیری-تاريخي به بررسي
سیر انقالب صنعتي تا پیدايش مفهوم میراث راهآهن پرداخته است .نگارندگان ،از سويي با
بررسي پژوهشها و کنوانسیونهای جهاني تیکي ،ايکوموس و يونسکو و از سوی ديگر با نگاه
به نظريهپردازان حوزه میراث صنعتي ،و با استفاده از راهبرد استدالل منطقي و اجماع مباحث
سعي کردهاند تا چارچوبي برای درک و شناخت ابعاد مختلف میراث راهآهن ارائه کنند.
روش جمعآوری اطالعات به دو دسته کتابخانهای و میداني تقسیم ميشود .بخش
کتابخانهای با استفاده از آرشیوهای شخصي ،سازمان میراث فرهنگي و شرکت راهآهن انجام
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شد و شامل بررسي اسناد ،کنواسیونهای بینالمللي ،کتب و مقاالت ،عکسها و نقشههاست.
بخش میداني نیز با مشاهدۀ مستقیم ،پیمايش ،عکاسي ،گفتگو و طراحي در مسیر راهآهن
سراسری ايران برای بازشناسي ارزشهای اثر همراه بوده و در نهايت از تکنیک دادهنگاری برای
انتقال ،طبقهبندی و نتیجهگیری اطالعات استفاده شده است.
میدان موردِمطالعه به دو دلیل اهمیت دارد .نخست اولويت آن به لحاظ تاريخي و نقش
سیاسي نسبت به باقي خطوط راهآهن کشور ،و دوم معرفي آن در لیست موقت 1میراث جهاني
يونسکو 2به عنوان يک اثر واجد ارزشهای جهاني .گسترۀ زماني اثر مورد مطالعه از 1227
ه.ش ( 1848میالدی) تا  1357ه.ش را دربرگرفته است .محدودۀ مورد مطالعه در مسیر قطعۀ
تهران -شمال ايستگاه فیروزکوه تا قائمشهر ،و قطعۀ تهران -جنوب ايستگاه انديمشک تا بیشه
را دربرگرفته است .درنهايت ،بر مبنای چارچوب استخراج شده از مباحث جهاني ،مسیر راهآهن
سراسری ايران ارزيابي شد تا از خالل آن به درک ،بسط و تبیین مفهوم ارزش در میراث
راهآهن ايران با شاخصهای جهاني پرداخته شود.

مبانی نظری
از تقابل ارزشهای انقالب صنعتی تا حفاظت میراث صنعتی
تغییر و تحوالت موسوم به انقالب صنعتي در سالهای  1760-1830صرفاً جنبه صنعتي
نداشت و دارای جنبههای اجتماعي و فکری نیز بود .واژۀ انقالب نیز به دگرگونيهای ناگهاني
اطالق ميشود ،در حاليکه فرايندهای اقتصادی چنین خصیصهای را ندارند ،اما بهدلیل استفاده
رايج ،به همین اصطالح قرارداد ميکنیم (تامس ساوتکلیف .)5 :1384 ،شرايط اين دوران با
روحیهای جسور و مبتکرانه همراه بود که مشخصۀ اصلي آن سرعت بود .بنا به گفته توماس
آشتون :يکي از مهمترين ويژگيهای رواني انقالب صنعتي استنباط جديد از مفهوم زمان بود
(بنه ولو .)46 :1384 ،سرعت تمام ساختارهای نظری و در پي آن روابط ،تبادالت و انتقال کاال
و انسان را تحتِتأثیر قرار داد.
آغاز نگاه حفاظتي با رهنمودهايي از جان راسکین )1819-1900( 3را ميتوان همزمان
با نخستین سالهای اتمام دورۀ انقالب صنعتي دانست .شايد همزماني راسکین با شکوفايي
انقالب صنعتي ،سبب شد تا او دلیل بسیاری از نابودیها ،افتهای هنری و وضعیت اقتصادی-
اجتماعي را تولیدات صنعتي و صنعتي شدن بداند .همین عناد راسکین با صنعت است که در
هنر ،معماری و مرمت او را مقابل کساني چون ويوله لودوک 4و پیروانش قرار داد« .او به جای
مبارزه با شرايط ملموس و مشخص جامعۀ صنعتي ،مفهوم انتزاعي صنعت را آماج حمله قرار
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ميداد» (بنه ولو .)254-256 :1384 ،تدريجاً نگاه مرزدار راسکین ،با نظريات ويلیام
( )1834-1896و پیروانش تعديل شد و در سالهای بعد نگاه به صنعتي شدن و تولیدات
صنعتي-هنری ،در همه حوزهها از ادبیات تا حفاظت و مرمت ،تغییر کرد.
تغییر چهرۀ شهرها واکنشهای زيادی را بین هنرمندان و منتقدان بوجود آورد .با
ديدگاهي کورنولوژيک ،در اين واکنشها ميتوان تغییر ديدگاه نفيگرايانه به تأيیدگرايانه را
مالحظه کرد .اين انتقادات شامل گسترۀ بزرگي است .برای درک بهتر تغییر فضای فکریِ
حاکم ،در اينجا چند نمونه از اين نقادیها آورده ميشود :وصف خصومتبار ديکنز 2از کوک-
برن تاون 3منظر شهری الهامبخش سیاهي« :شهر را در روغن سرخ ميکردند» ،وصف هاينه4
بعد از ورود به لندن« :آن جنگل سیاه خانهها و آن مهرههای زنده انساني» ،وصف بالزاک 5از
پاريس سیاه« :غده سرطاني بزرگ دودزده در ساحل رود سن» ،وصف پرودون« :6يکنواخت و
کسالت آور ...ايستگاههای قطاری که جای دروازههای شهر را گرفتهاند» .نوعي خصومت و
آگاهي از تخريب ارزشهای گذشتۀ شهرها در اين نوشتهها قابل مشاهده است .اما با نزديک
شدن به اواخر قرن  19آرای مثبتي هم برای پذيرش وضع جديد پديد ميآيند .اين تغییرات
از متون به نقاشي و ديگر رسانههای هنری نیز راه مييابد که در اکثر آنها از راهآهن و عناصر
وابستهاش همچون ابزاری برای موضعگیری استفاده شده است .در واقع راهآهن به عنوان
نمادی از موضوع صنعتي شدن مطرح است که موضعهای مختلفي را در مواجهه با خود شکل
داده است .از نمونه آرای مثبت دربارۀ وضع موجود آن دوران ،وصف منظرۀ خطوط راهآهن
برنارد شاو 7در کتاب حرفۀ کاشالز است« :صدای دوردست قطار برايشان مانند آواز توکای
سیاه گوش نواز است» .همچنین از نقاشيهايي که میله 8و دومیه 9که درباره پیامدهای
اجتماعي انقالب صنعتي به تصوير کشیدهاند (مانند خیابان ترانسنونِ دومیه) تا امپرسیونیست
هايي که مناظر شهری و طبیعي را با مناظر صنعتي ادغام کردهاند ،ميتوان سیر تحول را
مشاهده کرد (بنه ولو.)1395 ،

