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Abstract 

Purpose: The purpose of this study is to analyze the benefits and limitations of digitization of 

cultural heritage objects in the context of cultural heritage  (Libraries, archives, and museums) and 

to increase the focus and attention to the digitization of cultural heritage objects that are at risk. 

Methodology: This study has been done by a systematic review of resources in the Scopus 

database. The retrieved resources are then analyzed and visualized by Excel and VOSviewer 

software . 

Findings: Digitization of cultural heritage objects affects the way of access, protection, and 

management of cultural heritage and has led to the democratization of content, increased global 

access, and preservation of cultural heritage objects. Digitization will stimulate the integration of 

libraries, archives, and museums in the context of cultural heritage due to the numerous overlaps 

in terms of public functions. Digitization of cultural heritage objects also has challenges such as 

financial issues, lack of expertise skills, legal restrictions on intellectual property, technology 

obsolescence, the digital divide in societies, the risk of distortion and alteration of information 

and metadata in the web environment, and finally, the user perceives the sensation of a digitized 

object relative to its physical version. 

Conclusion: Digitization of cultural heritage objects by advanced technologies, in addition to 

paving the way for the integration of libraries, archives, and museums, has created a new 

renaissance for cultural heritage objects in the context of cultural heritage. The role of digitization 

of cultural heritage objects in libraries, archives, and museums is significant, especially during 

the Covid 19 Pandemic, for remote access and greater audience access to cultural centers. 

However, it is important to note that our approach to digitalization should be modular, extensible, 

and flexible to be effective in sustainable protection. Let us also keep in mind that the digitization 

of cultural heritage objects, with all its benefits, will never replace physical experiences, but will 

complement and accompany natural cultural objects in the context of cultural heritage. 

Value: This study, for the first time, analyzes the benefits and limitations of digitization of 

cultural heritage objects in the context of cultural heritage and can be useful for decision-makers 

and policymakers in the field of cultural heritage. 
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Extended Abstract 

Introduction 

 Cultural heritage is the rare and irreplaceable wealth endowed by history. 

Recording and protecting cultural heritage is a common responsibility and 

obligation of all people (Liu et al., 2021). In this study, authors intend to introduce 

the digitization of cultural heritage objects as an effective alternative to the 

traditional protection methods. Digitization of cultural heritage objects in the 

context of cultural heritage, by emerging new technologies, paves the way for 

protection and access to cultural objects and integrations of libraries, archives, 

and museums. 

 

Purpose 

 the purpose of this study is to analyze the benefits and limitations of digitization 

of cultural heritage objects in the context of cultural heritage  (Libraries, archives, 

and museums) and to increase the focus and attention to the digitization of 

cultural heritage objects that are at risk. 

  

Methodology 

 This study has been done by a systematic review of resources in the Scopus 

database and then analyzed and visualized by Excel and VOSviewer software. In 

this way, first, using the keywords considered by researchers, according to the 

search formula (Title (“Digital Cultural heritage”) OR Title(“Digital Cultural 

objects”) OR Title (“Digital Cultural Context”) in Scopus (because of coverage 

of Scopus is more than Web of Science database) and then, from the total 

retrieved records (619 records), about 81 conference papers, 68 articles, and 19 

books, were studied and the most important benefits and challenges of digitizing 

cultural heritage were explained. Figure 1 shows the network of the most 

frequently used keywords in Scopus database resources in digital cultural 

heritage.  

 

Figure 1: Map of the network structure of the most frequently used keywords in 

ltural heritage.Scopus database resources in the field of digital cu 
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Findings 

 Digitization of cultural heritage objects affects the way of access, protection, and 

management of cultural heritage and has led to the democratization of content, 

increased global access, and preservation of cultural heritage objects. Digitization 

will stimulate the integration of libraries, archives, and museums in the context of 

cultural heritage due to the numerous overlaps in terms of public functions. 

Digitization of cultural heritage objects also has challenges such as financial 

issues, lack of expertise skills, legal restrictions on intellectual property, 

technology obsolescence, the digital divide in societies, the risk of distortion and 

alteration of information and metadata in the web environment, and finally, the 

user perceives the sensation of a digitized object relative to its physical version. 

 

Conclusion 

Digitization of cultural heritage objects by advanced technologies, in addition to 

paving the way for the integration of libraries, archives, and museums, has created 

a new renaissance for cultural heritage objects in the context of cultural heritage. 

The role of digitization of cultural heritage objects in libraries, archives, and 

museums is significant, especially during the Covid 19 Pandemic, for remote 

access and greater audience access to cultural centers. However, it is important to 

note that our approach to digitalization should be modular, extensible, and flexible 

to be effective in sustainable protection. Let us also keep in mind that the 

digitization of cultural heritage objects, with all its benefits, will never replace 

physical experiences, but will complement and accompany natural cultural objects 

in the context of cultural heritage. 

 

Value 

This study, for the first time, analyzes the benefits and limitations of digitization 

of cultural heritage objects in the context of cultural heritage (Libraries, archives, 

and museums) and can be useful for decision-makers and policymakers in the field 

of cultural heritage and also can be used by researchers in future researches. 
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ها ، آرشیوها و های پیشرفته، عالوه بر اینپه مسیر همگرایی کتابخانهفناوری لهیوسبهدیجیتالی شدن اشیاء میراث فرهنگی  :نتیجه

آورده است. نقش دیجیتالی  به وجوددر بافت میراث فرهنگی جدید برای اشیاء میراث فرهنگی  یرنسانسسازد، ها را هموار میموزه

برای دسترسی از راه دور و   19-دیکووفیری در دوران همه ژهیوبهها ها، آرشیوها و موزهیراث فرهنگی در کتابخانهشدن اشیاء م

ما به  پردیروتوجه به این نپته ضروری است که  وجودنیا بااست.  مالحظهقابلجذب مخاطبان بیشتر به مراکز فرهنگی 

 مسئله. همچنین این موثر واقع شود داریباشد تا در ح اظت پا ریپذقابل توسعه و انعطاف ،مدوالررویپردی  بایستمی یسازتالیجید

را مدنظر قرار دهیم که دیجیتالی شدن اشیاء میراث فرهنگی با تمام مزایایی که دربر دارد، هرفز جایگزین تجربیات فیزیپی نخواهد 

 .استفرهنگی  بود، بلپه مپمل و همراه اشیاء فرهنگی واقعی در بافت میراث

های دیجیتالی شدن اشیاء میراث فرهنگی در بافت : مطالعه حاضر برای نخستین بار، به تحلیل مزایا و محدودیتاصالت و ارزش

 .حوزه میراث فرهنگی واقع شود فذاراناستیسو  رندفانیفمیتصم، راهگشای تواندیماست و  میراث فرهنگی پرداخته

 
 فرهنگی دیجیتال، بافت میراث فرهنگی، اشیاء فرهنگی دیجیتالمیراث  کلیدواژه:

https://orcid.org/0000-0001-8177-4646
https://orcid.org/0000-0003-3113-2973
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 مقدمه. 1

تنها نه کهو برای جوامع باارزش است  رسدمیارث  به از نیاکان میراث فرهنگی نمایشی از خالقیت بشراست که

میراث (. 2020، 1)باربارا به اشتراک فذاشته شود زیبلپه باید با نسل فعلی و آینده ن باید ازآنها ح اظت شود،

تبلور خرد بشراست که دارای ارزش تاریخی، فرهنگی، هنری و علمی است و ثروت مشترک بشر فرهنگی 

ها بینش و آفاهی شان وصل کرده و در آنرا به فذشتهها انسانمیراث فرهنگی  (.2018، 2شود )لیمحسوب می

های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی همچنین نقش مهمی در بازتاب ارزش  ،آوردمیبه وجود  تشانینسبت به هو

یراث فرهنگی ثروت (. م3،2021چوی، یانگ و سونشود )منجر تواند به توسعه پایدار می در نهایت نهایتا دارد و

ی است که توسط تاریخ اعطاء شده است و ثبت و ح اظت آن وظی ه همگان است )لیو و نیگزیجارقابلیغنادر و 

و یپپارچه مستلزم درک جمعی و  ریناپذییعنوان یک واقعیت جدادرک  میراث فرهنگی به(. 2021، 4همپاران

ها، مناظر طبیعی و فرهنگی، فضاهای میراثی یا تاریخی، موزههای فرهنگی است که دامنه ادراک را از ایجاد شبپه

(. میراث 2000، 5د)آرپینهای فرهنگی  فسترش دهشناسی، اماکن تاریخی، حافظه جمعی و حوزههای قومواقعیت

 کهیدرحالها، مناظر، میراث روستایی و شهری است ، باغهافورستانفرهنگی امروزه شامل موارد متعددی مانند 

ی اشاره داشته شناسباستانهای دربردارنده بناهای تاریخی بوده و به مپان عمدتاًنیمه قرن بیستم میراث فرهنگی  تا

 (.6،2010وکواست )

، مرمت ریهای بشری است و لذا پردازش، توصیف و ت ساز غنا و تنوع فرهنگ تینمودی بااهم 7شیء فرهنگی

های تصادفی ها ساختهدهنده تاریخ یک ملت هستند. آناشیاء فرهنگی نشان فیرد.و توزیع  آن موردتوجه قرار می

شود. بنابراین نمیها در هر دوره تاریخی توسط افراد مختلف ایجاد نسخه مشابهی از آن چییک دوره نیستند و ه

دارند و به دلیل همین  یفردمختلف جایگاه منحصربه یهادر مسیرهای مختلف تاریخی، درمیان ملل و فرهنگ

(. یک شیء فرهنگی با 8،2011موستایرا) رندیفبودن، اغلب مورد سوءاست اده برخی از افراد قرار می فردمنحصربه

های هویتی و ظرفیت آن در های فرهنگی، تداعیهای هنری آن معرفی و نیز با ارزشارتباط تاریخی و ویژفی

