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واژههای کلیدی

هویت شهر

هدف از پژوهش حاضر بررســی تطبیقی عملکرد و نقش ســازمانهای غیردولتی در ایران و فرانســه است .دادههای پژوهش از
طریق مصاحبه نیمه ســاختاریافته گردآوریشــده و به روش کیفی تحلیل شدهاست .یافتههای پژوهش نشان میدهد که اهداف و
فعالیتهای انجمنها در فرانسه و ایران مشابه است ،اما شرایط موجود در هر کشور نقش تعیینکنندهای در میزان موفقیت انجمنها
دارد .در فرانسه موضوع میراث یکی از اولویتهای کشور است .همچنین ،به علت سابقه طوالنی شکلگیری انجمنها ،جایگاه آنها
در جامعه شناختهشــده اســت .اما در ایران انجمنها هنوز برای تثبیت جایگاه خود تالش میکنند .مقایسه دو بستر نشان میدهد
که بهمنظور افزایش میزان موفقیت انجمنها ،حمایتهای مادی و معنوی بخش عمومی ضروری اســت .بنابراین آگاهی نهادهای
عمومی از اهمیت این انجمنها در حفاظت از میراث امری اجتنابناپذیر است .عالوه بر این ،انجمنهای ایران باید تالش کنند تا
از طریق اقدامات ترویجی ،مسئله میراث را به دغدغهای عمومی تبدیل کنند.
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مقدمه

افزایش تعداد ســازمانهای غیردولتی نمودی از تحقق دموکراســی و حقوق

برای انجام پژوهش حاضر پنج انجمن از هر یک از دو کشور انتخاب شدند.

اجتماعی اســت .در بســیاری از کشــورهای توســعهیافته ازجمله فرانسه،

الزم به ذکر است که در این پژوهش منظور از انجمن ،سازمانهای غیردولتی

شــکلگیری انجمنهای غیردولتی حفاظت از میراث سابقهای طوالنی دارد.
بسیاری از کشــورهای درحالتوســعه نیز اخیراً به ایجاد این انجمنها روی

اســت و انجمنهای وابسته به بخش عمومی(بهطور مثال وزارت فرهنگ) و

آوردهاند و اگرچه هنوز در ابتدای راه هســتند ،اما توانســتهاند تجارب خوبی

هویت شهر
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روش پژوهش

یا نهادهای بینالمللی در این پژوهش مدنظر نبودهاند .نکته حائز اهمیت دیگر
این بود که انجمنهای منتخب حتم ًا در حوزه میراث معماری و شهرســازی

کســب کنند .در این کشــورها که حفاظت از میراث جزء اولویتهای اصلی

فعالیت داشــته باشند و فعالیت آنها محدود به میراث غیرمادی و اسناد قدیمی

دولتها نیســت ،ســازمانهای غیردولتی میتوانند نقشی تعیینکننده داشته

نباشد.

باشــند و با اســتفاده صحیح از قابلیتها ،دانش و مهارتهــای افراد جامعه،

دادههای این پژوهش از طریق مصاحبههای نیمه ساختاریافته گردآوریشدهاند.

اقدامات مؤثری را انجام دهند (.)Trabelsi, 2016

مصاحبه نیمه ســاختاریافته زمانی بیشترین کاربرد را دارد که پژوهشگر بیش

هدف اصلی از پژوهش حاضر بررســی نقش انجمنهادر ایران در حفاظت از

از یکبــار امکان مصاحبه با افراد را ندارد .امتیاز دیگر این روش کنترل فرایند

میراث معماری و شــهری و ارزیابی عملکرد آنهاست .بهمنظور ملموس بودن

جمعآوری اطالعات از افراد مورد مصاحبه است ( .)Bernard, 1988عالوه

این بررسی ،پژوهش بهصورت مقایسهای بین دو کشور ایران و فرانسه انجام

بر این ،در پژوهش حاضر ازآنجاکه بسیاری از افراد (مسئوالن انجمنها) زمان

میشود .علت انتخاب فرانسه ،پیشرو بودن این کشور درزمینۀ توجه به میراث

کافی برای مصاحبههای عمیق نداشــتند ،به نظر میرســید که مصاحبههای

و سابقه شکلگیری انجمنهاســت .در این پژوهش سعی میشود که ضمن

ســاختاریافته با سؤاالت مشــخص و یکســان ،امکان جمعآوری اطالعات

شناخت زمینههای موجود (حقوقی ،قانونی ،مالی و اجتماعی) در این دو کشور،

موردنیاز و همچنین مقایسه انجمنها در دو بستر متفاوت را فراهم میکند.

ســازوکار فعالیت انجمنها ،نقش آنهــا در حفاظت از میراث و نیز نقاط قوت،

با توجه به موضوع موردمطالعه ،رویکرد کلی اســتقرایی 5برای تحلیل کیفی

ضعف و امکانات و محدودیتهای انجمنها در هر دو کشور بررسی شود.

دادهها استفادهشده اســت ( .)Thomas, 2006بنا به نظر توماس ()2006

انجام چنین پژوهشــی در ایران ضروری به نظر میرسد .زیرا به دلیل متأخر

اینیک رویکرد تحلیلی است که کلی و عمومی بوده و الزامی وجود ندارد که

بــودن موضوع ،هنوز شــناخت چندانی در مورد آن وجود نداشــته و پژوهش

بهطور خاص دریکی از روشهای سنتی پژوهش کیفی مانند تئوری زمینهای

قابلتوجهی در مورد آن انجامنشــده است .تنها یک مقاله درباره انجمنهای

( ،)Strauss & Corbin, 1990پدیدارشناســیVan Manen,( 8

حفاظت از میراث در ایران یافت شــد که توسط علی مظفری )2015(1دریکی

 ،)1990تحلیــل گفتمــان ( )Potter & Wetherall, 1994و تحلیل

از دانشگاههای اســترالیا نوشتهشده است .این مقاله به بررسی ادراک فعاالن

تفســیری )Leiblich, 1998( 10جای گیرد .این روش به پژوهشــگر این

از مفهــوم میــراث پرداخته اما نقش ،ســازوکار عملکــرد و فعالیتهای این

امــکان را میدهد که درک خود از دادهها را افزایش دهد (;Weber, 1990

انجمنها را بررسی نکرده است .پژوهشهایی که در فرانسه روی این موضوع

.)Burnard, 1996; Cavanagh 1997

انجامشدهاند بیشترند .آدریان لتزلتر )2012( 2در پایاننامه کارشناسی ارشد خود

بدین منظور یک پرســشنام ه باز شامل  10سؤال در مورد نحوه شکلگیری،

به بررســی نقش یک انجمن در حفاظت و باززندهسازی یک خیابان قدیمی

اهداف ،فعالیتهــا ،ارتباطات و نیز موانع موجــود در برابر اقدامات انجمنها

در شهر ب ِرست 3در فرانســه پرداخته است .اریک دوتو )2011( 4در مقالهای
به بررســی نقش انجمنها در حفاظت از میراث در فرانسه پرداخته و تعدادی

تهیه شــد و پس از انجــام هماهنگی و توضیح موضــوع پژوهش (از طریق
تلفــن یا ایمیل) ،مصاحبهها به صورت حضوری یا ایمیل صورت گرفت .تمام

از این انجمنها را معرفی کرده اســت .عالوه بر پژوهشگران ،وزارت فرهنگ

مصاحبههای حضوری ضبطشــده و در قالب متن نوشتاری پیادهسازی شدند.