1

William Morris
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3 Cockburn Town
4 Heinrich Heine
5 Honoré de Balzac
6
Pierre-Joseph Proudhon
7 George Bernard Shaw
8 Jean-François Millet
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تصوير  .1طراحي خیابان ترانسنونیان اثر اونره دومیه1834 ،م (راست)؛ نقاشي ايستگاه سنت الزاره
اثر کلود مونه( 1877 ،چپ)

منبع:

www.artble.com

مفهوم میراث فرهنگي و ارزشها با توجه به نظريات مختلف ،در سدههای  18و 19
تغییرات زيادی کرد .اقدامات مختصر قبل از جنگ جهاني اول -از نشستهای الهه ( 1899و
 )1907تا واکنش به تخريبهای وسیع بعد از جنگ جهاني دوم -سبب بوجود آمدن کمیته
های بینالمللي و تخصصي در حمايت جهاني از آثار تاريخي شد.
تصوير  .2مسیر تحول ارزشهای انقالب صنعتي تا حفاظت میراث صنعتي

ترسیم :نگارندگان

حفاظت مدرن از مرمت اشیاء صرف ،به حفظ بناها و سپس به مديريت روستاها و شهرها
ارتقاء پیدا کرد و همزمان از روند کالبدی و ملموس 1به بستر طبیعي ،روح و ابعاد
ادامه و گسترش يافت .در واقع ،تعريف اثر و مکان میراث فرهنگي تغییر پیدا کرد و همین
فرايندِ انتقادی از هر اثر و جهاني شدن ارزشها ،سبب فهم و در پي آن حفاظت ميشود
(يوکیلهتو .)329:1387 ،از منشور ونیز ( )1964تا کنون ،تعاريف در تنوع گونهها دقیقتر شد
و مفاهیم از مواردی چون محیط اثر فرهنگي ،مکان اثر ،منزلت فرهنگي ،گونههای مختلف
باغات ،شهرها و محوطههای باستاني به طیف متنوعي همچون گردشگری ،میراث ناملموس،
اصالت و يکپارچگي تکامل پیدا کرد که در اينفوگرافي ذيل قابل مشاهده است.

ناملموس2

Tangible
Intangible

1
2

بازشناسي و تبیین ارزشهای میراث راهآهن81 ...

تصوير  .3سیر زماني کنوانسیونها و منشورهای جهاني (براساس موضوع مورد مطالعه)

ترسیم :نگارندگان

میراث صنعتی :تحول و تکامل
کمیتۀ بینالمللي حفاظت میراث صنعتي ،1يک انجمن بینالمللي برای مطالعه ،پژوهش میراث
صنعتي ،حمايت ،ترويج و تفسیر میراث صنعتي است.
احتماالً مشکلترين بخش شناخت میراث صنعتي ،علمي و فناورانه ،آن است که اين
میراث متعلق به زمینههای متفاوت و متناقضي است :میراث ملموس در برابر میراث ناملموس،
ابزار و ادوات قابل حمل در برابر داراييها ی نامنقول ،موضوعات ثابت در برابر فرآيندهای پويا
و غیره .در واقع ارزش و منفعت میراث صنعتي دقیقاً همین ارتباط آن با تمام اين شاخهها و
روابط پويای بین آنهاست (کات.)180:1396 ،
2
تعريف میراث صنعتي در سال  2003توسط کمیتۀ تیکي در منشور نیژني تاگیل به
تصويب رسید .اين منشور نخستین متن مرجع بینالمللي به منظور راهنمايي در زمینه حفاظت
1The

)International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH
Nizhny Tagil Charter