ادغام سنت ، فرهنگ، تاریخ و میراث با فناوری، نوآوری و (. 2010وکو،) شودیمبرانگیختن خاطرات شناخته 

عنوان ابزار اصولی برای اشاعه در که هم به لحاظ هنری و هم به را فراهم آورده یتعامل، نظام جدید و جذاب

فناوری اطالعات و ارتباطات، ابزارهای قدرتمندی (. 9،2018)پورتالز و همپاران شودمؤسسات فرهنگی ارائه می

زسازی ند تا بتوانند از عهده مدیریت، واسپاری، ذخیره، ح اظت، سرفرمی و ت ریح، باکرا برای محققان فراهم می

هرروزه ابتپارات جدیدی این تجانس  ها و منابع اشیاء فرهنگی مادی و غیرمادی برآیند.و بازنمون و ارائه  دارایی

بخشد. رساند و تحقق میو همزیستی میان فناوری اطالعات و ارتباطات و علوم اجتماعی و انسانی را به عینیت می

منظور شناسایی روابط جدید پردازش مقادیر زیادی داده به برای مثال برای پردازش چندبعدی میراث فرهنگی،
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رویپردهای بازنمون و تعاملی  های ناهمگن دیجیتالی، یا افزایش آفاهی از اشیاء فرهنگی با است اده ازمیان مجموعه

فرهنگی  ای را برای بافت میراثهای تازهی اخیر، فرصتهاسالهای جدید، در ظهور فناوری دهد.پیشرفته ارائه می

 (.2018به ارمغان آورده است )لی، 

. این انتقال به آینددرمیملموا مادی یا  صورتشود، بهمیراث فرهنگی غیرمادی یا ناملموا وقتی دیجیتالی می

به شپل  کهی)شپل غیرمادی( هنگام یعنوان مثال تاریخ ش اهبه ی از پردازش است.نوعفرمت دیجیتال نشانگر 

های فزارش(. برای مثال 2009، 1شود )ناوارتمی مادیتبدیل به میراث فرهنگی  شودیضبط مدیجیتالی ثبت و 

عنوان میراث فرهنگی  ناملموا و غیرمادی  در ساالنه مؤسسات ثبت اشیاء میراث فرهنگی، موسیقی و رقص را به

  (.2،2009بیومراند )فزارش اعالم کرده

های یادفیری و موقعیت دکنندفانشانیبازدیی هستند که برای اهمپانو نهادهای میراث فرهنگی  مؤسسات

با رویپرد کاربرمدار  هاها، موزهکنند. برای مثال با ظهور فناوریی فراهم میایادماندنییادماندنیبهآموزشی و تجارب 

ه است که با . این انتقال به متخصصان این حوزه کمک کردانددادههای مجازی /دیجیتال تغییر کارکرد به موزه

ای پایدارو تالش فرهنگی نیازمند ساختن آینده مؤسساتعمل کنند.  دکنندهیبازدو مبتنی بر  ترخالقانهرویپردی 

بایست هزینه باالی فرایند های میراث فرهنگی بیشتر برای همگان هستند. هرچند که میبرای دسترسی دیجیتال به داده

با مخاطبانشان به ارتباطی  طرفهکمیراث فرهنگی از ارتباط ی مؤسساتدیجیتالی کردن را مدنظر داد. در این اقدام 

 (.2021، 3کاماریوتو، کاماریوتو و کیتسیوادهند )تبدیل شدند که به مخاطبان خود اجازه مشارکت می طرفهدو

ایم. مقادیر زیادی از اطالعات در دهه فذشته شاهد رونق خدمات مبتنی بر وب در حوزه میراث فرهنگی بوده

اطالعات فردآوری  نیاز اای فردد. مجموعهمداوم بر وب افزوده می طوربهحافظه  مؤسسات لهیوسبهمیراث فرهنگی 

ی مختلف هادر حوزهبسیاری از آرشیوهای دیجیتالی  بر آنشوند. عالوه ی شده آرشیو دیجیتال نامیده میدهسازمانو 

 و کارکردکنند حافظه جمع می مؤسساتهایی هستند که اطالعات میراث فرهنگی را از بسیاری فرهنگی پورتال

، 4سوندرا و سوفیموتوویجه) انایوروپکنند مانند یفراهم می شدهیفردآوررای دسترسی به اطالعات ای را بیپپارچه

2018.) 

ها را به رسانه منتخب برای ارائه مجدد، مدیریت و انتشار میراث های دیجیتال، آنامپانات نامحدود فناوری

سازی و از طرق مختلف اسپن، مدل فرهنگی تبدیل کرده است. رسانه دیجیتال برای خلق محتوای فرهنگی

 قیموتورهای جستجوی قدرتمند و ابزارهای مدیریت پایگاه داده و از طر قیآرشیوکردن، جهت مدیریت محتوا از طر

امپان دسترسی  گریتوانند  به طرق دنمی ها هرفزپردازد که مخاطبان آنشبپه جهانی وب به انتشار محتوی منابعی می

که تاکنون برای ح ظ میراث فرهنگی است اده شده است، رسانه دیجیتال  یا، مانند هر رسانهحالنیداشته باشند. باا

یونسپو با حمایت  دهد.می قرار ریها را تحت تأثت سیر جامعه آن یهاوهیبدون تغییر نیست، اطالعات ارائه شده و ش

اشیاء فرهنگی، رویپردی عملی  انتقال غیرقانونی و مبارزه با ها با عنوان ح اظت پیشگیرانهن مجموعهشداز دیجیتالی 

 (.2013، 5)ریزو و میگنوسا فرفته است شیو کاربردی در پ
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شوند، شناسی نگهداری میهای باستانآرشیوها یا مپان ها،ها، موزهکه در کتابخانه 1اشیاء میراث فرهنگی

ها که به نوعی بازنمود و مستندات آن رکا))مادی  و غیرمادی ) و مد اءیشامالش دارند وهای مشترکی ویژفی

زمانی که اشیاء میراث فرهنگی، دیجیتالی . اندها تشپیل شدهاند و از برخی توصیفسازی شدهشده یا بصری

و منابع  منابع دیجیتالی شده و تشخیص است: ییشناساقابل2نوع منابع یا اشیاء میراث فرهنگی دیجیتال دو شوند، می

عنوان یک کپی از اصل فیزیپی، مانند تصویر دیجیتال به دشدهیمحتوای دیجیتالی تول اول در حالت .3زاددیجیتال

)ناوارت، شود نامیده می سند بایگانی اشاره دارد که این فرایند معموالً دیجیتالی شدن کییک نقاشی یا اسپن از 

محتوا   گریدعبارتآمدند، به پل دیجیتالی به وجودزاد  به منابعی اشاره دارد که به شاصطالح منابع دیجیتال(. 2009

بندی دیجیتالی برخالف قالبامر این . ))ویدیو( تالیجیشود، مانند هنرهایدصورت دیجیتالی تولید یا متولد میبه

ها و عدم زاد برخی ناسازفاریمنابع دیجیتال فیدر تعر .شونداست که از طریق آن مواد آنالوگ دیجیتالی می

شود، برخی معتقدند چنین موادی باید منحصراً به شپل دیجیتال وجود داشته باشند، و افر بتوان مشاهده می توافق

این  کهی، دیگران معتقدند که درحالحالنیزاد نیستند. بااآن را به شپل فیزیپی و آنالوگ منتقل کرد، دیجیتال

ها بندی آنها مانع از طبقه، داشتن یپی از آنمواد اغلب همزاد یا همتای فیزیپی بعدی را به دنبال ندارند

زاد را شناسایی دو نوع محتوای دیجیتال (2008) 4ماهش و میتال عنوان مثال،به شود.زاد« نمیدیجیتال"عنوان»به

تری را نسبت به تعریف قبلی ارائه بندی وسیع، که طبقه «دیجیتال برای چاپ»کنند ،» منحصراً دیجیتال« ومی

زاد یا دیجیتالی شده باشند و خط تمایزی عالوه بر این برخی آثار ممپن است هم شامل اجزای دیجیتال دهد.می

ممپن است از  جادشدهیعنوان مثال، یک ویدیوی دیجیتالی انگرفته است. به چنان که باید، قرارها آنبین آن

های کنند که رسانهاین واقعیت را روشن می هرفتهمیاما رو است اده کند. اندشدهلیهای تاریخی که تبدفیلم

میراث  اءیدر اش 6(. همچنین فراداده2017، 5)فریدلندر صورت دیجیتالی ایجاد و است اده شوندزاد باید بهدیجیتال

سازد از اشیاء را فراهم می فراداده، شناسایی، توصیف، کنترل و است اده مؤثرفرهنگی دیجیتال بسیار مهم است. 