و ارتباطات فرانســه نیز گزارشهایی در مــورد انجمنهای حفاظت از میراث

مصاحبههایی که بهصورت پرســشنامه از طریق ایمیل انجامشــده بود نیز

منتشــر کرده است .ازجمله گزارشی که در ســال  2001منتشرشده و نتیجه

ترجمه شــدند .ســپس تمام متون چند بار بازخوانی شدند .پسازآن بهصورت

یک پژوهش روی انجمنهای سراسر کشور است .در این پژوهش ،انجمنها

جمله یا بخشــی ازجمله خرد شــدند .در مرحله بعد کدگذاری و مفهومسازی

بــه تفکیک دپارتمان ،ازلحاظ زمان شــکلگیری ،نام ،اعضــا و فعالیتهای

صورت گرفت و یک لیســت از مفاهیم تدوین شــد .پسازآن مفاهیم مشابه

غالب بررســی و تحلیلشدهاند .بنابراین به نظر میرسد که انجام این پژوهش

(از طریق مقایســه دائمی آنها) دستهبندیشــده و مقولههایی را شکل دادند.

میتواند گامی در جهت پرداختن بیشــتر به موضوع انجمنها بهویژه در ایران

در مرحله آخر مقولهها بســط دادهشــده و مورد تحلیل قــرار گرفتند .غیر از

باشد و ایدههایی را برای پژوهشهای آتی مطرح کند.

پرســشنامهها ،دو مصاحبه عمیق نیز با دو نفــر در دو نهاد هماهنگکننده
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انجمنهــا (یکی دولتی و یکی غیردولتی) انجام شــد که نتایج آن در بســط

روزبهروز بیشــتر سازمانهای غیردولتی را بهســوی خود جذب میکند .این

محورهای پرسشنامهها مورداستفاده قرارگرفته است.

حوزه بهاندازه حوزههای سیاســی ،اجتماعی و اقتصادی برای دولتها اهمیت
نــدارد و معمــو ًال اقدامات کافی بــرای حفظ ابعاد فرهنگــی جوامع صورت

مبانی نظری

نمیگیرد ( .)Trabelsi, 2016به همین دلیل نقش سازمانهای غیردولتی

سازمانهای مردمنهاد

در این خصوص اهمیت پیدا میکند .بســیاری از ســازمانهای غیردولتی در

سازمانهای غیردولتی شــکل جدیدی از دموکراسی مشارکتیاند .بسیاری از

جوامعی که نیازمند توســعه محلیاند ،فعالیت خود را بر حفاظت و ارزشدهی

کشــورها بعد از تغییرات اساســی که در سازوکار سیاســی آنها به وجود آمد،

بــه میراث فرهنگی متمرکز کردهاند ( .)Ibidحفاظت از میراث فرهنگی یکی

به ســمت تشــکیل یک نظام دموکراتیک حرکت کردنــد .در چارچوب این

از گامهای توســعه پایدار محلی است که اساس آن شناسایی منابع محلی از

دموکراســی ،جوامع تالش میکنند که دو منظومه اجتماع و بخش عمومی را

طریق فرآیندهای مشارکتی است (.)Landel & Senil, 2009

به هم نزدیک کنند .با چنین دیدگاهی «جنبش شــکلگیری انجمنها» آغاز

ســابقه و جایگاه حقوقی سازمانهای غیردولتی در
شد که هدف آن تقویت وزن جامعه مدنی بود و سازمانهای غیردولتی نیز در
چارچوب همین جنبش ایجاد شدند ( .)Trabelsi, 2016تالش سازمانهای ایران و فرانسه

میتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند (.)Lachenmann, 1995

و فعالیت انجمنهای غیردولتی اشــاره دارند (قانون تجارت  ،1331آییننامه

شکلگیری ســازمانهای غیردولتی (البته نه به شکل رسمی و سازمانیافته

اجرایی تشــکیل مؤسسات غیرتجاری ســال  ،1337اصل  26قانون اساسی

امروزی) ســابقهای طوالنی داشته و حداقل به اواخر قرن هجدهم برمیگردد

کشور) ،اما مهمترین سند که بهطور مســتقیم به این موضوع پرداخته است،

( . )Davies, 2014ایــن ســازمانها در مقیــاس بینالمللی ،نقش مهمی

آییننامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای مردمنهاد ،مصوب سال 1384

در مســائلی مانند مبارزه با بــردهداری و جنبش حق رأی زنــان ایفا کردند

است (رمضانی قوامآبادی .)1394 ،بنابراین شکلگیری انجمنهای غیردولتی

( .)Davies, 2007اما عبارت «سازمان غیردولتی» با تأسیس سازمان ملل

بهصورت رســمی و طبق تعاریف بینالمللی ،در ایران سابقهای طوالنی ندارد

متحد در ســال  1945کاربرد پیدا کرد و برای اولین بار در ماده  71فصل 10

و این انجمنها از ســال  1384بهصورت قانونی شروع به شکلگیری کردند.

منشور ملل متحد مطرح شــد ( .)United Nations, 1945بنا به تعریف

انجمنهــای موجــود در ایران با اهــداف مختلف مانند آموزش ،بهداشــت،

سازمان ملل متحد ،هر نوع سازمانی که مستقل از کنترل دولت باشد میتواند

محیطزیست ،اشــتغال ،فرهنگ ،هنر ،جوانان ،کودکان ،زنان ،سالمندان و یا

ســازمان غیردولتی ( )NGOنامیده شــود ،به این شرط که اهداف انتفاعی و

موضوعات تخصصی و علمی شــکل گرفتند .بنا به گفته کارشناس دفتر امور

فعالیتهای سیاسی مخالف نداشته باشد (همان).

مجامع و تشــکلهای مردم نهاد ســازمان میراث فرهنگی ،بهطور خاص در

در ایران ،آئیننامه اجرایی تأســیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی (مصوب

حوزههای میراث ،صنایعدســتی و گردشــگری ،امروزه بیش از  500انجمن

 ،)1384این ســازمانها را اینچنین تعریف میکند« :ســازمان غیردولتی به

ســامانیافته وجــود دارد که در ســطوح مختلف بینالمللی ،ملی ،اســتانی،

تشکلهایی اطالق میشود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر

شهرستانی و روستایی فعالیتمیکنند (ارتباط شخصی ،خرداد  .)1396هرچند

حکومتی بهصورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوطه تأسیسشــده و دارای

کــه تعداد انجمنهای ثبت شــده در این حوزه بیش از این اســت و تعدادی

اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی است .موضوع فعالیت سازمان مشتمل بریکی

انجمن نیز ثبتنشــده و بهصورت غیر رسمی فعالیت میکنند .این انجمنها
5هاند .توزیع انجمنها در سطح کشور نشان میدهد که
در تمام استانها پراکند

بشردوســتانه ،امور زنان ،آسیب دیدگان اجتماعی ،حمایتی ،بهداشت و درمان،

ارتباطی بین تعداد انجمنها و میزان غنی بودن اســتان ازلحاظ میراثی وجود

توانبخشی ،محیطزیست ،عمران و آبادانی و نظایر آن ،یا مجموعهای از آنها

ندارد (همان).