2
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و حمايت میراث صنعتي است .منشور نیژني تاگیل برای اولین بار به تعريف مشخصي از میراث
صنعتي و همچنین موضوعات وابسته به آن  -از جمله حفاظت و شناسايي ارزشها و معرفي
و آموزش -پ رداخت .رويکرد اصلي منشور نیژني معرفي ابعاد مختلف مفهوم میراث صنعتي
است که شناخت ارزشهای آن سبب حفاظت برای دورهای از تاريخ تمدن بشر ميشود.
«میراث صنعتي متشکل از بقايای فرهنگ صنعتي است که ارزشهای تاريخي ،فناورانه،
اجتماعي ،معماری و علمي را دربردارد .اين بقايا شامل ساختمانها و ماشینآالت ،کارگاهها،
آسیاها و کارخانهها ،معادن و محوطههای پردازش و پااليش ،انبارها و مخازن ،مکانهای تولید
و انتقال و مصرف انرژی ،حملونقل و تمامي زيرساختهای آن و همچنین مکانهايي است
که برای فعالیتهای اجتماعي مرتبط با صنعت مانند مسکن ،عبادت مذهبي و آموزش مورد
استفاده قرار ميگرفتند» (منشور نیژني تاگیل.)2003 ،
روند جهاني صنعتي شدن در طول دو قرن گذشته ،يکي از مراحل مهم تاريخ بشر است.
جهاني شدن و شناسايي میراث صنعتي برای دنیای مدرن مهم و حیاتي شمرده ميشود .اصول
دوبلین 1در سال  2011با گسترش کمیتههای بینالمللي و همکاری بیشتر ايکوموس و تیکي
منتشر شد .با توجه به خطراتي که میراث صنعتي را تهديد ميکرد ،ايکوموس و تیکي در پي
ارائه تعاريف دقیقتر از گونههای مختلف میراث صنعتي برآمدند .پس از معرفي گونههای
صنعتي ،اين منشور بیشتر بر مستندنگاری ،حمايت ،حفاظت و تقدير از میراث صنعتي تمرکز
کرد  .اصول دوبلین صنعتي شدن را يک فرآيند فعال با حسي از تداوم تاريخي ميداند که
طیفي از میراث ملموسِ فناوری صنعتي ،مهندسي ،معماری و برنامهريزی شهری ،و همچنین
میراث ناملموسي چون مهارت ها ،خاطرات و زندگي اجتماعي کارگران و جوامعشان ،را شامل
ميشود .بیانه تايپیه 2در سال  2012در پي کشف و تعريف میراث صنعتي به صورت دقیقتر
در آسیا بود .اين مطالعات منطقهای موجب درک عمیقترِ تنوع میراث در کشورهايي ميشود
که ديرتر فرايند صنعتي شدن را طي کردند.
میراث صنعتي از زمان شکلگیری کمیتۀ تیکي تاکنون ،پس از شناخت مفهوم و ارزش
های میراث صنعتي ،به شناخت تنوع گونههای آن و همچنین به تأثیر جغرافیا در پیدايش
تفاوتها تکامل پیدا کرده است .در پانزدهمین کنگرۀ تیکي در لیل فرانسه ( )2015به چارهساز
بودن میراث صنعتي در توسعۀ پايدار ،معاصرسازی شهری ،نوآوریهای معماری ،اقتصاد محلي،
فرهنگ و دانش اشاره شد.
راهآهن و میراث
کمیتۀ تیکي موضوع مطالعات میراث صنعتي را به  21دسته طبقهبندی کرده است که از
جملۀ آنها ميتوان راهآهن ،پلها ،کانالها ،ارتباطات و  ...را نام برد .تعريف دکتر مايکل جي.