بدون فراداده منابع دیجیتالی شده معنا و ارزشی نخواهند داشت، تصاویر دیجیتالی (. 2008، 7، کوبرن و هوبارد)باکا

 های کمتری نسبت به مدارک متنی دارند.نظر فرفت که فراداده در افتهیساخت های غیرتوان دادهرا می

ها های مختل ی از اصل اشیاء، جانشینان آنتوصیفهای اشیاء فرهنگی دیجیتال معموالً پیچیده بوده و شامل فراداده

 (.2018سوندرا و سوفیموتو، ویجه) است رهین عان آثار، وضعیت دسترسی و غصاحبان و ذی

اند، مشاهده هرچند اساسی در ماهیت میراثی که به فرمت دیجیتالی انتقال یافتهو یک ت اوت و نپته ظریف 

بیان شود )مانند  یامالحظهبه شپل فیزیپی یا دیجیتالی بدون ت اوت قابل تواندیشود، محتوایی است که ممی

و  رییدهنده شپلی از تغمورد فرمت دیجیتالی نشان نیدر ا ذ یا نشریات الپترونیپی(.غمقاالت منتشرشده روی کا

هوم و ارزش فرهنگی ای است که اهمیت، م تبدیل است. در نوع دیگر دیجیتالی شدن نشانگر جانشینی برای اشیاء

 (.معماری یها)مانند بازنمود دیجیتالی طرح کند، تغییر میشوندیبه فرمت دیجیتال تبدیل م کهیها هنگامآن
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و های دیجیتالی شدن میراث فرهنگی، بر توجه در این مطالعه، نویسندفان قصد دارند، ضمن بیان مزایا و چالش

کرده و دیجیتالی شدن  دیتأکدر معرض خطر آسیب قرار دارند،  ی کهرزشباای شدن اشیاء فرهنگی تالیجیبر د تمرکز

دیجیتالی شدن اشیاء فرهنگی  گریدعبارتبهکنند، برای ح اظت سنتی معرفی  مؤثرجایگزینی  عنوانبهاین میراث را 

همگرایی های نوظهور، مسیر ح اظت و دسترسی به اشیاء فرهنگی  و فناوری لهیوسبهدر بافت میراث فرهنگی 

 سازد.ها را هموار میها ، آرشیوها و موزهکتابخانه

  پژوهششناسی روش .2

که ابتدا با است اده  صورتنیبدمنابع در پایگاه اسپوپوا انجام پذیرفته است.  مندنظاماین مطالعه به شیوه مرور    

)به جهت اینپه پوشش پایگاه  اسپوپوا گاهیدر پاهای مدنظر پژوهشگران، مطابق فرمول جستجوی زیر از کلیدواژه

پیشینه(،  619شده )های بازیابی از کل پیشینه است( جستجو فردید و سپس 2آو ساینس از وببیشتر  1اسپوپوا

مقاله  81بصری سازی شده و حدود  3افزار وی ا اا ویورنرم لهیوسبهخروجی در قالب فایل اکسل دریافت و 

های دیجیتالی مزایا و چالش نیترمهمو  مورد مطالعه و بررسی قرار فرفت کتاب،  19مقاله، و حدود  68کن رانسی، 

 شدن اشیاء فرهنگی استخراج و بیان فردید. 

 هاافتهی .3 

های میراث فرهنگی دیجیتال و افزار وی ا اا ویور، به ترتیب اصطالحتوسط نرم شدهلیتشپهای مطابق خوشه

 385میراث فرهنگی، پرتپرارترین اصطالحات در مقاالت بازیابی شده هستند. اصطالح میراث فرهنگی دیجیتال 

های کلیدواژه که هددیمخروجی حاصله  نشان  .اندمرتبه در منابع بازیابی شده تپرار شده 164مرتبه میراث فرهنگی 

ای، فراداده، رایانه یبعدسههای دیجیتال، ح اظت تاریخی، واقعیت مجازی، فرافیک دیگر مانند کتابخانه

 (.1)تصویر اندها با اختالف زیاد به دفعات  کمتری تپرار شدهمصورسازی، واقعیت افزوده و سایر کلیدواژه

 
(TITLE ("Digital Cultural Heritage”) OR TITLE ("Cultural Heritage Context”) OR TITLE 
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 میراث فرهنگی دیجیتال در حوزهدر مقاالت پایگاه اسکوپوس  کاررفتهبه یهادواژهیکلای پرتکرارترین ساختار شبکه. 1 ریتصو

ها در این زمینه افزار وی ا اا ویور بیشترین تعداد پیشینهدر نرم فرفتهانجامهای همچنین مطابق بررسی

 (.2نگارش یافته است)تصویر  2019تا  2014 یهاسالموضوعی بین 

 

 2019-2014 یهاسالدر مقاالت پایگاه اسکوپوس در  کاررفتهبه یهادواژهیکلای پرتکرارترین ساختار شبکه .2تصویر 

 شدن اشیاء میراث فرهنگی  دیجیتالی یایمزا .3

قرار داده است.  ریتأثشدن رخ داده، میراث فرهنگی را نیز تحت  یتالیجیدر دتحوالت شگرفی که در دهه فذشته 

فرهنگی، تاریخی، تحقیقاتی و آموزشی  و اشیاء دارای انبوهی از اسناد فرهنگی میراث با توجه به اینپه مؤسسات

تر و قابل جستجو ارزشمند است تا این مطالب را برای مخاطبان، فسترده یحلراه هاآنبرای  شدنهستند، دیجیتالی 

 شتراستیببرای جذب مخاطبان  یامالحظهقابلدیجیتالی شدن فرصت  .وب در دسترا قرار دهد قیاز طرو بازیابی 

 (. 1،2019راسموسن)
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حوزه فرهنگ  ،های زندفی بشری مشهود استدر بسیاری زمینهکه  19فیری کووید بحران همه ریتأثاز طرفی 

های ، فناوریستین ریپذامپان. در شرایط فعلی که تماا مستقیم با میراث فرهنگی قرار داده است ریتأثرا نیز تحت 

هدف (. 2021، 1)سیچال اندای ای ا کردهنقش عمدهاشیاء فرهنگی دیجیتال در فسترش  سرعتبهدیجیتالی مدرن 

را  یایمن ، تبدیل یک شیء مادی به یک نسخه مجازی است که پیامدهای مثبت و دیجیتالی شدن اصلی در فرایند

 : به همراه دارد

انسانی، یعنی انحصارطلبی  لومدر عسازی دو مانع اصلی جریان آزاد اطالعات دیجیتال یطورکلبهدر مرحله اولیه 

 (.2019، 2و همپاران بالدینیدارد )پژوهشی من عت طلبانه و سیاسی کردن پژوهش را از سر راه برمی

 

ها  در بافت میراث ها، آرشیوها و موزههمگرایی کتابخانه یسوبهدیجیتالی شدن میراث فرهنگی مسیری  3-1

 3فرهنگی

ها شامل ای در همپاری با یپدیگر دارند. کتابخانهسابقه طوالنی 4)ال.ای.ام( هاها، آرشیوها و موزهکتابخانه

اما بسیاری از  ای از اشیاء فرهنگی هستند،ها مجموعهای از اسناد و موزهای از کتاب، آرشیوها مجموعهمجموعه

ها و ها درون خود کتابای هستند و بسیاری موزهها و آرشیوها درون خود دربردارنده اشیاء فرهنگی موزهکتابخانه

ها در کنار خود کتابخانه و در سراسر دنیا موزه هامپانفذارند، همچنین در بسیاری اسناد آرشیوی به نمایش می

علوم کتابداری و  دهند.می ارائهخدماتی را به مخاطبان خود  دهیتندرهمافت آرشیو را به همراه دارند و در یک ب

های حوزه صورتبهاما در قرن بیستم  اند،شناسی فرچه سه حوزه و رشته مت اوت درآمدهرسانی، آرشیو و موزهاطالع

 عمدتاًها  شیوها و موزهها، آر(. کتابخانه2019راسموسن، شدند )در بافت میراث فرهنگی درنظرفرفته  خانوادههم

های دولتی برای در سراسر دنیا در پروژه مؤسساتاخیر بسیاری  یهاسالح ظ میراث فرهنگی هستند. در  مسئول

 ازجملهنهادهای میراث فرهنگی وظایف خاصی همه  دیجیتالی کردن برخی از میراث فرهنگی خود مشارکت داشتند.

، آموزش و انتقال دانش و ح اظت از محتوای بازنمود ،یسازهینمانویسی و شامل فهرست یدهسازمانسازی، مجموعه

« که 6(. در همین راستا سازمان یونسپو بر م هوم »میراث یپپارچه5،2020دارند)دابلر و پروب بر عهدهاشیاء فرهنگی 

میراث  مؤسسات یرونیازا(. 2011، 7رایان و سیلوانتوکند )می دیتأکم هومی فراتر از یک بنای تاریخی صرف است 

ح اظت از حافظه جمعی عالوه بر وظایف خاص  مؤسسات عنوانبهها، ها، آرشیوها و موزهفرهنگی شامل کتابخانه

، آموزش بازنمود (،یسازهینماو  یسینوفهرست)ی دهسازمانسازی، خود، دارای وظایف مشترکی همچون مجموعه

« را 9حافظه مؤسسات( اصطالح »1999) 8دمپسی هستند. ظت محتوای اشیاء فرهنگیح او دسترسی و انتقال دانش 

 (1998) 10برای بافت میراث فرهنگی به کاربرد و به اصطالحی رایج در ادبیات میراث فرهنگی تبدیل شد. ریوارد

میراث  یهاسازمانیا  مؤسساتهای سنتی میان به منابع دیجیتال ، ت اوت اتپانتیجه فرفت که افزایش است اده و 
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، 1مارتیاست )شده  هاموزهها، آرشیوها و همگرایی دیجیتال میان کتابخانه منجر بهفرهنگی را دچار ابهام کرده و 

دیجیتال اتحادیه اروپاست که بیش از سه هزار موسسه در  پلت رمیک نمونه از  2(. در سطح فراملی یوروپیانا2010

وجود دارد.  رهیو غاسترالیا  های مشابهی در آلمان، کانادا،سراسر اروپا در آن مشارکت دارند، همچنین پورتال

 3میراث فرهنگی توافق نظر ندارند. برخی مانند تاناکوویک و بدرینا مؤسساتهمگان بر همگرایی  وجودنیباا

بین هستند و معتقدند که چنین ها خوشها، آرشیوها و موزهکمتر نسبت به همگرایی و همپاری کتابخانه (2009)

کنند ها بیان مییپی از موانع این همگرایی را ت اوت در فرهنگ هاآن و موردی بوده است. هایی پراکندهفعالیت

اند که همگرایی بین ( به این نتیجه رسیده2014) 4اند. داف و همپارانآن را آموزش کارکنان ذکر کرده حلراهو 

یک  عنوانبهرا  اهدانشگاههای آموزشی در همچنین برنامه هاآنها بسیار پیچیده است، ها، آرشیوها و موزهکتابخانه