از موارد علمی ،فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشــی ،هنری ،نیکوکاری و امورخیریه،

است» (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.)1384 ،

6

امروزه بر نقش ســازمانهای غیردولتی در توســعه تأکید بســیاری میشود.

فرانسه

این ســازمانها با تکیهبر دانش و مهارتهای خود و اســتفاده از منابعی که

پس از انقالب 1789فرانســه ،ابتدا در ســال  1790قانونی تصویب شــد که

در اختیاردارند ،میتوانند جایگاه مهمی در توســعه ســرزمینها داشته باشند

آزادی انجمنها را به رســمیت میشناخت ،اما از سال  1791آزادی انجمنها

( .)Pesche, 1998 cited in Trabelsi, 2016حــوزه فرهنــگ

محدود شد .بهموجب قانون  2مارس  1791و قانون  14ژوئن  ،1791تشکیل

هویت شهر

دولتها پذیرفتهاند که در صورت برقراری ارتباط با این ســازمانها ،خود نیز

قوانین متعددی در ایران وجود دارد که بهطور غیرمستقیم به مشارکت مردمی

شماره سی و سوم /سال دوازدهم /بهار 1397

غیردولتی بر این اســت که افراد جامعه را در امور عمومی دخیل کنند .امروزه

ایران
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دکتر نعیمه رضایی ،مهندس فرناز فرجی
شماره هشتم /سال پنجم /بهار  ،تابستان 1390

هویت شهر

انجمنهای مذهبی ،شــهروندی ،خیریه ،صنفــی ،کارگری بهمنظور دفاع از
حقوق مشترکشــان ممنوع شــد و مجلس ملی تمام انجمنها را ملغی اعالم

.)2001

معرفی انجمنهای منتخب در فرانسه و ایران

کرد ( .)Fretel , 2006اما از اواخر قرن نوزدهم ،باوجود ممنوعیتها ،تعداد

مشــخصات کلی انجمنهای مطالعه شده در دو کشور بهاختصار در جداول 1

زیادی انجمن شکل گرفتند ( .)Poujol, 2001در سال  ،1899پیر ولدوک-

و  2ارائهشده است.

روســو ،11رئیس شــورای وزارتخانهها و وزیر کشور وقت فرانسه ،الیحهای را
مطــرح کرد که منتهی به قانون  1ژوئیه  1901شــد .بهموجب این قانون هر

یافتههای پژوهش

شــخصی میتواند انجمن تأسیس کند ،بدون اینکه نیاز به مجوز قبلی داشته

در ایــن بخش یافتههای حاصل از تحلیل پرســشنامههای باز ،در قالب چند

باشــد .مشــروط به اینکه این انجمن اهداف غیرقانونی و غیراخالقی نداشته

محور (همانطور که درروش تحقیق شرح داده شد) ارائه میشود.

باشد و موجب تضعیف یکپارچگی ملی نشود ( .)Legifrance, 2017ماده1

هویت شهر
شماره سی و سوم /سال دوازدهم /بهار 1397

30

ایــن قانون انجمن را اینچنین تعریف میکند« :انجمن قراردادی اســت که

سابقه فعالیت انجمنها

بهموجــب آن دو تــا چند نفر ،بهصورت دائمی ،دانش یــا فعالیتهای خود را

به لحاظ قدمت قانونگذاری در حوزه سازمانهای غیردولتی ،فرانسه از سابقه

باهدفی غیر از سود ،به اشتراک میگذارند» (.)Ibid

بیشتری نســبت به ایران برخوردار اســت .قانون  1901فرانسه در خصوص

در فرانســه ازیکطرف زمینههای قانونی نیز شکلگیری انجمنها را تسهیل

انجمنهــا بیش از ســه دهه قبل از قانون تجارت ایــران (که این قانون هم

میکنند و از طرف دیگر ،خود فرانسویها تمایل زیادی به گرد هم آمدن
دارند .تقریب ًا از هر دو فرانســوی ،یک نفر عضو یک یا چند انجمن اســت که

بهطور مستقیم به سازمانهای غیردولتی به مفهوم امروزی آن نپرداختهاست)
تصویبشدهاســت .قانونی که مستقیم به شکلگیری سازمانهای غیردولتی

این انجمنها در حوزههای مختلفاند ،ازجمله ورزش ،فرهنگ ،هنر ،سیاست

در ایران پرداخته در سال  1384تصویبشده که نسبت به قانون  1901فرانسه

و جامعهشناســی ( .)Duthoo, 2011در ســالهای اخیر تعداد انجمنهای

بیــش از یک قرن تأخیر دارد .باگذشــت زمان ،انجمنهای فرانســه به بلوغ

حفاظت از میراث در فرانسه بسیار افزایشیافته است .امروزه در فرانسه بیش

رسیده و تجارب بسیار کســب کردهاند و این موضوع بر اعتبار آنهامیافزاید.

از  8000انجمن میراث وجود دارد که چند صد هزار داوطلب را گرد هم جمع

انجمنهای فرانســه ازآنجاکه ســابقه طوالنی دارند ،نزد مــردم و نهادهای

آوردهانــد ( .)Heritage Environment Federation, 2017توجه به

عمومــیمقبولیت پیداکرده و این قابلیت رادارند که اقدامات دائمیو عمیقتر

میراث در این کشور آنقدر زیاد شده که گفتهمیشود «فرانسه دچار یک تب

انجام دهند .درصورتیکه انجمنهای ایران هنوز باید برای تثبیت جایگاه خود

میراث »12شده است (,Ministry of culture and communication

تالش کنند.

جدول .1انجمنهای مطالعه شده در فرانسه
سال
تأسیس

تعداد اعضا
(نفر)

حوزه فعالیت /اهداف

نام انجمن
دوستداران

1927

100

دفاع از میراث معماری درخطر؛ حفاظت از ماهیت اصیل میراث؛ حفاظت از محیطزیست؛ هدایت
گردشگری به سمت ابعاد هنری و فرهنگی (موزه ،نمایشگاه و )...؛ هشدار در مورد جنبههای منفی
مدرنسازی.

از

1984

110

حفاظت از بناها ،اشیاء ،مهارتها ،آدابورسوم ،عناصر کوچک میراثی (( )petit patrimoineمثل
آبنماها ،المانها ،سنگ صلیب) ،میراث مربوط به اقوام مختلف ،اسناد چاپشده قدیمیمثل روزنامهها،
تراکتها و کارتپستالها.

انجمن حفاظت از
میراث سن-مالو و
15
دینان

1988

40

درخواست ثبت منومانهای تاریخی؛ مشارکت در حفاظت از فضاهای طبیعی آسیبپذیر؛ مشارکت در
تحقیقات و نظرسنجیهای عمومی درزمینۀ طرحهای شهری؛ مشارکت در رویدادهای فرهنگی که
توسط وزارت فرهنگ و سایر نهادهای ملی برگزار میشود؛ ارتباط با رسانهها ،ارتباط با مدارس و
دانشکدهها و برگزاری کنفرانس .