Dublin Principles
Taipei Declaration

1
2
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تي لوئیس 1از راهآهن اين است که «مسیر پیش ساختهايست که وسیله نقلیه با چرخهای
درحال حرکت روی آن هدايت ميشود که نميتوانند از مسیر خارج شوند» .اين تعريف به
کلیتي ساده درباره حملونقل و فناوری اشاره دارد ،اما «مسیر ساختهشده» توجه را به اين
نکته جلب ميکند که راهآهنها با هدف ويژهای ساخته ميشوند که ممکن است در جزئیات
مختلف باشند ،اما در کل همه يک سیستم حملونقل خطي هستند .استفاده از راه ريليِ
سنگي و چوبي ،از دوران گذشته و در مسیرهای کوچکتر ،برای رساندن بار به کشتيها و
بعدها برای استخراج از معادن رواج داشته است .راه ريلي به تدريج در مسیرهای پیچیدهتر،
همراه با استفاده از واگنهای بزرگتر و حیوانات ،مورد استفاده قرار گرفت و در عصر حاضر به
تدريج آهن جايگزين سنگ و چوب شد .بسیاری از تاريخنگاران معتقدند که راهآهن لیورپول
و منچستر که در سال  1830افتتاح شدند ،گونۀ اولیۀ راهآهن مدرن متشکل از مسیری ويژه،
محل آمدوشدهای عمومي ،حملونقل راحت مسافران هستند و تا حدی موجبات کنترل جامعه
را فراهم آوردهاند (کولز.)1999 ،
آنتوني کولز 2راهآهنها را محوطههای میراث جهاني 3ميداند .دوران طاليي گسترش
راهآهن ،در کشورهای درگیر جنگ جهاني اول بود و به طور حتم بايد توسعۀ راهآهنهای قرن
 20را متأثر از جنگهای جهاني دانست .از طرفي ديگر نیل کاسنز 4نیز معتقد است :راهآهن
در تمام مدت حضورش نیرويي به سمت پیشرفت بوده است و اغلب ،مزايايي که با خود به
ارمغان آورد از زيانهای آن بیشتر بود .برخالف کشتي ،خودروهای سواری و هواپیما ،راهآهن
به ندرت وسیلهای برای جنگ يا کشتار يا محرک آن بوده است ،هرچند راهآهن عمدتاً در
افزايش توانايي ملتها برای ايجاد جنگ دخیل بوده است .حقیقتاً ،راهآهن موقعیت عمیق و
قابل اهمیتي دارد ،اما در فرهنگهای بسیاری اين اهمیت ناديده گرفته شده است (کاسنز،
 .)1997ورود راهآهن از اولین و اصليترين نشانههای انقالب صنعتي بود که سبک جديدی از
زندگي را برای عموم مردم به ارمغان آورد .راهآهن افق فکری مردم را تغییر داد .ساختمانهای
راهآهن به همین دلیل ميتوانند از اهمیت تاريخي بااليي برخوردار باشند ،حتي اگر نمونههای
عالي از معماری زمان خود نباشند .يادبودهای اصلي از انقالب صنعتي ،مانند بدنههای اولیه
در راهآهن ،در سطح بین المللي حائز اهمیت هستند (يیتز .)1997 ،تغییر انديشه و سبک
زندگي ،در تعامل انسان با طبیعت و خلق مناظر صنعتي نیز بروز پیدا کرد .از سويي تعامالت
اجتماعي و فکری و از سويي ديگر تحول معماریوشهرسازی ،همگي ابعاد مختلفي را برای
شناخت مفهوم ارزشها ،ورای بُعد تاريخي ،به ما نشان ميدهند.

J, T, Louis

1

Anthony Coulls

2

Railways as world heritage sites

3

Neil Cossons
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میراث راهآهن حوزههای میراث فرهنگي ،طبیعي و صنعتي دربرميگیرد .مسیرها ،پلها،
تونلها ،کانالها ،بستر طبیعي ،ايستگاهها ،معماری و شهرسازی ،بقايای صنعتي ،انبارها و
لوکوموتیوها همه تشکیلدهنده اجزای اين میراث غني هستند .ارزش اين اجزا هرکدام با وجوه
مختلف تاريخي ،معماری ،فناوری ،طبیعي و  ...درآمیخته است .در پي اين تنوع ،چالش سختي
پیش روی تبیین ارزشهای میراث راهآهن وجود دارد .به اين سبب ايکوموس با همکاری تیکي
به مطالعات نمونههای متنوع صنعتي از جمله کانال ،راهآهن ،مسیر و  ...پرداخت .اين تحقیق
در سال  1999تحت عنوان راهآهنها به عنوان محوطههای میراث جهاني منتشر شد و به
مفهوم راهآهن بهعنوان میراثي صنعتي برای جهان و تدوين شاخصهای آن پرداخت و عالوه
بر آن اين میراث را در چند کشور مورد بررسي قرار داد .چهار شاخص از مطالعۀ ايکوموس و
تیکي برای شناسايي ارزشهای میراث راهآهن پیشنهاد شده که به همراه توضیح مختصری
در ذيل ارائه ميشود.
 .1اثر خالقي که نشاندهندۀ نبوغ باشد :1آثاری که سازندگانشان در مواجهه با مشکالت
و ارائۀ راهحل بسیار خالق بودند .اين سازندگان عالوه بر مهندساني که مسئول اصلي
طراحي و ساخت راهآهن بودهاند ،شامل همۀ افرادی است (بعضا ناشناس) که در
ساخت و تکمیل آن نقش داشتهاند.
2
 .2از فناوریهای نوآورانه تأثیر گرفته و خود نیز بر آن تأثیرگذار بوده باشد  :فناوری
راهآهن بستر مسیر ،ساختارهای مهندسي و معماری و  ...را دربرميگیرد ،همچنین
شامل دريافت فناوری از صنايع و انواع ديگر حملونقل و انتقالش به آنهاست ،به
ويژه کاربردهای خالقانۀ مواد و مصالح جديد و فنون ساخت بايد مورد توجه قرار
گیرد .مثل استفاده از فوالد به جای آهن از دهه  1860و آزمونهايي که با بتن
ساختماني تا پايان قرن نوزدهم انجام شد و  ....در سند ايکوموس دربارۀ نوآوری در
فناوری راهآهن ،مثالهايي برحسب انواع و دورههای تاريخي توسعۀ راهآهن ذکر شده
است (ايکوموس .)9 :1999 ،در مجموع تاريخنگاری فناوری مدرن به رويکردی بین
رشتهای نیاز دارد :مؤلفههای اجتماعي ،اقتصادی ،زيستمحیطي و سیاسي بر
تغییرات فني و گسترش راهآهنها تأثیر بسزايي دارند.
 .3نمونهای برجسته يا نوعي باشد :3اين معیار هم دربرگیرندۀ راهآهنهايي است که از
برخي جهات برجسته هستند و هم راهآهنهايي که بهرغم معمولي بودن به دلیل
دوامشان به نمونهای خاص تبديل شدهاند.

creative work indicative of genius
influence of, and on, innovative technology
or typical example