بدیهی است که دیجیتالی  اند.میراث فرهنگی ذکر کرده مؤسساتبرطرف ساختن موانع همگرایی بین  در حلراه

یک کاتالیزور برای  عنوانبهنیست که  یو شپ خواهد شدمیراث فرهنگی  مؤسساتمحرک همگرایی  شدن ،

ای تعریف شود که در آن شیوه عنوانبهدیجیتالی شدن  کند. افرها عمل میها، آرشیوها و موزههمگرایی کتابخانه

شوند، واضح است که محرک بازسازی می های زندفی اجتماعی حول محور ارتباطات دیجیتال،بسیاری از حوزه

های جدید برای بهبود فناوری دیجیتال به تصویر کشیده شده است. یهاپرتالمهم همگرایی است که با ظهور 

محتواست.  یآورجمعنشانگر ابزارهای جدیدی برای  هاآنو مشارکت دیجیتالی  شودیم ادهکاربر است تجربه 

قرار دارد، جایی که دیجیتالی بودن  6(  بیان داشته است که موزه در حال حاضر در مرحله پسادیجیتال2013) 5پاری

کند و دیگر انتخابی بین دیجیتالی و غیردیجیتالی وجود خود را در اصول و قواعد ارتباطات پذیرفته قلمداد می

شود. برای می نظر فرفتههای دیجیتال و غیردیجیتال هردو برای تحقق اهداف موزه در ندارد، چراکه نوآوری

تر بوده است. دیجیتالی شدن در آرشیوها، فرصت دیجیتالی شدن فسترده ریتأثی حت وهایآرش ها وکتابخانه

برای دستیابی به مخاطبان بیشتر فراهم کرده است. در فذشته آرشیوها منبعی از منابع حقوقی و  یامالحظهقابل

تر از ی به مخاطبان فستردهبا دیجیتالی شدن به دنبال دستیاب هاآن م.1970، اما از دهه اندبودهتاریخی برای محققان 

(. فرچه دیجیتالی شدن 2019منبعی وابسته به جامعه حمایت کردند)راسموسن،  عنوانبهدموکراتیک شدن آرشیو 

ها داشته است، اما این بدان معنا نیست که تنها محرک ها، آرشیوها و موزهشگرفی بر همگرایی کتابخانه ریتأث

 ریتأثتحت  شدتبهها پیرامون همگرایی شود که چرا بحثمطرح می در ذهن سؤالهمگرایی است، اما این 

 دیجیتالی شدن واقع شده است؟

بررسی کردند که چگونه دیجیتالی شدن به یک سیاست ضروری در بخش  (2017 ) 7)هنینگسن و الرسن

ن ت سیر فرهنگی تبدیل شده است. ضرورت دیجیتالی شد مؤسساتتحلیل اسناد مرتبط با  لهیوسبهفرهنگی 

 صرفاًغیردیجیتالی  یهاحلبا راه  سهیدر مقادیجیتالی  یهاحلتری از دوران پسادیجیتال است، زیرا راه رادیپال

ها، آرشیوها بسزایی در توسعه و همگرایی کتابخانه ریتأثامپان اضافی یا پتانسیل برابر نیستند. فرچه دیجیتالی شدن 
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دیجیتال مانند دسترسی آنالین بخش  یهاحلراهعامل محرک همگرایی نیست.  ها داشته است، اما تنهاو موزه

مرتب با سایر عوامل بیرونی مانند  طوربهدهند، عالوه راین این ضرورت ای از الزام دیجیتال را تشپیل مییپپارچه

ها در سه حوزه ها، آرشیوها و موزهفرچه کتابخانه .شودیمهای مشارکتی ترکیب به کاربرمداری و فعالیت فرایش

سیاسی،  وجود دارد  اعم از اهداف هاآنمتعددی به لحاظ عمومی بین  یهایپوشانهمکنند اما مت اوت فعالیت می

 (.2019راسموسن، ) گریدمشترک  یهاارزشاجتماعی و بسیاری  یدر فضاموقعیت و جایگاه متخصصان 

 روشی برای حفاظت از میراث فرهنگی  . دیجیتالی شدن3-2

فرهنگی در قالب میراث دیجیتال را تصویب کرد تا مجموعه  راثیاز ممنشور ح اظت  2003 در سالسازمان یونسپو 

 الپترونیپی تبدیل شوند. یهانسخهاشیاء میراث فرهنگی به 

های ای از آثار مربوط به فناوریفرهنگی و فناوری است که شامل مجموعه راثیاز مترکیبی  1لمیراث دیجیتا

شناسی مجازی است. هدف آن بازفرداندن مانند باستاندر میراث فرهنگی،  هاآناطالعات و ارتباطات و کاربرد 

به  قاًیعمتوانند در آن های واقعی )در قالب مجازی( است که کاربران میمحیط بازنمود عنوانبهباستانی  یهافرهنگ

های دیجیتال در خدمت شناخت و ح ظ میراث میراث دیجیتال عبارت است از است اده از رسانه فعالیت بپردازند.

 (.2016، 2)سالیوانهنگی یا طبیعی فر

میراث دیجیتال شامل منابع فرهنگی، آموزشی، علمی ، مطابق تعریف منشور ح اظت از میراث دیجیتال یونسپو

دیجیتالی ایجاد شده یا  صورتبهو همچنین انواع اطالعات فنی، حقوقی، پزشپی و سایر اطالعاتی است که  و اداری

میراث دیجیتال طبق تعریف یونسپو از جوامع، صنایع،  پل دیجیتالی تبدیل شده است.از منابع آنالوگ موجود به ش

های آینده پایدار تشپیل شده است که باید برای نسل باارزشو از منابعی  ردیفیم نشئتو مناطق مختلف  هابخش

های داده، تصاویر ثابت و متحرک، صدا، فرافیک، میراث دیجیتالی شامل متون، پایگاه .ح ظ و نگهداری شود

و پذیر هستند اغلب آسیب هاآنها است که افزار و ص حات وب، در میان طیف وسیع و رو به رشدی از فرمتنرم

ازمند ح ظ، تولید و نگهداری و مدیریت هدفمند هستند. این میراث ممپن است در هر زبان، در هر نقطه بقاء نی یبرا

ها، منابع با است اده از رایانه و ابزارهای مرتبط، انسان ای از دانش  بشری وجود داشته باشد.از جهان و در هر زمینه

 از زمان نظرصرفکوشند ذاری شده را ایجاد کرده و میها و دانش رمزفدیجیتالی حاوی اطالعات، بیان خالق، ایده

از میراث دیجیتال است، میراثی است که از تنوع  یو مصداقو مپان با دیگران به اشتراک بگذارند. این شواهد 

 های مشترک بسیاری است و در معرض تهدیدات مشترک بسیاری است.بسیاری برخورداراست، دارای ویژفی

جهانی مربوط  مسئلهیک  عنوانبهدر دسترا قرارفرفتن این میراث دیجیتالی رو به رشد همچنان، همچنین اطمینان از 

 (.2012، 3یونسپواست )به همه کشورها و جوامع مطرح 

ها و هایی مانند موزهدر محیط هاآننگهداری  صرفاًهای سنتی ح اظت از اشیاء میراث فرهنگی مادی، در شیوه

مانند ضبط مصاحبه، درج متن، عپاسی و... مدنظر بوده است. فرچه این  ییهاروشغیرمادی در مورد اشیاء فرهنگی 

کنند، اما ممپن است برای مثال کتاب کپک بزند یا نوار ویدیو خراب شود و ها از اشیاء فرهنگی محافظت میروش

کند، کمک می هاآنت پایدار به محافظ تنهانهمخدوش شوند. دیجیتالی کردن اشیاء میراث فرهنگی  هاآناطالعات 
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(. 2018دهد )لی،  ارائه یبعدسههای جدیدی مانند نمایش  بازنمودرا در  هاآنها بلپه قادر است با کمک فناوری

ها تاریخ محلی از سازه یهافروه م.20قرن  لیاز اوادیجیتالی کردن اشیاء مادی و ملموا پدیده جدیدی نیست، 

در  ژهیوبهاخیر  یهاسال(، اما در 1،2021کردند )اکانبرداری میو بناهای میراث فرهنگی در معرض خطر عپس

های دیجیتالی قرارفرفته است و این امر فناوری ریتأثتحت  شدتبه،میراث فرهنگی 19-دیکووفیری بحران همه

خدمات و دسترسی به  ارائههای ح اظت و ها در شیوهرشیوها و موزهها، آموجب تغییر رویپردهای کتابخانه

بسیار قابل مالحظه است،  19فیری کوویددر بحران همه ژهیوبه میراث فرهنگی دیجیتال نقش کاربران شده است.

دسترسی ایجاد اشیاء فرهنگی دیجیتال و جایگزینی  منظوربهها و ابزارهای دیجیتالی پیشرفته، بسیاری از فناوری

 (.2021سیچال، ) رندیففیزیپی به میراث فرهنگی و ح اظت از میراث فرهنگی مورد است اده قرار می

 اءیاشو پردازش دیجیتالی  بازنمودهای جدید که باعث پیچیدفی فزاینده در های فناوریافزایش قابلیت

است آمده  به وجودهای جدیدی در ارتباط با ح ظ و نگهداری اشیاء میراث فرهنگی شده است، چالش یفرهنگ

نهادهای میراث  خصوصبهتقاضای روزافزون برای ح اظت دیجیتال یک پدیده جهانی است. (. 2018پورتالز، )

 یهاحلراهبه  مدتیطوالنست اده فرهنگی با این وظی ه روبرو هستند. این امر برای فراهم آوردن امپان دسترسی و ا

برای میراث فرهنگی به بحث در مورد فناوری و فرآیندهای ح اظت  «فناوری ح اظت دیجیتال»پایدار نیاز دارد. 