انجمن حفاظت از
میراث ،محیطزیست و
16
کیفیت زندگی دوردان

1991

40

هدف اولیه شکلگیری :مبارزه و مخالفت با یک پروژه شهری در بخشی از شهر و بعد توسعه حوزه
فعالیت به حفاظت و ارتقاء ارزش میراث ،محیطزیست و کیفیت زندگی؛ نقد اسناد شهری (مانند طرح
کاربری اراضی) و مشارکت با شهرداری در تهیه طرحهادی منطقه.

1997

116

هدف اولیه شکلگیری :احساس خطر به دلیل پروژههای شهرسازی ،جنگلزدایی و تغییر معابر و
سپس توسعه فعالیتها به حفاظت از میراث مصنوع و طبیعی ،پژوهش در مورد میراث طبیعی ،تاریخی
و فرهنگی منطقه و همفکری و کمک داوطلبانه برای تهیه طرحهای شهرسازی (بهمنظور احترام به
میراث) .

انجمن
کولونژ

13

انجمن حفاظت
14
میراث ووزیه

میراث و شهرسازی

17

شهری...
معماری و
میراث
حفاظت از
غیردولتی در
تابستان 1390
بهار و
پنجم/
هشتم /سال
نقش سازمانهایشماره
ارزیابیشهر
هویت
جدول .2انجمنهای مطالعه شده در ایران
سال
تأسیس

تعداد اعضا

فعالیت/اهداف

نام انجمن
انجمن سیراف پارس

1383

100

معرفی آدابورسوم شهر سیراف؛ برگزاری برنامهها ،جشنوارهها ،تورهای بازدید با همکاری
نهادهای عمومی؛ اطالعرسانی ،ارتباط با رسانهها و رادیو و تلویزیون محلی؛ همکاری با
تورهای خارجی؛ ارائه خدمات به پژوهشگران خارجی.

انجمن جوانان سپيد پارس

1385

 25( 96عضو
فعال)

آشنايی جامعه و جوانان با مفاهيم اصولی ميراث فرهنگي و طبيعي ،هنر و آدابورسوم ايرانی؛
آشنايی جامعه و جوانان با دانشمندان ،بزرگان و چهرههاي تاريخي-فرهنگي-ادبي و هنري
كشور؛ گسترش و توسعه صنعت گردشگری و صنايعدستي؛ آموزش ،توانمندسازی و جذب
مشارکتهای مردمیو در پاسداشت ميراث فرهنگي و طبيعي.

انجمن دوستداران یادمانهای
قزوین

1388

120

انجمن چهارسوق کویر

1388

60

حفظ میراث فرهنگی و هویت شهر و ترویج گردشگری پایدار از طریق :فعالیتهای آموزشی،
بازدیدهای میدانی ،برگزاری تورهای تخصصی ،برگزاری نمایشگاه و جشنوارههای مرتبط با
میراث مخصوص ًا میراث ناملموس .

1391
(ثبتنشده)

( 9به دلیل
عدم ثبت امکان
عضوگیری ندارد)

هدف اولیه شکلگیری :جلوگیری از تخریب خانه تاریخی اتحادیه و سپس توسعه فعالیتها:
پیگیری ثبت خانههای تاریخی؛ جلوگیری از تخریب خانههای تاریخی؛ برگزاری تورهای
آشنایی با خانههای تاریخی تهران برای روزنامهنگاران و سایر گروههای تأثیرگذار بر شهر
(شامل مدیران ،هنرمندان و متخصصان) و برگزاری جشنوارههای هنری .

کمیته پیگیری و حفاظت از
خانههای تاریخی شهر تهران

سالهای گذشته :تمام حوزههای میراث مادی و معنوی.
در حال حاضر :مرمت بنا و بافتهای تاریخی .

تحصیلکرده میشــود کــه دغدغه میراث و فرهنگ خــود رادارند و وقت و

فعالیتهای اغلب انجمنهای بررسیشده را تشکیلمیدهند.

انرژی زیادی را برای آن اختصاصمیدهند .جوانان دانشجویان و افراد شاغل

 مرمــت بناهای تاریخی :از پنج انجمن بررسیشــده ســه انجمن در حوزهمرمت ابنیه هم واردشــدهاند که معمو ًال به یک یا دو بنا محدودمیشود .همه

که توســط انجمنها برگزارمیشود ،مانند سمینارها ،کارگاهها ،نمایشگاهها و

انجمنها در حوزه مرمت ابنیه وارد نمیشــوند و صرف ًا انجمنهایی این کار را

بازدیدها شرکتمیکنند.

انجاممیدهند که تخصص آن رادارند.

در ایران اعضای انجمنها بیشتر جواناناند (که اغلب بین  20تا  30سال سن

 -همکاری در تهیه طرحهای شــهری :از بین پنج انجمن بررسیشده ،تمرکز

دارند) ،اما این قشــر به دانشجویان رشتههای معماری ،مرمت ،باستانشناسی

یکــی از انجمنها بر همکاری با شــهرداری و حضور در کمسیســونهای

و سایر رشــتههای مرتبط و گاهی روزنامهنگاران محدودمیشود .حفاظت از

شهرسازی اســت و فعالیتهای ترویجی و اطالعرســانی کمتری دارد .این

میراث در ایران هنوز تبدیل به یک دغدغه عمومینشــده و عالقهمندان به

انجمن در طرحهای شــهری مثل طرح کاربری زمین (معادل طرح تفصیلی)

میراث بیشتر گروههای خاصاند.

بهمنظور حفاظت از میراث مصنوع و طبیعی شهر مداخله و اظهارنظرمیکند.

وقت آزاد چندانی جهت عضویــت در این انجمنها ندارند ،اما در برنامههایی

انجمن دیگری نیز بهصورت داوطلبانه در طرحهای شهرســازی به شهرداری

زمینههای فعالیت
فرانسه

کمک کرده و ایدهپردازیمیکند .به دلیل به رســمیت شناختهشــده جایگاه

انجمنهــا در 5
فرانســه ،در اغلب موارد دیدهمیشــود کــه بهمنظور اطالع

بهطورکلی فعالیتهای انجمنهای بررسیشــده در فرانسه رامیتوان در سه

از طرحهای توســعه و نیــز اظهارنظر در مورد آنها ،انجمــن نماینده¬ای در

محور اصلی دستهبندی کرد:

کمیسیونهای شهرسازی شهرداری دارد.