1A

2 The

3 Outstanding
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 .4بیانگر توسعه اجتماعي يا اقتصادی باشد :1راهآهنها برای کارکرد حملونقلي ساخته
شده اند و اين کارکرد بنیاني در خدمت اهداف سیاسي ،اجتماعي ،اقتصادی و
فرهنگي بسیار و همچنین خواستههای مردم برای سفر و تجارت بوده است .اما در
گوشهوکنار جهان تأثیر راهآهنها بر زندگي اجتماعي و اقتصادی همسان نبوده است،
در نتیجه الزم است نقش خاص هر راهآهن در بستر خود شناسايي شود.
بر اساس مباحث ارائه شده ،چارچوبي مفهومي برای تبیین ارزشهای میراث راهآهن
طراحي شده است که بر اساس آن ،در مرحلۀ اول اجزای راهآهن و عناصر وابسته به آن
شناسايي ميشود و در مرحلۀ دوم میراث راهآهن از منظر چهار مؤلفه فوقالذکر تحلیل ميشود.
شناخت عمیق و فهم ارزشهای میراث راهآهن ،دستیابي به رهیافتي برای بررسي اصالت و
يکپارچگي اثر را میسر ميکند و زمینه را برای ارائه برنامۀ حفاظت و مديريت آن را فراهم
خواهد کرد که در اين مقاله بحث بررسي اصالت و يکپارچگي مد نظر است.
تصوير  .4چارچوب مفهومي تبیین ارزشهای میراث راهآهن

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

راهآهن سراسری ایران
راهآهنهای اولیۀ ايران در اوضاع پیچیده سیاسي -اقتصادی کشور در نیمۀ دوم قرن نوزدهم
و دورۀ قاجار احداث شد .در اين دوران از طرفي تغییر حکومت قاجار به پهلوی و از طرف ديگر
سیاست دولتهای قدرتمند ،باعث بروز برخي مشکالت شد .بین سالهای  1228تا 1303
of economic or social developments

1 Illustrative
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ه.ش ( 1850تا  )1925در کل  31پیشنهاد دريافت امتیازِ راهآهن به دولت ايران ارائه شد که
هیچيک به نتیجه نرسید .در ابتدا شکلگیری راهآهن در دورۀ قاجار تحتتأثیر اهداف
استعماری کشورهای بیگانه بود و محصول آن چند اقدام کوچک و موقت بود .با شروع دورۀ
پهلوی انديشۀ ساخت و توسعۀ خطوط راهآهن با استفاده از سرمايۀ ملي قوت گرفت و اولین
راهآهن ملي دريای خزر و خلیج فارس را بهيکديگر متصل کرد (شريفي ،تیمورتاش و حناچي،
.)2018
تصوير  .5سیر تاريخ شکلگیری راهآهن ايران

ترسیم :نگارندگان

اولین سند دولتي ايران که در آن به راهآهن اشاره شده است ،نامۀ ناپلئون سوم به
ناصرالدينشاه است (محبوبي اردکاني .)321 :1376 ،طرح اولیۀ راهآهن سراسری ايران را
صنیعالدوله ،اولین رئیس مجلس شورای ملي ،از روی نقشه جغرافیايي هنری کیپورت( 1چاپ
 1883برلن) با مقیاس  1:1.000.000ترسیم کرد (ملکوتي .)1327 ،در سال  1305ه.ش
کمیسیوني از نمايندگان وزارتخانهها برای پیشبیني هزينههای راهآهن تشکیل شد که اين
پیشبیني هزينهها مهمترين اليحۀ مجلس در آن سال بود .پس از آن مهندسین آمريکايي به
ايران آمدند و «ادارۀ راهآهن» را در «وزارت فوايد عامه» تأسیس شد و شروع به کار کرد .از
اوايل سال  1312ه.ش ،ساخت راهآهن در شمال گردنههای مرتفع البرز و قلۀ فیروزکوه ،و در
جنوب رشته کوه بزرگ زاگرس و تنگههای صعبالعبور درۀ آبديز ناکام ماند .به اين علت دولت
ايران با شرکتي دانمارکي به نام «کامپساکس »2قراردادی بست تا مشاور فني و نمايندۀ وزارت
طرق (راه) باشد .اين شرکت در کارنامۀ خود ساخت راهآهن ترکیه را نیز داشت .همچنین

1

Henry Keyport
2 Kampsax
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ارتباط مستقیم يورگن ساکسیلد- 1مدير عامل شرکت -با شاه باعث شد مشکالت بهراحتي و
بدون اتالف وقت حل شوند.
تصوير  .6موقعیت راهآهن سراسری ايران

منبع :نگارندگان

اين مسیر از هشت استان گلستان ،مازندران ،تهران ،سمنان ،قم ،مرکزی ،لرستان و
خوزستان عبور ميکند .راهآهن سراسری ايران از هشت اقلیم متنوع (گرم و مرطوب ،معتدل
و مرطوب ،معتدل و خشک ،گرم و خشک ،کوهستاني ،معتدل و خشک ،گرم و مرطوب ،گرم)
در نواحي بکر و طبیعت خاص عبور ميکند (مکملي .)1379 ،مسیر سراسری شمال-جنوب
 103ايستگاه دارد .مرتفعترين نقطه مسیر ،دارای ارتفاع  2112متری از سطح درياست و
طوالنيترين تونل آن  2880متر است .اين مسیر بیش از  4200پل کوچک و بزرگ245 ،
تونل و عناصر وابستۀ صنعتي و تأسیساتي درطول مسیر وجود دارد 2که هريک از ويژگيهای
خاص فناورانه ،معماری ،فرهنگي و اجتماعي برخوردار هستند .در طول مسیر ،پلهای مختلفي
با فنون متفاوتي ساخته شدهاند که هريک شاهکاری از تعامل میان انسان و طبیعت بهشمار
ميآيند .عناصر شاخص بسیاری در طول مسیر وجود دارند ،منجمله بقايای کارخانهجات،
انبارها ،ماشینآالت ،سازههای فني مانند پل و تونل که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
ساختار معماری راهآهن سراسری از سويي تحتتأثیر اقلیم هر منطقه و از سوی ديگر تحت
Jurgen Saxild