مانند: دیجیتالی شدن میراث فرهنگی، مدیریت  ییهانهیدر زمپردازد. این مباحث دیجیتالی از میراث فرهنگی می

میراث فرهنگی  مؤسساتاست. تقریباً اغلب  مانند آنهای مرمت آثار و نگی، تپنیکدیجیتال در ح ظ میراث فره

اخیر  یهاسالدر  وجودنیبااخود هستند.  یهانظامفاقد دانش کافی برای ح ظ میراث فرهنگی  و منابع الزم برای 

 حاضر الزم. در  حال شده است ارائهعملی برای آرشیو دیجیتال  یهاحلراه، جادشدهیاهای مرجع مدل بر اساا

های سازمانی و فنی پایدار برای ح ظ  میراث فرهنگی دیجیتال های تحقیق ، زیرساختاست، همانند مدیریت داده

دابلر و دارد )ها وجود ها برای برطرف ساختن این چالشآید.عالوه بر این، نیاز به همپاری بین سازمان به وجود

در مقایسه با کشورهای پیشرفته، اغلب سوابق و مستندات  توسعهحالدر(. همچنین در کشورهای 2020پروب، 

فیرندفان و دقیق اندکی برای کمک به درک و شناخت بهتر و ح اظت میراث فرهنگی وجود دارد و تصمیم

مالی مواجه خواهند شد، برای مثال در کشوری مانند  یهاتیمحدودبا معضالت بیشتری مانند  فذاراناستیس

از ها انسان که بسیاری دچار حریق  و آسیب شد، میلیون 2019آوریل  15در  2فرانسه زمانی که کلیسای نوتردام

جمهور فرانسه  سیرئ 3مپرون امانوئلد دچار اندوه شدند و، ناین بنا را از نزدیک ندیده بود بار هم حتی یک هاآن

المپیک( بنای نوتردام را زیباتر از قبل  یهایبازبرای استقبال  2024ل داد که ظرف پنج سال آینده )یعنی تا قو

(. نوتردام 2020، 4بوستوکشد )چند روز نزدیک به یک میلیارد دالر برای مرمت آن متعهد  و ظرفبازسازی کند 

های جهانی قرار فرفت، اما آیا  رسانه توجهموردهای مالی بسیاری دریافت کرد و در ظرف مدت چند روز کمک

توانند چنین که شهرت کلیسای نوتردام را ندارند، می توسعهدرحالبناهای میراث فرهنگی در کشورهای 

 (.2021)اکان،  های مالی را دریافت کنند؟کمک

 
1  . Ocon 

2. Notre-Dame 

3. Emmanuel Macron 

4  . Bostock 
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انسانی مانند جنگ و وندالیسم در طول تاریخ موارد بسیاری از ویرانی اشیاء و بناهای میراث فرهنگی توسط عوامل 

 یدر شهرهامانده  یجابهدر عراق فروه تروریستی داعش بناهای باستانی  2015برای مثال در سال  فزارش شده است.

زیادی  یهابخشالنهرین، هاترا و نمرود را ویران کرد و اشیاء فرهنگی موزه موصل را از بین بردند و یا باستانی بین

را جنایت  آنالمیرا واقع در حمص کنونی در سوریه را ویران کردند. چنین خساراتی که یونسپو ساله پ 4000از شهر 

و مانند آن  یسوزآتشطول تاریخ بالیای طبیعی مانند سیل، زلزله،  در .است جبرانرقابلیغجنگی نامیده است، 

در نپال موجب ویرانی تعداد  یازلزله 2015موجب آسیب و ویرانی میراث فرهنگی شده است. برای مثال در سال 

 2018سال داشتند. در سال  1700قدمت بیش از  هاآنزیادی بناهای میراث فرهنگی باارزش تاریخی شد که برخی از 

از % از اشیاء میراث فرهنگی موزه در آتش  92.5حدود  یران کرد.را و 1سوزی موزه ملی برزیل در ریودوژانیروآتش

 (.2021رفتند )اکان،  نیب

 یسازمدل، 4ساختمان اطالعات یسازمدل، 3، اسپن لیزری زمینی2درجه 360 یهاعپسها و فنونی مانند فناوری

)زبان  وی آر ام ال،8مشارکتی افزارنرم ایابزار فروه  7واقعیت ترکیبی ، 6واقعیت افزوده، 5، واقعیت مجازییبعدسه

، کنترل هوشمند دوربین،وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین، بعدی -انهای  ، فیلم9مدل کردن واقعیت مجازی(

، تصویرسنجی یا فتوفرامتری و غیره  بر نحوه بازدید 13فتوتریپ ،12وارهبازی ،11جسمی  -فناوری حسی 10ینیببرجسته

های پیشرفته امروزه به مدد ظهور فناوری فذاشته است. ریتأثو دسترسی، ح اظت و مدیریت  اشیاء میراث فرهنگی 

فرا و  ی یچند طبرای خلق یک عپس جدید(، تصویربرداری  چند عپسترکیب ) یبیترک، عپاسی یبعدسهاسپن 

تر و بهتر دقیق بازنمودهای بازتولید، امپان پردازش و فناوری 15قرمزمادونترموفرافی  آی دی ای آر و ال، 14ی یط

ساختار  بازنمودترین روش برای کامل یبعدسهنمایش  .اشیاء میراث فرهنگی با سهولت بیشتری فراهم شده است

رفته یا فم شده شیء میراث  نیاز ببخش  انتویمنیز ها از این فناوریاست اده  یک شیء میراث فرهنگی است. با

مجازی دقیقی از شیء و حاوی اطالعاتی درباره مواد  بازنمود یبعدسهمدل  بازسازی کرد. طور کاملفرهنگی را به 

موردنظر به شیء  دهد که بدون دسترسی فیزیپیاجازه می کنندفانح اظتو وضعیت داخلی آن است. بنابراین به 

است، بنابراین به کاهش  ریپذبیآسهایی از شیء بپردازند که نسبت به عوامل خارجی یا محیطی مشاهده قسمت به

شرایط محیط  در نظارت یآسانبه اءیاز اش یبعدسههای عالوه بر آن اطالعات مدل .شودیممیزان حضور منجر 

بخش ح اظت، آفاهی از  کارکنانبرای  ود.تواند م ید واقع شاطراف شیء توسط حسگرهای رطوبت، نور و دما می

 
1. Rio de Janeiro 

2  . 360 Degree Photo 

3  . Terrestrial Laser Scanning (TLS) 

4  . BIM (Building Information Model) 

5  . Virtual Reality 

6  . Augmented Reality 

7  . Mixed Reality 

8  . Groupware or Collaboration Software 

9. VRML 

10  . Stereoscopy 

11  . Somatosensory Technology 

12  . Gamification 

13  . PhotoTrip 

14  . Hyperspectral Imaging 

15  . LiDAR And Infrared Thermography 
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کروکوسپی است )اهمیت  حائزنوسانات و تغییر وضعیت این موارد که ممپن است منجر به تخریب شیء شود 

 (.1،2021و ووفیاتزاکی 

های میراث فرهنگی که ح اظت میراث دیجیتال برای شامل پروژه 2آنالین، فرهنگ و هنر فوفل یهاپلت رم

و یوروپیانا در بین 3سازد، اسمارت هیستری آکادمی خان، ویپی پدیای جی ال ای امرا فراهم میچندین مپان 

یا فضاهای میراث فرهنگی در سراسر  هاموزه واقع در یآثار هنر نهیزمپسسایرین تصاویری با رزولوشنباالتر از 

برای مثال  در سراسر دنیا در حال دیجیتالی کردن میراث فرهنگی هستند. مؤسساتبسیاری  دهند.می ارائهجهان 

نمایشگاه  600موسسه کانادایی میراث فرهنگی، پایگاه بیش از  3000شامل راهنمای بیش از 4موزه مجازی کانادا 

 تصویراست. 900000مجازی و بالغ بر 

های واقعی به نمایش مجموعه موازاتبههای دیجیتالی خود را در سراسر دنیا مجموعه مؤسساتبرخی 

، هنر دیجیتال، هنر شبپه و یبعدسهزاد  مانند فضاهای ویژه مخصوص محتوای دیجیتال طوربهفذارند  یا می

 در فضای مجازی وجود دارند. صرفاًکه  فذارندیمرا به نمایش  ییهامجموعهواقعیت مجازی هستند و حتی برخی 

و واقعیت مجازی  یبعدسه یسازمدل صورتبهبه طورکامل  2019استانبول در سال  مثال مسجد سلیمانیه در یبرا

رود انسان یا بالیای طبیعی از میان می خرابپارانهاقدامات  دراثر باارزشکه میراث فرهنگی  یزمان دیجیتالی شد.