 اطالعرسانی ،ایجاد حساسیت در جامعه نسبت به میراث ،مستندسازی :ایندسته از فعالیتها شــامل اقدامات ترویجی و تبلیغی (توزیع بروشور ،تراکت،

ایران

طومار ،چاپ کتاب ،نمایشــگاه ،کنفرانس ،بازدید ،ورود به مدارس ،حضور در

انجمنهای ایران بااینکه ســابقه چندانی ندارند اما حوزههای گســتردهای را

رادیو و تلویزیون و چاپ مطلب در مطبوعات) ،شرکت در رویدادهای ملی و

برای فعالیتهای خود تعریف کردهاند .فعالیتهای انجمنهای بررسیشده را

بین¬المللی (مانند روزهای میراث در اروپا که هرســال در ماه سپتامبر برگزار میتوان در سه محور کلی خالصه کرد:
میشود) ،شناسایی و لیست کردن عناصر میراثی و در مواردی درخواست ثبت

6

هویت شهر

در فرانسه اعضای انجمنها اغلب افراد بازنشستهاند .این افراد شامل گروههای

و کارتپســتالهای قدیمی)میشــود .این دســته از فعالیتها بخش عمده

شماره سی و سوم /سال دوازدهم /بهار 1397

اعضاء

آنها ،و همچنین جمعآوری اســناد قدیمیمربوط به شــهر (مانند روزنامهها

 -فعالیتهــای ترویجی و آموزشــی :این دســته از فعالیتهــا بخش غالب

31

دکتر نعیمه رضایی ،مهندس فرناز فرجی
شماره هشتم /سال پنجم /بهار  ،تابستان 1390

هویت شهر

فعالیتهای همه انجمنها را تشــکیلمیدهند و شامل این مواردمیشوند:

معماری و شــهری خارجمیشــود .در مورد یکی از انجمنهای مطالعه شده

آمــوزش (کارگاههای آموزشــی مختلف با موضوع میراث و محیطزیســت)،

که حدود ده ســال سابقه دارد ،مشاهدهمیشود که عمده فعالیتها بر میراث

انتشارات (کتاب ،مقاله ،بروشور ،خبرنامه و محصوالت سمعی و بصری و ،)...

ناملموس مانند ادبیات و معرفی چهرههای فرهنگی و ادبی متمرکزشده است.

همایش ،جشــنواره ،مسابقه (نقاشی و عکاسی) ،اردوهای تفریحی و آموزشی،

در مورد یکی از انجمنها نیز که  13سال سابقه دارد ،بیشترین تمرکز بر ترویج

برگــزاری تور و بازدید .نکته قابلتوجه در مــورد «کمیته حفاظت و پیگیری

فرهنگ و آدابورسوم شــهر و نیز فعالیتهایی مانند تهیه مستند ،مصاحبه و

خانههای تاریخی تهران» این اســت که فعالیتهــای ترویجی خود بهویژه

ن که در شهری بندری
گزارش و برگزاری تورهای گردشگری است .این انجم 

تورها را بر گروههای خاص شــامل روزنامهنگاران و نیز متخصصان و مدیران

واقعشــده ،در کنار فعالیتهای ترویجی و تبلیغی خود ،با حمایت یک شرکت

متمرکز کرده است ،چون معتقد است این گروهها کسانی هستند که میتوانند

نفتی معروف بــه برگزاری تفریحات دریایی نیزمیپــردازد .علت این امر را

بر جامعه تأثیر بگذارند.

میتوان دشــوار بودن ورود به حوزه میراث معماری و شــهری و تعدد موانع

 -پیگیری برای ثبت ،جلوگیری از تخریب و حفاظت خانهها :از بین انجمنهای

موجود دانست.

بررسیشده ،فعالیت عمده «کمیته حفاظت و پیگیری خانههای تاریخی تهران»

هویت شهر
شماره سی و سوم /سال دوازدهم /بهار 1397

شناسایی ،جلوگیری از تخریب و پیگیری برای ثبت این خانههاست .ذکر این

ارتباط بین انجمنها

نکته بســیار مهم اســت که انجمنهای ایران برای ثبت آثــار میراثی مبارزه

در فرانســه بین انجمنهای محلی ،منطقــهای و ملی همکاری نزدیک وجود

میکنند ،درحالیکه برای انجمنهای فرانســوی ثبت دیگر دغدغه و مسئله

دارد .عالوه بر این ،یکنهــاد هماهنگکننده وجود دارد که همه انجمنهای

نیست و امری عادی و بدیهی شــده است (.)Belakehal et al., 2009

حــوزه میراث را گرد هممــیآورد و همکاری و ارتباط بین آنها را تســهیل

در ایران میراث و ارزشهای آن هنوز برای عموم جامعه شناختهنشــده است

میکند .در حال حاضر بیش از  400انجمن در ســطح کشور عضو فدراسیون

و به همیــن دلیل باید مبارزاتی برای جلوگیری از تخریب بناهای ارزشــمند

میراث-محیط زیســت 18هستند .این فدراسیون مکانی برای تبادالت و ارتباط

صــورت گیرد .بنابراین در کنار اقدامات ترویجی و ایجاد حساســیت نســبت

بین انجمنهای میراث و محیطزیست است .عضویت در این انجمن ملی که

بــه میراث ،باید پیگیریهای جدیای نیز بــرای ثبت یا جلوگیری از تخریب

اعضای بســیار قوی و تأثیرگذاری دارد ،به انجمنها این امکان رامیدهد که

بناهای ارزشمند صورت گیرد .انگیزههای سوداگرانه و خالهای قانونی موجب

در انجام اقدامات خود از حمایتهای الزم برخوردار شوند .غیرازاین فدراسیون،

میشــود که بهطور دائم تعدادی بنای تاریخی در معرض خطر تخریب (اغلب

هشت انجمن حفاظت از میراث که حوزه فعالیت آنها سطح ملی است ،گروهی

بهمنظور ساخت پروژههای تجاری) وجود داشته باشد.

را به نام  G8تشکیل دادهاند .عالوه بر این شبکهها ،رویدادها در مقیاس ملی

 -ارائــه مشــاوره :از بین انجمنهای بررسیشــده دو انجمــن فعالیتهای

و فراملی ،مانند «روزهای میراث اروپا » که همهســاله در ماه سپتامبر برگزار

مشــاورهای نیز دارند .انجمن یادمانها که ســابقه بیشــتری داشته و جایگاه

میشود ،به انجمنها امکان مشارکت و ارتباط با سایر انجمنها رامیدهد.

قابلتوجهی را به دست آورده است ،درزمینۀ مشاوره پایاننامههای دانشجویی،

در ایران اغلب انجمنها با انجمنهای مشــابه در سطح استانی و ملی ارتباط

مشــاوره به مالکان خانههای تاریخی جهت حفظ و نگهداری خانههایشان و

دارنــد .انجمنها هم بهصورت مســتقل بــا یکدیگر ارتبــاط دارند (که این

نیز مشاوره به بخش خصوصی جهت سرمایهگذاری برای حفظ و احیاء بناهای

ارتباطات در قالب کارگروهها ،همایشها ،نشســتها و سایر برنامههایی است

تاریخی نیز فعالیت دارد .کمیتــه پیگیری و حفاظت خانههای تاریخی تهران

که انجمنها بهصورت مشــترک برگزار میکنند) ،و هم از طریق شورایی به

نیز سرمایهگذاران خصوصی و نیز برخی نهادهای عمومیرا به خرید خانههای

نام «شورای هماهنگی ســازمانهای غیردولتی میراثفرهنگی ،صنایعدستی

تاریخی ،مرمت و تغییر کاربری تشــویق کرده و مشاورههایی در این زمینه به

و گردشــگری» که حدود  90انجمن از استانهای مختلف عضو آن هستند.

آنهامیدهد.