1

 2استتتناد به گزارشتتات و استتناد شتترکت راهآهن جمهوری استتالمي ايران و پرونده نامزدی ثبت جهاني راهآهن
سراسری ايران
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تأثیر تنوع فرهنگ اقوام مختلف است که با دانش بومي و فناوری گره خورده است .در واقع
راهآهن سراسری میان فرهنگ اقوام پیوند ايجاد کرده و منظری متنوع و وسیع را شکل داده
که از اهمیت میراثي بااليي برخوردار است .نقش راهآهن سراسری در انتقال فناوری و گسترش
و توسعۀ روستاها و شهرها انکارناپذير است.
تصوير  .7طراحي از سه خط طال (راست) ،طراحي از دره و پل ورسک (چپ)

ترسیم :معراج شريفي

تبیین ارزشهای میراث راهآهن سراسری ایران
برای تبیین ارزشهای میراث راهآهن سراسری ايران دو روش پیشروی نگارندگان قرار دارد:
روش اول ارزيابي بر اساس ارزشهای طبیعي ،صنعتي ،فرهنگي ،معماری و  ...است دربارۀ هر
گونۀ ديگری از میراث فرهنگي قابلانجام است .روش دوم ارزيابي بر اساس گونۀ میراث است،
که در اينجا روش دوم مدنظر است ،يعني با اتکا بر موضوع میراث راهآهن به بیان ارزشها
پرداخته خواهد شد.
.1

اثر خالقی که نشان دهنده نبوغ باشد.

خط راهآهن سراسری شمال-جنوب بهعنوان يک اثر فني منحصربهفرد مطرح شده که
مهندساني با دانش بهروز توانستند برای مهار موانع طبیعي راهحلهايي خالقانه ارائه کنند.
احداث پلها ،تونلها ،ديوارها و ديگر عناصر وابسته در اين مسیرهای صعبالعبور ،با توجه به
اينکه سازندگان حداقل امکانات را در اختیار داشتند ،از اهمیت بسیاری برخوردار است .از
پلها ميتوان به چند مورد اشاره کرد -1 :پل ورسک بدون آرماتور و مصالح فلزی با دهانۀ 66
متر و ارتفاع 110متر -2 ،پل اوريم با يک تاق تک دهانۀ سنگین و يکپارچه است که با دهانۀ
 64متر و شعاع  ،16/8در طول پیچ مسیر ساخته شده است( .در طرفین تاق ،دو هالل به
شعاع  247/1متر ساخته شد .ابعاد مقطع عرضي تاق عبارت است از :مرکز تاق با عرض  4متر
و قطر  1/60متر ،پايهها با عرض  8/90متر و قطر  2/80متر) -3 ،پل کارون به عنوان بلندترين
پل مسیر جنوب با طول 1000متر -4 ،پلهای دوآب ،شورآب ،شیرگاه و بسیاری موارد ديگر.
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بخشهايي از راهآهن سراسری ايران ،بهويژه در مناطق کوهستاني ،با همکاری کشورهای
ديگر صورت پذيرفته است .پیچیدگيهای اجرايي ،با توجه به اقلیم و شرايط جغرافیايي سخت
و پیچیده ،موجب توسعۀ دانش فني در زمینۀ احداث پلها و تونلها ،آبروها ،ديوارهای محافظ،
حمل تجهیزات ،نقشهبرداری و جادهکشي و بهکارگیری اين دانش در مناطق ديگر جهان شده
است .از مهمترين پیچیدگيها احداث سهخط طال قبل از منطقه ورسک است که يکي از
شاهکارهای مهندسي ساخت برای کمکردن شیب و رسیدن به ارتفاع مورد نیاز است که با
طي مسیر  10کیلومتری و صعود  600متری ،از کوهستان عبور کرده است .با توجه به اينکه
امکان حرکت در چنین شیبي برای قطار غیرممکن بود ،مسیر به شکل سهپله بر روی دامنۀ
کوه اجرا شده است .راهآهن سراسری دارای خالقیت و تنوع معمارانه و فناورانۀ قابل توجهي
در ساخت ايستگاهها و سازههاست که حفاظت از آن و انتقال میراثش به آيندگان ،به عنوان
يک نمونه موفق از صنعتيشدن کشور ايران در اوايل قرن بیستم ،حائز اهمیت است.
تصوير  .8عبور خطوط سه خط طال از دامنه کوه (راست)؛ پل ورسک (چپ)

منبع :آرشیو شرکت راهآهن (راست)؛ نگارندگان (چپ)
 .2از فناوریهای نوآورانه تأثیر گرفته و خود نیز بر آن تأثیرگذار بوده باشد.