اشیاء و فضاهای تاریخی توان انجام داد. بازسازی اقدام چندانی برای بازفرداندن  شپل فیزیپی و مادی آن نمی

هستند، این امر به ما تهدیدات و مخاطرات زیادی را یادآور  بازفشترقابلیغای اغلب های موزهفرهنگی، مجموعه

نیاز به  راثیمسازد که این و به ما خاطرنشان می کندیممیراث فرهنگی را تهدید  سراسر جهانکه در  شودیم

عوامل متعددی (. 2021اکان،کند )ح اظت دارند، دیجیتالی شدن به ح اظت میراث فرهنگی کمک شایانی می

وندالیسم و )آلودفی، است اده نامناسب، جنگ  )زلزله،سیل و...(، بیولوژیپی و انسانی اعم از اقلیمی، بالیای طبیعی

نظارت و  باهدفهای زیادی در این راستا فناوری نند.ک( میراث فرهنگی را تهدید میخرابپارانهیا اقدامات 

  هستند و ، اولتراسوند، اشعه ایپس و حسگرهاقرمزمادونهایی که مبتنی بر نور، .فناوریاندکردهسازی ظهور شبیه

ساختار  بازنمودروش  نیترکاملاشیاء  یبعدسهنمایش  کنند.از اشیاء میراث فرهنگی ایجاد می یبعدسهمدلی 

 کاررفتهبهمانند مواد  ،هاآنشپل ظاهری  جزبهحسگرها،  لهیوسبه ءیاز ش آمدهدستبهسایر اطالعات  است، شیء

ها همچنین جهت بازسازی بخشی از از این تپنیک شود.ادغام می یبعدسه، را در مدل هاآنهای و الیه هاآندر 

 (.2021کروکوسپی و ووفیاتزاکی، شود )رفته است یا م قود شده است، نیز است اده می نیاز بشیء که 

بسیاری در سراسر دنیا برای ح اظت از میراث فرهنگی شپل فرفته است. برای مثال طرح  یهاطرحهمچنین 

توسعه  آرای سی ا 4اسپن خالقانه و یپپارچه با عنوان پروژه یا طرح  حلراهیک 6و آرک 5آرای سی ا 4اسپن 

سازی و تحلیل اشیاء برای دیجیتال صرفهبهاست و ابزاری خودکار و مقرون  بودن مدوالر که تمرکز آن بر یافت

 حالنیدرعمیراث فرهنگی، و  اءیاز اشهای دیجیتالی بسیار دقیق ایجاد مدل باهدفمیراث فرهنگی است. این پروژه 

 
1  . Vogiatzaki & Krukowski 

2. Google’s Art and Culture 

3. GLAM 

4. Virtual Museum of Canada (VMC) 

5. Scan4reco 

6. Arch 
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 یبعدسهیا چاپ  یبعدسهبصری  ارائهنمای بسیار دقیق هندسی، ساختار و ترکیب مواد و ابزار تصویرسازی از طریق 

 دهد.می هارائمواد و منابع 

به شخص  آن، یبعدسهنمایش  یروزرسانبه لهیوسبهترکیب نظارت محیطی با مشاهده مداوم از وضعیت یک شیء 

شرایط محیطی قرار  ریتأثیک نمای کلی از وضعیت شیء که در طول زمان تحت  دهد کهمحافظ این امپان را می

اتخاذ راهبردهایی برای نگهداری  و اءیاشی از آسیب تواند در جلوفیرمی هاسنجش نیا فرفته است، به دست آورد.

بهبود شناخت تنوع و پیچیدفی  باهدفهای سطحی و عمقی فناوری قیاز طرطرح اشیاء  نیدر ابهتر یاری رساند. 

او آرای سی  4. اسپن شوندیماسپن  از موادهمانند قابلیت شناسایی انواع متنوعی  اءیدر اش کاررفتهبهمواد  ماهیت

مربوط به  یاول شوند.تأمین مالی می 1 2020انداز چشم که هر دو توسط کمیسیون اروپا تحت عنوان برنامه آرک

-از طریق بازسازی مپانی و ح اظت هاآناشیاء میراث فرهنگی برای دیجیتالی کردن  ی یچند طمدله و  اسپن چند

حمایت از ح اظت از فضاهای میراث فرهنگی از خطرات و بالیای  باهدفدومی  کهیدرحال، یبعدسهزمانی و چاپ 

 یپردهایاز رو با است اده، ابزار ارزشمندی برای بازسازی اشیاء است که آرای سی اُ 4اسپن است. یو انسانطبیعی 

 است.چگونه بوده  در اصل دهیدبیآسیا  شدهبیتخردهد که شیء با نگاه به فذشته اشیاء، نشان می کننده ینیب شیپ

میراث فرهنگی که در فرایند ح اظت  اءیاز اش هایی کردن بخشهای ح اظت را با مشخص تالش آرای سی اُ 4اسپن 

مبتنی  صرفهبهنظامی یپپارچه و مقرون  . این طرح،بخشدیم، تسهیل باشندیم یترخاصمهم هستند و نیازمند توجه 

 ریپذفسترشدهد که همچنین دارای ساختار می ارائهی مدوالر و قابل ارتقاء ، چندمدلهیاچند رشتهبر معماری باز 

های دیواری، اشیاء مثال نقاشی عنوانبهمیراث فرهنگی ) یهااز مجموعهانواع متنوعی  ی یچند طو قادر به اسپن  بوده

شیوه  تخریب طبیعی ناشی از  نیدر ا. است (های حپاکی شده، مجسمه و ...های مختلف، سنگر اندازهفلزی د

فیرد می قرار تجاری را مدنظر از منافعهای نادرست و ناقص ناشی مرمت ایو آلودفی و بالیای طبیعی  افزایش سطح

هایی ایجاد متدولوژی باهدفهردو طرح  شود.وضوح باال می با هاییکه منجر به نیاز به ارزیابی مجدد و ایجاد ماکت

در  که، همایجاد شدند، ابزارها و متدهایی  2020تغییرات اقلیمی در سال  راتیتأث برای ح اظت میراث فرهنگی از

با  آرکپروژه  اند.المللی برای متخصصین حرفه طراحی شدهملی و  بین در سطحهم جهت کاربردهای محلی و  

 کاررفتهبهدرک ماهیت ناهمگن و ساختارهای پیچیده مواد  باهدفشیء را  مختلفهای فناوری لهیوسبهشیء  اسپن

دهد در آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می کاررفتهبههای مختلف و متعدد مواد در آن و شناخت طبقات یا الیه

 (.2021کروکوسپی و ووفیاتزاکی ، )

. در این راستا شودیمترین حوادثی است که بر میراث فرهنگی واقع یپی از پرخطرترین و شایعسوزی آتش

 2فایرسنس توسط اتحادیه اروپا انجام فرفته است که مقابله با آتشای جهت ح اظت از میراث فرهنگی برای پروژه

تصاویر ترکیبی،  لهیوسبهنگی اموال فره بر مجموعهبرای نظارت  2009 در سالکه  فایرسنسپروژه  نام فرفت.

های داده یآورجمعهای همچنین با شیوه .شناسی و اطالعات آب و هوایی شپل فرفتزمین یبعدسهاطالعات 

کرد و  یآورجمعهای مختلف توان اطالعاتی را از جهتمی اریابزار سو 3ه تصاویر زمینی مانند تلویزیون مداربست

هایی را در سطح زمین حسگرهایی که داده ازجمله شود.است اده می هااز آنو سیل سوزی برای کنترل آتش یراحتبه

 
1. Horizon 2020   

2. Firesence  

3. CCtv(Closed Circuit Television) 
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در اخذ کنند و  اءیاز اشهایی را توانند دادهاست که می  1ام ام ااو یبعدسه، اسپنرهای لیزر کنندیم یآورجمع

و عواملی که موجب زلزله شده مورد است اده قرارفیرد.  و تحلیل مختصات منطقه جغرافیایی مورد نظر هیتجز

مالحظه  خطر قابلتوانند در مواقع می یادوره یهانظارتفرهای چندکاناله با حس نیاز اآمده  به دستهای داده

مطرح  2اف دی آر یاپروژهچهارچوب کلیدی که در  مسائلباشند در بحث کاهش خطرات بالیای طبیعی یپی از 

شده است برای ح ظ میراث فرهنگی، باید ح اظت اشیاء  دیتأک در آن مربوط به اشیاء فرهنگی است و شده است،

مواقع ح اظت از اشیاء میراث  در عیسرافزایش دوام و مقاومت مدنظر قرارفیرد. جهت اقدام  منظوربهفرهنگی 

رویپردی جامع که مستلزم  یسازادهیو پهای خاص عناصر فرهنگی فرهنگی الزم است شناخت ویژفی

های مختلف بهره که از تخصص های دانشی و رویپردهای ترکیبی و چندفانهسازی انواع مختلف حوزهیپپارچه

 .برند، مدنظر قرارفیردمی

رفت مانند اسپنرهای لیزری ممپن ذشته برای ح اظت میراث فرهنگی به کار میهایی که درفبرخی فناوری

های اطالعات هایی مانند سیستم،  از فناوریبیخطر آس، برای کاهش وارد کنندآسیب  یفرهنگ اءیاشبود که به 

اء میراث اطالعات و تحلیل ریسک بر اشی یآورجمعشد و مشپالتی نظیر  دور است ادهجغرافیایی  یا سنجش از 

مبتنی  های جدیدتریفناوری  نیز آمد، و برای حل این مشپالت به وجودفرهنگی مادی مربوط به عوامل محیطی 

، 3. پردازش تصاویر و استخراج اطالعات با است اده از تپنیک رادار دهانه ترکیبیظهور کردند ازدورسنجشبر 

دریچه جدیدی 6و رادار دهانه ترکیبی چندزمانه 5نه ترکیبینگاری رادار دهابرش ،4سنجی رادار دهانه ترکیبیقطب

از خطرات طبیعی و  ح اظت از میراث فرهنگی اروپایی پروژهزمینه  نیدر ارا در حوزه میراث فرهنگی فشودند. 

جهت  7های اطالعات جغرافیاییسنجی رادار دهانه ترکیبی و سیستمترکیبی  تداخل یهااز روشبا است اده 

معرض خطرات طبیعی هستند، انجام پذیرفت.این شیوه برای  تشخیص و نظارت میراث فرهنگی اروپایی که در

بندی یتهایی حاصل فردید که برای تشخیص و اولوو داده اجرا شدفضای میراث فرهنگی مربوط به یونسپو  339

 (.2021)چویی، یانگ و سون،  کار رفتمعرض خطرترین فضاهای فرهنگی اروپا به  در ترین ومهم

هایی هرچند کوچک در راستای ح اظت دیجیتال اشیاء میراث فرهنگی برداشته همچنین در داخل کشور، فام

ار فرفته است. در همین راستا بر دیجیتالی شدن قر 8ها)ایپوم(مثال رویپرد جدید شورای موزه یبرا شده است.