از پنج انجمن بررسیشــده ،چهار انجمن عضو این شورا هستند .این شورا دو

مشــاهده میشود که در هر دو کشور ،ایجاد حساسیت و اطالعرسانی فعالیت

هدف دارد .اول ،پیگیری خواســتههای صنفی انجمنها ،دوم ،توانمندســازی

غالب بیشتر انجمنهاســت .بهطورکلی یکی از اهداف شکلگیری انجمنها

انجمنهای عضو شورا در حوزههای ساختاری و سازمانی و مورادی تخصصی،

برانگیختن حساســیت در جامعه نســبت به مســائل خاص و نیز تقویت حق

از طریق برگزاری کالسهای آموزشــی .اما این شــورا به چند دلیل تاکنون

مشارکت عمومی اســت ( .)Trabelsi, 2016در فرانسه جایگاه قابلقبول

موفقیت چندانی نداشــته اســت .اول اینکه در ایران کار جمعی دشوار است

انجمنها باعث شده که در تهیه طرحهای شهری نیز حضورداشته باشند .اما در

و اختالفنظــر بین اعضا مانع از انجام کارها میشــود .دوم اینکه منابع مالی

ایران آموزش ضرورت بیشتریدارد .زیرا جایگاه و ارزشهای میراث در جامعه

محدود است .و سوم ،بعد مسافت بین اعضای هیات مدیره شورا موجب وقفه

تا حد زیادی ناشناخته مانده اســت .عالوه بر این ،آنچه در مورد انجمنهای

یا تأخیر در انجام کارها میشود (مصاحبه با یکی از اعضای شورا).

ایران مشــاهده میشود این است که اقدامات ترویجی آنها گاه از حوزه میراث
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ارتباط با بخش عمومی

صــورتمیگیرد .عالوه بر این ،اغلب انجمنها از طریق فروش تولیدات خود

ارتباط و رایزنی با مقامات تصمیمساز و تصمیمگیر ،عالوه بر کمک به تحقق

مثل بروشــورهای گردشگری ،کتاب ،کارتپســتال و تزئینات منزل باهدف

برنامههای انجمنها ،میتواند بهصورت مستقیم باعث اصالح مقررات موجود

معرفی میراث نیز کسب درآمدمیکنند .گاهی نیز از کمکهای مالی نهادهای

و یا شــکلگیری مقررات جدید شود (رمضانی قوام آبادی .)1394 ،مورد دوم

عمومیبرخوردارمیشــوند .در اغلب موارد شهرداریها کمک چندانی نکرده

در مورد انجمنهای فرانســه بیشــتر مشاهده میشــود .در فرانسه انجمنها

و گاهــی در مورد پروژههای خاص به انجمنها کمکمیکنند .در فرانســه

بــا ادارههای محلی مربوط بــه میراث و گردشــگری و همچنین نمایندگان

انجمنها نسبت به ایران بسیار مستقلترند.

منطقهای وزرات فرهنگ بهمنظور پیش بــردن پروژههای حفاظت از میراث

در ایــران اغلب انجمنها بــرای یافتن حامی مالی تــاشمیکنند و برای

ارتباط دارند .این انجمنها نقش مشــاور را نیز برای برخی نهادهای عمومی

پروژههای خاص از حمایت برخی نهادهای عمومی برخوردارمیشوند .عالوه

محلی ایفامیکنند .انجمنهای محلی بیشترین ارتباط خود را با شهرداریها

بر فعالیتهای درآمدزا مانند برگزاری کالس ،کارگاه و تور  ،بخش قابلتوجهی

دارند و گاهی نماینده انجمن در کمیســیونهای شهرسازی شهرداری برای

از منابع مالی انجمنها از طریق تفاهمنامهها و قراردادها با بخشهای عمومی

اطالع از طرحهای فرادست و اظهارنظر در مورد آنها ،حضور دارد .در مواردی

بهمنظور انجام فعالیت مشخصی تأمین میشود.

نیز شــهرداری عضو حقوقی شــورای اداری انجمن اســت .این نشاندهنده

ایــن ارتباطها بــرای پیگیری ثبــت بناها و جلوگیــری از تخریب خانههای

از شبکههای ارتباطی و رسانهها استفاده میکنند .آنها توانایی هدایت مباحث

تاریخی است .این موضوع بیشتر در مورد کمیته پیگیری و حفاظت خانههای

عمومــی و ترویج اصول و اهداف خــود را در جامعه دارنــد» (Trabelsi,

تاریخــی تهران صادق اســت .در روند انجام این پژوهش متوجه شــدیم که

.)2016, 86

در ســال  1392در ســازمان میراثفرهنگی دفتری به نام «دفتر امور مجامع

در فرانسه انجمنها از طریق برنامههای منظم با مردم محلی ارتباط دائم دارند.

و تشکلهای مردمنهاد» تشکیلشــده است .وظیفه این دفتر حمایت (بیشتر

این ارتباط به شیوههای مختلف صورتمیگیرد :برگزاری رویدادها یا حضور

معنــوی) از انجمنها و نیز برقراری ارتباط میــان انجمنها با یکدیگر و نیز

در رویدادهای ملی و بینالمللی (شرکت در «روزهای میراث اروپا» ،برگزاری

ارتباط آنها با ســازمان میراث فرهنگی است .اما نکته مهم این است که در

مسابقه عکاسی ،نقاشی ،پیادهروی و بازدید و کنفرانس)؛ اطالعرسانی و ایجاد

مصاحبه با انجمنها ،هیچیک از آنها اشــارهای به ایــن دفتر نکردهاند .دلیل

حساســیت در مردم نسبت به میراث از طریق وبسایت ،فیسبوک ،خبرنامه،

آن را از رئیــس یکــی از انجمنها که از اعضای اصلی «شــورای هماهنگی

ژورنال برای اعضا ،توزیــع تراکت در اماکن عمومی ،طومار  ،حضور در رادیو

سازمانهای غیردولتی میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری» پرسیدیم

و تلویزیــون و چاپ مطلب در روزنامههای محلــی .برخی انجمنها امکانات

به گفته وی ،این دفتر به دلیل نداشتن برنامه جامع و یکچشم انداز مشخص،

تبلیغاتی و اطالعرســانی زیادی ندارند و گاه فقط از طریق ایمیل ارتباط دارند.

نتوانســته برای خود جایگاهی در میان انجمنها ایجاد کند .عالوه براین ،به

چون اعضای آنها همه افراد سالخوردهاند و مهارت زیادی در ابزارهای ارتباطی

دلیل کمبود منابع مالی ،این دفتر در استانها نماینده ندارد .بنابراین تنها برخی

و شبکههای اجتماعی ندارند.