تأثیرپديری از فناوری و صنايع مختلف در ساخت خط سراسری (همچون استفاده از مصالح و
مواد جديدی مثل بتن و فوالد) باعث تحولي نوين در عرصه صنعت شده و بهنوعي شروع
صنعتيشدن کشور دانسته ميشود .ساخت کارخانهها و انبارها و ساختمانهای وابسته در
طول مسیر و استفاده جديد از مصالح بومي موجب توسعۀ معماری و شهرسازی هر منطقه
شد .مانند کارخانۀ ريلسازی قائمشهر که منظر صنعتي گسترهای بهوجود آورده است .استفاده
از مصالح جديد و به کارگیری شیوههای مهندسي نوين موجب عبور از محدوديتهای گذشته
و تغییر سبک ساختوساز در شهرها شد .حملونقل مصالح و راهحلهای ساخت با الهام از
ساختارهای مسیر آسانتر شدند .راهآهن سراسری ايران نمايانگر يک نمونۀ برجسته از سیستم
حملونقل نوآورانه است که با بهرهگیری از دانش فني و مهندسي موجب توسعۀ مراکز
کوهستاني و کمتر توسعهيافته شده است .گسترش فناوری با توسعه اقتصادی مناطق رابطۀ
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مستقیم داشته است و از اين رو تأثیرات قابل توجهي بر زيستگاههای کوهستاني ،دستیابي به
ثروت مناطق نفت خیز جنوب ،تبادل ارزشهای انساني و فرهنگي داشته و تغییرات عمدهای
را در سفرهای طوالنيمدت گذشته ايجاد کرده که تا امروز ماندگار بوده است.
تصوير  .9پل اوريم (راست)؛ پل دوآب (چپ)؛ 1395

منبع :نگارندگان
 .3نمونهای برجسته یا نوعی باشد.

راهآهن سراسری شمال-جنوب يک نمونۀ منحصربهفرد از تعامل انسان با طبیعت محسوب
ميشود که در طول زمان يکپارچگي بصری ،ساختاری و عملکردی خود را حفظ کرده است.
مناظری از جمله پارکهای ملي ،پناهگاههای حیاتوحش ،آثار طبیعي ملي و مناطق حفاظت
شده درطول مسیر وجود دارند که با منظر خطي راهآهن به هماهنگي رسیدهاند .سازههای
فني ديگر مانند پلها ،کانالها ،تونلها و  ...نه تنها يکپارچگي مسیر را مخدوش نکرده ،بلکه
منظری در تعامل هرچه زيباتر و خواناتر با طبیعت خلق کرده است .اين سازههای فني نمونه
های کاملي از مهار طبیعت و تعامل انسان با آن هستند ،مانند کانال ورسک در زير پل ورسک
برای هدايت جريان آب و تونل گدوک به عنوان طوالنيترين تونل مسیر سراسری و سه خط
طال .با پیشرفت فناوری ،گسترش شهرسازی و بهرهبرداری از منابع طبیعي ،يکپارچگي مسیر
بهطورکلي تغییرات چنداني نکرده و در حد تغییرات موضعي و نیاز فني زمان در آن مداخله
شده است .خط سراسری ،از آغاز ساخت تاکنون ،مورد استفاده و تعمیر و نگهداری قرار گرفته
و با حفظ اصالت به حیات خود ادامه داده است .خط شمال-جنوب کشور باعث گسترش
سکونت در شهرهای پیرامون و اطراف مسیر حرکت راهآهن شده و همین امر پويايي و حیات
اثر را تضمین کرده است .طرح ساختمان ايستگاهها و خانههای مسکونيِ متأثر از راهآهن بر
مبنای اقلیم محل ،فناوری ساخت و معماری محلي ،سبک معماری ويژهای را ايجاد کرده است.
موقعیت ايستگاههای راهآهن و ساختارهای معماری وابسته به آن و طراحي مدرن آن ،تحت
تأثیر نگرش معماری غربي و آمیزش آن با معماری بومي و سنتي ايراني ،زمینۀ توسعههای
آتي و تحوالت خاص معماری و شهرسازی را در مسیر خود فراهم کرده است .سینما/کلیسا
روسها در منطقه شورآب قطعه شمال ،مجموعه میدان و ايستگاه راهآهن تهران ،ايستگاههای
شمال با بامهای شیبدار و نماهای سیماني و ايستگاههای جنوب با بامهای تخت و نماهای
آجری نمونههايي از اين دست هستند.
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تصوير  .10طراحي از بقايای سینما/کلیسا روسها (راست)؛ معماری تیپ در شمال ،ايستگاه ورسک
(چپ)

منبع و ترسیم :معراج شريفي
 .4بیانگر توسعه اجتماعی یا اقتصادی باشد.