در  یخیو خطوط م یالمیع یهافل نبشته تالیجید گاهیپا یاندازراه یدر سطح مل شدهانجام یهااز پروژه یپی

پژوهشگران  یامپان دسترس یباستان یهاکردن فل نبشته یتالیجیاست. اسپن و د رانیا یباستان موزه مل رانیتاالر ا

شود.  ارائهو  یمعرف یالمللنیب در سطح رانیا یفرهنگ راثیم شودیمسازد و موجب یرا فراهم م ایدر تمام نقاط دن

دانشگاه آکس ورد، موسسه ماکس پالنک آلمان  یبا همپار رانیا یخیم یهابهیکردن کت یتالیجیپروژه د  نیهمچن

روژه پ نیاست. در ا رانیدر ا یفرهنگ راثیح اظت از م یهاپروژه نیاز ماندفارتر یپی عنوانبهانجام فرفته است، 

 
1.MMSs 

2.(SFDRR)Sendai Frame Work For Disaster Risk Reduction 

3.Synthetic Aperture Radar (InSAR) 

4.Polarimetric SAR (PolSAR) 

5.Tomographic SAR (TomoSAR) 

6.Multi-temporal InSAR (MT-InSAR) 

7  .  Interferometric Synthetic Aperture Radar and GIS 

8  . International Council of Museums(ICOM) 
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از  در دسترا پژوهشگران سراسر جهان قرارفرفت. رانیا یموزه مل یخیو خطوط م یالمیفل نبشته ع 1200حدود 

شیراز  شاپور درموزه تاریخ تجارت جندی  یسازتالیجیدبه  توانیمانجام است  در حال راًیاخکه  های دیگریپروژه

مرکز میراث دیجیتال ایران( جهت دیجیتالی سازی آرکا )های انجام پذیرفته در  شرکت اشاره کرد. همچنین پروژه

است. شرکت مذکور با  ذکرقابلموزه مجازی  صورتبهآن  ارائههای ن یس ایرانی با روش مگاپیپسلی و فرش

 یبعدسهاسپن لیزری، فتوفرامتری، عپاسی مگاپیپسلی، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و پرینت  یفنّاوراست اده از 

و هنر دوران  یشناسباستانتابلوهای نقاشی موزه  یسازتالیجیدپردازد. اشیاء میراث فرهنگی می یسازتالیجیداشیاء به 

 یشگرهایدر نماشده به روش فیگاپیپسلی  یتالیجیآثار دالمی موزه ملی ایران نیز از موارد دیگر است که این اس

موزه مجازی در اختیار  صورتبهلمسی در دسترا بازدیدکنندفان قرار ف ته است. همچنین موزه ایران باستان که 

 بازدیدکنندفان قرار دارد.

 های زمانی و مکانیرفع محدودیتو  همگانیسریع و  ،آسان ،یدائمدسترسی  .3-3

رفع و  سریع و همگانی ،آسان ،یدائمدسترسی مزایای دیجیتالی شدن اشیاء میراث فرهنگی امپان  نیترمهمیپی از  

اعم از محققان،  دکنندفانیبازددر بازدید اشیاء میراث فرهنگی است،  بدین معنا که های زمانی و مپانی محدودیت

در طول  یهرزمان یامدرسه و... ،در هر مپانی مانند خانه یا محل کارمند، آموزان و سایر افراد عالقهدانشجویان، دانش

مثال موزه  یبازدید نماید. برا ی مجازیهاهای مجازی مانند موزهمپانتواند از این و روزهای تعطیل می روزشبانه

خود توانست مخاطبان  تیساوب قیکرونا از طر فیریهمههاست د ر دوران موزه نیتردیلوور فرانسه که از پربازد

 را جذب کند. یادیز

 مزایای اقتصادی. 3-4

دیجیتالی شدن برای بر این امید بودن که فرهنگی میراث  مؤسساتدر روزهای آغازین دیجیتالی شدن 

 ییشود که به کاالیعالوه بر محافظت، موجب م یفرهنگ اءیاش یسازتالیجید هایشان درآمدزایی ایجاد کند.مجموعه

مجدد و بازاریابی میراث فرهنگی  در است ادهتواند نقش مهمی را فراداده میدر این میان  شوند. لیتبد دادوستدقابل 

افر  اند.های دیجیتالی در جامعه تغییراتی را در عرضه و تقاضای میراث فرهنگی به ارمغان آوردهفناوری ای ا کند.

نمایش یا  با دو فرایند مرتبط است: خودیخودبهفرهنگی دیجیتال را شامل کاالها و خدمات در نظر بگیریم،  راثیم

دیجیتالی شدن در عرضه و تقاضا، سازی(. و پردازش )شناسایی و بافت اند تبدیل یا جایگزینی باشد(تو)که می ارائه

با  .کنندفان، موجب افزایش مزایا برای میراث فرهنگی شده استبه مصرف و کمکاشپال جدید توزیع  ارائهبا 

بنابراین مصرف یک ن ر به مصرف  ،باشد رقابترقابلیغتواند توجه به ماهیت میراث فرهنگی دیجیتال، محتوا می

کلی دیجیتالی شدن سه تغییر اساسی در رابطه با عرضه و تقاضای میراث فرهنگی  طوربه. کندبیشتر خدشه وارد نمی

دیجیتالی شدن منجر به  .شودیماول اینپه فناوری، محرک ایجاد محصوالت میراث فرهنگی دیجیتال  :کندیمایجاد 

کننده دوم اینپه مصرف .شودیم مبادلهقابلیک کاالی  عنوانبهفرایند به رسمیت شناختن دانش میراث فرهنگی 

 آورد.می به دستن وابسته نیست محل فیزیپی آ به گریدآوردن محتوای دیجیتال که  به دستاستقالل خاصی برای 

زندفی، با تقاضای محتوای میراث دیجیتال درزمان و  یهابخشسوم اینپه پذیرش و اخذ فناوری دیجیتال در تمام 
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کننده شده لید، منجر به تغییر انتظارات مصرفای برای شرکت در فرایند توفزینه عنوانبهمپان مناسب و حتی 

 (.2009ناوارت،است )

 گذاری منابعایجاد فضای آموزشی و اشتراک. 3-5

یک موسسه  عنوانبهها، که موزهها، آرشیوها و کتابخانهمنجر به تغییر نگرش نسبت به  اشیاء فرهنگی دیجیتالظهور 

، شدندیمشناخته  چندمنظوره یهااتاقمراکز فرهنگی صرف با  عنوانبه ایو نگر هنری سنتی صرف و فذشته

 تعامل با کاربر ،مپانی برای آموزش باشند بایستمیها موزهها، آرشیوها و کتابخانهامروزه  کهییازآنجا فردید.

فردیده  ارائه تریهای وسیعفذشته نسبت به مراکز میراث فرهنگی شده است و دیدفاه یهادفاهید رییتغموجب 

 (.2010، 1دسوالز و مایرزاست )واقع شده  مؤثرفناوری اطالعات و ارتباطات در این زمینه بسیار  درواقع است.

 و پایدار میرمستقیغ حفاظت .3-6

شود و نقش مهمی در شناساندن و ح اظت بهتر برای آثار محسوب می میرمستقیغنوعی ح اظت دیجیتالی شدن  

اصلی آثار و  یهانمونهکه  یافونهبه .ها و ملل خواهند داشتمیراث فرهنگی مادی و معنوی تمدن کهن سرزمین

فیلم، تصویر،  صورتبه هاآنسازی اطالعات ذخیره لهیوسبهاین آثار  ٔ  نهیدرزمو اطالعات موجود  باارزشاشیای 

سوزی، سرقت آتشسیل، زلزله،  مانند و بالیای طبیعی متن به شپل دیجیتالی دچار آسیب و فرسودفی و خطرات

در همین راستا سازمان  مح وظ خواهند ماند. هاآنو... نخواهد شد و همیشه این آثار و اطالعات موجود در مورد 

 اءیکرد تا مجموعه اش بیرا تصو تالیجید راثیلب مدر قا یفرهنگ راثیاز ممنشور ح اظت  2003 در سال یونسپو

 شوند. لیتبد یپیالپترون یهابه نسخه یفرهنگ راثیم

 دیجیتالی شدن اشیاء فرهنگی یهاتیمحدودها و . چالش4

رسد عدم ارائه درک بصری و به نظر می اشیاء فرهنگی دیجیتالیترین عیبی که در نگاه اول برای شاید اساسی

 باشد. هاآنحس واقعی از 

فرهنگی دن میراث شفرایند دیجیتالی  ییکاراهای متعددی در مورد عدم بحث تاکنون :منسوخ شدن فناوری. 1-4

اشپاالت مربوط به زوال و منسوخ شدن فناوری به دلیل منسوخ شدن سریع  نیاز اوجود داشته است که برخی 

 شودمی های ح اظتموجب عدم پایداری روشکه ، ست هاآنشدن مداوم  روزبهو  افزارهافزارها و سختانرم

روند و نیاز فوری به از میراث واقعی از بین می ترعیسرمیراث دیجیتال ( 2013)3توویتسبه ف ته (. 2021، 2)چمپین

جهانی، استانداردهای آرشیوی و حمایت مداوم  یهارساختیزدسترسی بیشتر، طراحی رابط کاربری مناسب، 

موجود «شپاف دیجیتالی»بحث اجتماعی دیگر پیرامون محدودیت دسترسی به دلیل : شکاف دیجیتالی. 4-2. دارند

دید دسترسی آسان، فوری و بدون مرز به اشیاء های جدر سراسر جهان صورت فرفته است. فرچه، فناوری

ها را کند، اما به دلیل شپاف دیجیتالی همگان امپان دسترسی یپسان به تمام فناوریمی ریپذامپاندیجیتالی را 

 ندارند.