از انجمنهای تهران و شهرهای نزدیک میتوانند با این دفتر ارتباط داشته و

در ایران نیز انجمنها از طریق برگزاری برنامههای مختلف آموزشی ،ترویجی

از کمکهای آن استفاده کنند .اثرگذار نبودن این دفتر برای انجمنها ،موجب

و تبلیغی و نیز جشــنوارههای غذا و آدابورسوم بومی مردم را درگیرمیکنند

5اند .گاهی نیز برخــی از انجمنها از مردم محلی بهعنوان
و بــا آنها در ارتباط

در ایران بخش زیــادی از ارتباطات انجمنها با نهادهــای عمومی در قالب

راهنمایان گردشگری استفاده میکنند .اما بهطورکلی انجمنهای ایرانی بیشتر

تفاهمنامــه و قرارداد ،بهمنظور انجام پروژهها یــا برنامههایی با حمایت مالی

از ارتباط با مردم ،ســعیمیکنند که با نهادهــای عمومیارتباط برقرار کنند

این نهادهاســت .اما آنچه بهطورکلی مشــاهدهمیشود ،این است که جایگاه

تا بتوانند منابع مالی جــذب کنند .عالوه بر این ،به دلیل جدید بودن موضوع

انجمنها از سوی نهادهای عمومیبهویژه شهرداری به رسمیت شناختهنشده

انجمنها در ایران و عدم شــناخت مردم از آنها و نیز این تصور که انجمنها

است.

به نهادهای عمومی مثل شهرداری و میراث فرهنگی وابستهاند ،جلب اعتماد

و ســازمان میراث فرهنگی ارتباط دارند .در مورد ســازمان میراث فرهنگی،

شده که نامی از آن نبرند.

مردم بسیار ســخت است .انجمنها ســعیمیکنند که از طریق وبسایت،

تأمین مالی

در فرانســه تأمین مالی انجمنها عمدت ًا از طرق حق عضویت ســاالنه اعضا

6

شبکههای اجتماعی مختلف مانند فیسبوک ،تلگرام و اینستاگرام و همچنین

هویت شهر

در ایران نیز انجمنها با نهادهای مختلف بخش عمومیازجمله شــهرداری

«ســازمانهای غیردولتی برای اجرای برنامههایشان نیاز دارند که خود را به
جامعه بشناسانند .این ســازمانها معمو ًال برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی،
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جایگاه پذیرفتهشده انجمنها نزد نهادهای عمومیازجمله شهرداری است.

اطالعرسانی ،ارتباطات و درگیر کردن مردم

چاپ مطلب در برخی نشــریات اطالعرسانی کنند .مشــاهدهمیشود که در
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دکتر نعیمه رضایی ،مهندس فرناز فرجی
شماره هشتم /سال پنجم /بهار  ،تابستان 1390

هویت شهر

انجمنهای ایران استفاده از شبکههای اجتماعی نسبت به فرانسه بیشتر است،

سرگردانی انجمنها شده است؛

امــا حضور آنها در برنامههای رادیویی و تلویزیونــی و همچنین روزنامهها از

عدم آگاهی جامعه نسبت به ارزشهای میراث و نداشتن نگاه بلندمدت؛

فرانســه کمتر است .همین باعث شده که آشــنایی مردم با انجمنها به قشر

عدم اعتماد جامعه محلی به انجمنها که تحقق اهداف را دشوار کرده است؛

خاصی از جوانان ،متخصصان و عالقهمندان به میراث محدود شود و همه افراد

کمبود منابع مالی؛

جامعه بهویژه افراد مســنتر اطالعی از وجود این انجمنها و فعالیتهایشان

عدم ثبات نیروی انســانی (اعضای انجمنها چون همه جواناند ،در بسیاری

نداشته باشند .در فرانسه توزیع تراکت ،خبرنامه ،ژورنال ،برنامههای رادیویی و

مــوارد به دلیل ازدواج ،تحصیل و اشــتغال همکاری خــود را با انجمن قطع

تلویزیونی اطالعرسانی را در سطح عموم جامعه ممکنمیسازد.

میکنند).

میزان تحقق اهداف
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در فرانسه انجمنها تا حد زیادی توانستهاند به اهداف خود برسند .این موضوع

شــرایط موجود در هر کشور نقش تعیینکنندهای در عملکرد و میزان موفقیت

در مورد انجمنهایی که اهداف مشــخصتر و حوزه فعالیت محدودتری دارند

انجمنهای میراث دارد .در فرانســه موضوع میراث یکی از اولویتهای کشور

بیشتر صدقمیکند .مدیران انجمنهای فرانسه ،افزایش روزافزون تعداد اعضا،

اســت و حفاظت از آن تبدیل به امری بدیهی شــده است .همچنین ،به علت

شناخته شدن انجمن توسط بخشهای عمومی ،موفقیت در قبوالندن نظرات

سابقه طوالنی شــکلگیری انجمنها ،آنها هم در جامعه (نهادهای عمومی و

خود به بخش عمومیبهویژه شــهرداری ،موفقیت در ثبت بناها و سایتهای

شهروندان) شناختهشدهاند و هم مسیر ،موانع و راهحلها را پیداکردهاند.

میراثی و طبیعی و همچنین موفقیت در جلوگیری از ساختوسازهای مخرب را

اهداف و فعالیتهای انجمنها در فرانســه و ایران بســیار مشابه است .اما در

نشان تحقق نسبی اهداف خودمیدانند .این انجمنها موانعی را بر سر راه خود

ایران به دلیل تعدد موانع و دشــوار بودن وارد شــدن به موضوع اصلی یعنی

ذکر کردهاند .مهمترین مانع ازنظر این انجمنها نبود منابع مالی است .نبودن

میراث ،بســیاری انجمنها بر فعالیتهای ترویجی ،فرهنگی و یا آموزشــی

مشارکت شهرداری و عدم تمایل شــهرداری به برخی فعالیتهای انجمن و
عدم پذیرش برخی پیشنهادات انجمنها توسط شهرداری (مث ً
ال تقاضای تغییر

تمرکز کردهانــد .در ایران حفاظت از میراث ،نه برای شــهروندان و نه برای
مســئوالن شــهری جزء اولویتها محســوب نمیشــود .بنابراین انجمنها

در پهنهبنــدی طرح هادی) نیز مانع دیگری بر ســر راه تحقق کامل اهداف

نمیتوانند از حمایتهای مالی و معنوی چندانی برخوردار شوند و اهداف خود

انجمنهاســت .بااینکه در فرانســه موضوع میراث یکی از اولویتهای کشور

را محقق کنند .به همین دلیل به ســراغ فعالیتهاییمیروند که هم بتوانند

اســت و انجمنها جایگاه قانونی شناختهشــده دارند ،اما گاهی برخی الزامات

می مالی پیدا کنند و هم مورد اســتقبال مردم قرار گیرد .اینچنین است که
حا 

اقتصادی یا توســعهای وجود دارد که با اهداف حفاظتی انجمنها وارد تناقض

اهداف بســیاری از انجمنها بین فعالیتهای فرهنگــی ،اجتماعی و دغدغه

میشود.کمبود نیروی انسانی و پیر بودن اعضای انجمنها نیز مشکل دیگری

میراث شناور اســت .درحالیکه در فرانسه ،میراث بهخودیخود بهعنوان یک

است که دو انجمن به آن اشارهکردهاند.

نیاز تلقیمیشــود .به همین دلیل ،انجمنهای مربوط به میراث ،فعالیتهای

انجمنهــای ایران معتقدند که به دلیل وجود موانع بســیار توانســتهاند فقط

خود را به همین حوزه محدودمیکنند.

بخشــی از اهداف خود را محقق کنند .آنها افزایش تعداد گردشگران ،بازتاب

نکته حائز اهمیت دیگر ،میران آگاهی و عالقه جامعه نســبت به میراث است.