گرچه هدف اصلي ايجاد راهآهن تسهیل حملونقل بود ،اما تأثیرات شگرفي بر توسعۀ اجتماعي،
اقتصادی ،سیاسي و فرهنگي فضاهای شهری در سراسر کشور برجای گذاشت .نقش راهآهن
در جنگ جهاني دوم (مانند پل ورسک که کشورهای پیروز آن را پل پیروزی خواندند) ،در
مناسبات سیاسي کشورهای مختلف با ايران ،و در آغاز تحوالت صنعتي و مدرن شدن ايران
غیرقابل انکار است .همچنین راهآهن ايران تأثیر مهمي بر توسعۀ يک منطقه چندفرهنگي
داشته است ،چرا که موجب ارتباط اقوام ترکمن ،مازني ،کرد ،لر ،خوزی و عرب شد و در طول
مسیر راهآهن ،شاهد حفظ اصالت و تداوم تنوع زباني ،قومیتي و فرهنگي هستیم .از منظر
سیاسي نیز ،در جنگ جهاني دوم ،نقش مهمي در ايجاد اقامتگاههای پايدار در مسیر حرکت
خود داشته است ،که از جمله اين اقامتگاهها ميتوان به شکلگیری روستاهايي مانند ورسک
و گسترش شهرهايي مثل قائمشهر اشاره داشت .از تأثیرات ديگر توسعۀ راهآهن ايجاد توسعه
و توازن منطقهای در ايران است ،زيرا در مناطق وسیعي که پیش از آن امکان دسترسي وجود
نداشته يا به سختي امکان پذير بود ،راهآهن زمینهساز توسعۀ اقتصادی ،تجاری و فرهنگي شد.
چنانکه در مناطق کوهستاني و کويری به پويايي و سازندگي کمک شاياني کرد و مناطق
طبیعي را قابل دسترس و آمادۀ ايجاد استقرارگاهي انساني و تفريحي ساخت و اين خود يک
منظر خطي يکپارچه و پويا به وجود آورد .همجواری مسیر راهآهن با گرمسار و بعدها مشهد،
افزايش دسترسي مناطق حاشیۀ کوير به پايتخت ،افزايش دسترسي مناطق کوهستاني زاگرس
به دشتهای اهواز و مزارع جنوبي مثالهای خوبي برای توسعۀ منطقهای است که بهواسطۀ
احداث راهآهن اتفاق افتاد.

نتیجهگیری
مفهوم ارزش در طول زمان با تغییر ساختارهای زيستي و اجتماعي رابطه مستقیم داشته است.
از تقابل انقالب صنعتي با ارزشهای تاريخي تا انطباق و رشد جامعه برای درک ابعاد عصر
جديد ،میراث فرهنگي مسیر تکامل خود را طي کرده است .مطالعات میراث راهآهن هنوز راه
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زيادی برای تکامل دارد .در طي سالهای اخیر نیز ،با گسترش تعامالت جهاني در يونسکو،
مطالعات بیشتر و دقیقتری در دستِ انجام است .با توجه به توصیههای منشور بورا و ارائۀ
تعريف منزلت فرهنگي ،تحلیل راهآهن به عنوان يک اثر در طول زمان معنا پیدا ميکند و اين
شناخت در طول زمان سبب تدقیق و تکامل برنامههای حفاظت و مديريت ميشود.
ارزشهای میراث راهآهن را تنها نبايد در آثار ملموس آن مانند پل و تونل و  ...جست،
بلکه ابعاد گستردهتری از تأثیرات انقالب صنعتي و ورود مدرنیته تا نقشهای اجتماعي ،سیاسي
و اقتصادی را دربرميگیرد که موجب تغییرات گستردهتری در ساختار زندگي روزمره نیز شده
است .برای شناخت و انتقال میراث راهآهن به آينده ،بايد تمام اجزا ملموس و ناملموس اين
پديده را در نظر گرفت .شناخت ارزشهای میراث راهآهن تنوع گستردهای از تخصصهای
مختلف مهندسي ،عمران ،صنعتي ،فرهنگي و  ...را طلب ميکند .اين تنوع هم برای شناخت و
هم برای حفاظت ارزشها نیازمند رويکردی يکپارچه است .شناخت دقیق از تنوع ارزشهای
راهآهن امریست که در طول زمان و با مطالعۀ نمونههای مختلف با ويژگيهای متفاوت از
سراسر جهان کاملتر ميشود.
در اين مقاله ،با استفاده از چا رچوب مفهومي ارائه شده بر اساس مطالعات ايکوموس و
تیکي ،برای بازشناسي ارزشهای میراث راهآهن سراسری ايران تالش شد .میراث راهآهن
سراسری ايران مجموعهای از ارزشهای ملموس و ناملموس است که هريک نمونهای از مواجهه
با چالشهای ساخت و حفاظت هستند .حفظ حیات ،عملکرد و توسعۀ مسیر گواهي بر موفقیت
در ساخت اين اثر و حفاظت از آن است .راهآهن ايران نمونهای موفق در مهندسي ساخت و
مهار طبیعت است که سازههای آن با خوانايي کامل در طبیعت ادغام شده تا تعامل انسان با
طبیعت را نشان دهد و در نتیجه گسترهای از مناظر فرهنگي را به وجود آورده است ،همچنین
پتانسیلهايي را از بقايای مناظر صنعتي ،جهت باززندهسازی و رونق مناطق ،در دل خود حفظ
کرده است .نقش تاريخي و سیاسي راهآهن ايران در طول جنگ جهاني دوم آن را با سرنوشت
کشورهای ديگر گره زد ،و امروز نیز اهمیت پديده راهآهن برای توسعه و توزيع دانش و فنآوری
در سراسر کشور غیرقابل انکار است .مجموع اين ارزشها بود که موجب ثبت راهآهن سراسری
ايران در فهرست موقت میراث جهاني يونسکو شد و در مقاله حاضر کوشش شد بخشي از اين
ارزشها بازشناسي و تبیین شود.
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