 
1  .  Desvallées, & Mairesse 

2  .  Champion 

3  .  Thwaites 
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بر روی اینترنت این اطالعات  اشیاء فرهنگی دیجیتالی شده : به دلیل عرضه اطالعاتتغییر و تحریف اطالعات. 3-4

موجب نمایش اطالعات نادرست به  فیو تحراینترنتی قرار دارند که این تغییر  کارانخرابر معرض بسیاری از د

برای  یایقو یتیامن یهاسامانه؛ بنابراین باید فرددیم راکزنسبت به این م هاآنبازدیدکنندفان و ایجاد عدم اطمینان 

 .رفته شودجلوفیری از ن وذ خرابپاران به کار ف

تبع آن در است اده از منابع اطالعاتی ویژه در منابع مالی و به ینهیمحدودیت موجود درزم: های مالیمحدودیت. 4-4

صورت ها بهاین موزه شیساخت و نما مجازی است. یهابعضی از کشورها یپی دیگر از مشپالت است اده از موزه

اطالعات، هزینه  یکار، تهیه فیلم، عپس، متن و ایجاد یک پایگاه امن برای جلوفیری از دستیبعدتصاویر سه

 که پشتوانه مالی ندارند به دنبال خواهد داشت.  یباالیی را برای مؤسسات

 تیرایکپبرداری و حق و کپی ها و جلوفیری از جعلح اظت از داده: حقوقی مسائلحق مالکیت معنوی و . 5-4

شروع  یدر ابتدادر میراث فرهنگی دیجیتال باید  تیرایکپاست. حق مالپیت و  مهم اریبسدر اشیاء فرهنگی دیجیتال 

، دسترسی و توزیع الپترونیپی  بازنمود ای مشخص شود که چه کسی و تحت چه شرایطی حق ذخیره،هر پروژه

های برداری نسخهدانیم کپیکه می فونههمان(. 2012، 1)سوتیرووا و همپاراناشیاء فرهنگی دیجیتال را داراست

به همین دلیل  ،کندیمپذیر است و همین امر صاحبان اثر را دچار نگرانی دیجیتال به سهولت از طریق اینترنت امپان

اما چون رمزنگاری  فیرد.صورت می هیرویبو تپثیر  هاآننگاری برای ح اظت از نهان یا یرپنهان نگارمزنگاری، 

کند و با دیپد شدن یا رمزفشایی قابلیت دسترسی را محدود به افراد خاص می و فقطکند اطالعات را پنهان نمی

یام درون سیگنال میزبان روش یک سیگنال پ نیدر ا نگاری جایگزین شده است.، نهاندهدیمخود را از دست 

انجام  یافونهبه، اطالعاتی مانند عنوان تصویر، محل تصویربرداری و امضای صاحب اثر که باید شودیمجایگذاری 

نگاری بدون اتالف و نیمه شپننده نگاری مانند نهانهای نهانشود که افت کی یت در تصاویر ایجاد نشود لذا از روش

دیجیتالی اطالعاتی را در یک رسانه  یپنهان نگار نگاری است.م هومی نزدیک نهان یپنهان نگار .کنندیماست اده 

ر روی برخی اطالعات را ب دیجیتال یفذار هیسایا واترمارکینگ یا  «2واترمارک»فناوری کند.دیجیتال جاسازی می

است اده از  بر نحوهاین کار  کند.دار میدار یا نشان...( را مارک، اسناد وهایایاچندرسانه)مانند  های دیجیتالحامل

 درکقابلو یا  تیرؤنامریی است )با بینایی انسان قابل  صورتبهو همچنین  کندینممیراث دیجیتال تغییری ایجاد 

ها های دیجیتالی جعلی را از اصل آنرسانه یراحتبهرایت حمایت کند و اند از کپیتومی تنهانهواترمارک  (.باشدینم

 (.2012، 3)ژو، فنگ و وو کندت پیک کند، بلپه با رمزفذاری، نوعی سیستم امن هم ایجاد می

 یریگجهینتو  بحث .4

های نوین در عرصه فرچه دیجیتالی شدن اشیاء میراث فرهنگی پدیده جدیدی نیست، اما با ظهور روزافزون فناوری

آمده  به وجوددر بافت میراث فرهنگی جدید برای اشیاء میراث فرهنگی  یرنسانس دیجیتالی شدن میراث فرهنگی،

ای دیجیتالی موجب همراه شدن میراث فرهنگی ههای فناوری و طراحی تعامل در سیستم. پیشرفت سریع ظرفیتاست

هدف اصلی دیجیتالی شدن ، افزایش دسترسی جهانی و ح اظت از اشیاء میراث های امروزی فشته است. با رسانه

سازد من عل باشد، دیجیتالی شدن فرصتی فراهم می یافونهبهتعامل کاربران با میراث فرهنگی نباید  فرهنگی است.
 

1  .  Sotirova et al 

2 .Watermark 

3  .  Zhou,Geng & Wu 
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 دیتأککاربران با فضاهای فرهنگی تعامل بیشتری برقرار کنند. سازمان فرهنگی یونسپو ضمن  تا طیف وسیعی از

(، بر ح اظت هاها، آرشیوها و موزهکتابخانهو نهادهای فرهنگی در بافت میراث فرهنگی ) مؤسساتبر یپپارچگی 

های پیشرفته، مسیر فناوری لهیوسهبکند. دیجیتالی شدن اشیاء فرهنگی راهبردی عملی اشاره می عنوانبهپیشگیرانه 

های چندوجهی و دیجیتالی شدن مشارکت سازد. همچنین،ها را هموار میها، آرشیوها و موزههمگرایی کتابخانه

، که هاها، آرشیوها و موزهدر حال حاضر کتابخانه. سازدیم ریپذامپانمیراث فرهنگی  در حوزهای را چندالیه

، وظی ه خطیری در این شودیمفرفته  نظر انتقال دانش در های ح اظت از حافظه جمعی وو نهاد مؤسسات عنوانبه

بناها و  یمستند نگاراز نیمه دوم قرن بیستم که بسیاری مراکز آموزشی در حوزه معماری به  .حوزه بر دوش دارند

 ترپررنگآموزش  و نهادهای میراث فرهنگی در امر خطیر مؤسساتاشیاء میراث فرهنگی تشویق شدند، نقش 

دهد ،  آفاهی از اطالعات ماهوی و ذاتی مجموعه را افزایش میبازنمودهای توزیع جدید و بافتهای کانال .دینمایم

کنندفان و تولیدکنندفان، دموکراتیزه های سنتی مصرفهای دیجیتال با فسترش تغییر در نقشطریق کانال و از

نقش ای یافته است. .در این پارادایم شی ت، ارزیابی تجربه کاربر اهمیت فزایندهدیآیم به وجودشدن محتوا 

برای 19-دیکووفیری در دوران همه ژهیوبهها ها، آرشیوها و موزهدیجیتالی شدن اشیاء فرهنگی در کتابخانه

زنگ  19-دیکووفیری دسترسی از راه دور و جذب مخاطبان بیشتر به مراکز فرهنگی قابل مالحظه است. همه

به موضوع دیجیتالی کردن اشیاء میراث فرهنگی در کشورمان بپردازیم. فرچه  شیازپشیبخطری بود برای اینپه 

اخیر قابل مالحظه است، اما  یهاسالدن اشیاء میراث فرهنگی در کشورمان، در توجه و تمرکز بر  دیجیتالی کر

 یریکارفبههای مرتبط با میراث فرهنگی و نیز ها و فرادادهداده یدهسازمان، یزیربرنامهنیازمند مدیریت قوی، 

چه بیشتر اشیاء های نوظهور و افزایش بودجه اختصاصی در این حوزه است.  دیجیتالی شدن هربیشتر فناوری

فرهنگی در ایران، به معرفی هرچه بهتر میراث فرهنگی کشور عزیزمان به جهانیان و جذب بازدیدکنندفان بیشتر 

سازد که همگان از سراسر دنیا بتوانند کمک شایانی خواهد کرد. همچنین دیجیتالی شدن  این امپان را فراهم می

ها ها، موزههای مجازی  مرتبط با بافت میراث فرهنگی مانند کتابخانهیطهای حاصل از آن در محو فراداده هادادهبه 

قابل توسعه و  ،مدوالربایست رویپردی ی میسازتالیجیما به د پردیروو آرشیوهای مجازی دسترسی یابند. 

. دیجیتالی شدن اشیاء فرهنگی هرفز کار آسانی نبوده است واقع شود مؤثر داریباشد تا در ح اظت پا ریپذانعطاف

ریزی و پشتیبانی های مالی، فقدان برنامهحقوقی، محدودیت مسائلهمچون منسوخ شدن فناوری،  یمسائلو با 

که بودجه کافی برای ح اظت از میراث  توسعهدرحالکشورهای  های الزم مواجه است. درمناسب و کمبود داده

ندارد، دیجیتالی شدن نیازمند همپاری و مشارکت نهادهای میراث فرهنگی و نیز همپاری میان  فرهنگی وجود

هایی جهت ها فرصتو نهادهای فرهنگی با محققان این حوزه است. بدیهی است که فناوری مؤسساتدولت و 

آورند. آفاهی از مزایا و می از قواعد دنیای فیزیپی برای کاربران به ارمغان فراتراشیاء فرهنگی،  بازنمودو  ارائه

این امپان را فراهم  توسعهدرحالبرای کشورهای  ژهیوبههای دیجیتالی شدن اشیاء فرهنگی، و چالش هاتیمحدود

حوزه میراث فرهنگی با است اده از تجارب سایر کشورها که در  فذاراناستیسو  رندفانیفمیتصم سازد کهمی

توجه به این نپته   تیدرنهاتری از عهده مدیریت این حوزه برآیند. به نحو مطلوب ،  بتوانندترندشگامیپاین حوزه 

ضروری است که دیجیتالی شدن اشیاء میراث فرهنگی با تمام مزایایی که برشمرده شد هرفز جایگزین تجربیات 

 یهاپژوهشرای ب  .استفیزیپی نخواهد بود، بلپه مپمل و همراه اشیاء فرهنگی واقعی در بافت میراث فرهنگی 
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