رسانهای فعالیتهای انجمن ،موفقیت در جلوگیری از تخریب یک بنا یا ثبت

آنچه در فرانســه مشاهده میشود حاکی از این است که مردم به میراث خود

آن را نشــان موفقیت نســبی خودمیدانند ،اما معتقدند که درراه درستی قدم

عالقهمندند و حفاظت از آن را ضروری میدانند .هرچند که گاهی انگیزههای

ن موانع بسیاری را بیان کردهاند که جلوی تحقق
گذاشــتهاند .انجمنهای ایرا 

سوداگران و اهداف توسعهگرانه نیز وجود دارد که میراث را به خطر میاندازد.
ِ
امــا در ایران به نظر میرســد که این عالقه و آگاهی به قشــر خاصی (غالب ًا

دسته زیر ذکر کرد:

متخصصان ،دانشــجویان و پژوهشــگران این حوزه) محدود میشــود و در

عــدم همکاری بخشهای عمومیبا انجمنها که دالیل مختلف دارد :درآمد

اغلب افراد جامعه عالقه چندانی نســبت به میراث ندارند .عالوه بر این ،ایران
کشــوری شدیداً در حال مدرنیزاسیون است و اهداف مدرنیستی و توسعهگرانه

موافق نیستند؛ ســازمان میراث فرهنگی انجمنها را در مقابل خودمیبیند و

که در ســطوح مختلف جامعه (مدیران شــهری ،نهادهای تصمیمساز ،مردم

نه در کنار خود ؛

و )...وجود دارد ،با اهداف حفاظتی در تناقضاند .این موضوعی اســت که کار

عدم وجود ساختار شفاف برای فعالیت انجمنها در ساختار دولت و به رسمیت

انجمنهای میراث را دشوار میکند.

نشناختن انجمنها توسط نهادهای عمومی؛

در ایران جنبش انجمنها با تأخیر زیاد شروع شد .اما تعداد انجمنهای موجود

عدم وجود هماهنگی میان سازمانهای متولی حوزه میراث که موجب

در سراسر کشور نشاندهنده یک تمایل برای حفاظت از میراث است و اینکه

کامل اهداف آنهــا رامیگیرد .این موانع را به ترتیب اولویتمیتوان در چند

شــهرداریها وابسته به ساختوساز است و بنابراین با اهداف حفاظتی میراث

شهری...
معماری و
میراث
حفاظت از
غیردولتی در
تابستان 1390
بهار و
پنجم/
هشتم /سال
نقش سازمانهایشماره
ارزیابیشهر
هویت

میــراث تبدیل به دغدغهای برای بخشــی از جامعه (هنوز نــه همه جامعه)

پینوشتها

شــده اســت .اقداماتی که انجمنها انجام دادهاند ،با توجه به شرایط و موانع

1.Ali Mozaffari

موجود ،شــروع خوبی است .ازلحاظ شکلی و ســاختاری این انجمنها تا حد

2.Adrien Letzelter

زیادی شــبیه انجمنهای فرانســهاند و حتی نهــاد هماهنگکنندهای را نیز

3.Brest

مانند فرانســه ایجاد کردهاند .به نظرمیرســد که این انجمنها اگر بتوانند با

4.Eric Duthoo

اقدامات ترویجی خود مســئله میراث را به دغدغهای عمومی در جامعه تبدیل

5.General inductive approach

کنند ،میتوانند موفقیتهای چشمگیری دســت یابند .با توجه به موانعی که

6.Generic

بر سر راه انجمنهای ایران مشاهده میشود ،میتوان پیشنهاداتی برای بهبود

7.Grounded theory

شــرایط و رفع موانع ارائه داد .ازآنجاکه بخــش قابلتوجهی از موانع به عدم

8. Phenomenology

مقبولیت انجمنها از ســوی نهادهای عمومی مربوط میشود ،بنابراین آگاهی

9. Discourse analysis

مســئوالن این نهادها از اهمیت و نقش انجمنها میتواند بسترهای الزم را

10. Narrative analysis

برای حمایتهای مادی و معنوی نهادهای عمومی از انجمنها ایجاد کند .این

11. Pierre Waldeck Rousseau

آگاهی بخشــی میتواند از طریق آموزش ،اطالعرسانی و ارائه تجارب موفق

12. Fièvre patrimoniale

داخلی و خارجی (از طریق برگــزاری کارگاه ،بازدید و مقاالت) صورت گیرد.

13.Amis de Collonges

همچنین بهمنظور تعریف و تقویت نقش انجمنها در امور مربوط به شــهر و

14.Association de sauvegarde du patrimoine Vouzinois

بهویژه محدودههای تاریخی ،پیشنهاد میشود که این انجمنها نمایندگانی در

)(ASPV

کمیتههای شهرداری و ســایر نهادهای مدیریتی (مانند سازمانهای نوسازی

15.Association de sauvegarde et de protection du patrimoine de

شهری و میراث فرهنگی) داشته باشند تا فرآیند تصمیمگیری ،برنامهریزی و

Saint-Malo et Dinan

طراحی برای شهرها با در نظر گرفتن الزامات میراثی پیش رود .عالوه بر این،

16.Association de sauvegarde et de mise en valeur du

ازآنجاکه یکی از بزرگترین مشــکالت انجمنها در ایران کمبود منابع مالی

patrimoine, de l'environnement et du cadre de vie de Dourdan

اســت ،کمکها و حمایتهای بخش عمومی موجب خواهد شد که انجمنها

)(ADQM

بــرای تأمین منابع مالی به اقدامات حاشــیهای نپرداخته و بر موضوع میراث

17. Patrimoine & Urbanisme

متمرکز شوند.

(Heritage

Patrimoine-Environnement

)Environment Federation

منومانها ،با هدف متحد کردن انجمنهای فعال در حوزه میراث شکل گرفت و مورد

تالش برای تأمین منابع مالی و عدم وابستگی شدید به بخش عمومی؛

تایید وزارت محیط زیســت ،وزارت ورزش و جوانــان ،وزارت آموزش عالی و وزارت

تصریح و تدقیق اهداف و مشخص کردن حوزه فعالیت اصلی.

فرهنگ قرار گرفت .در ســال  2013این فدراسیون با «اتحادیه شهر و روستا» ادغام

ایــن پژوهش بهعنوان اولین تجربه نگارنــدگان در این حوزه بوده و میتواند

شد و فدراسیون میراث-محیط زیست را شکل داد و ازآنپس ،حفاظت از محیطزیست

ایدههایی را برای پژوهشهای آتی مطرح کند .با توجه به یافتههای پژوهش

نیز جزء فعالیتهایش قرار گرفت.

حاضر ،در مرحله بعد میتــوان نقش و عملکرد انجمنهای حوزه میراث را از
نگاه نهادهای عمومی مانند سازمان میراث فرهنگی و شهرداری موردمطالعه
قــرارداد .همچنین ازآنجاکه مشــکالت و موانع موجود بر ســر راه انجمنها

5

19 Journées européennes du patrimoine

فهرست مراجع

بازتابی از شــرایط کلی جامعه و نگرشهای موجود نســبت به میراث است،

 .1رمضانــی قوامآبادی ،محمدحســین .)1394( .مطالعه تطبیقــی وضعیت حقوقی
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