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 چکیده
شیود  امیا حیوزه     شناخته میی « علمِ اقتصاد»با عنوان مکتبی اقتصادی و با اصطالح  غالباً« بازار آزاد»

رود و مدلِ ساماندهی خود را به امور فرهنگی و اجتماعی نیی    نفوذ آن از مسائل اقتصادی فراتر می
های توسعه کشیور    دهد. در سه دهه گذشته  به دنبال تسلط نگرش بازار آزادی بر برنامه یتسری م

هیا   این تغییر سیاسیت  مجموعۀهای شهری و معماری نی  شده است.  به مرور این منطق وارد حوزه
« مییرا  فرهنگیی  »هیایی کیه بیا عنیوان      ی عمومی شهری و مکانفضاهاها سبب شد که  و نگرش

گیذاری   های جدید بازاری تعریف شوند و در نتیجه منطقِ سیرمایه    همچون حوزهشدند شناخته می
هیا   و سودآوری اقتصادی  تبدیل به گفتمان مسلط برای مداخله  مدیریت و دگرگیونی ایین حیوزه   

میرا  فرهنگی را که به ویژه در سه  عرصۀحاضر در پی آن است که تحوالت گفتمانی  مقالۀ شود.
های تاثیرگیذار توسیعه و میدیریت اقتصیاد کیالن       تسلط این نگرش بر برنامه دهه گذشته  به دنبال

سازمان میرا  فرهنگی  صنایع دسیتی و  »های اخیر در  کشور رخ داد  از خالل تحوالت نهادی دهه
عطف این تحوالت در حوزه مییرا  فرهنگیی  ادغیام دو سیازمان      نقطۀپیگیری کند. « گردشگری

بود کیه تحیوالت بسییاری را در     1382نگردی و جهانگردی در سال میرا  فرهنگی و سازمان ایرا
حوزه حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی در پی داشت. گسترش منطق گردشگری به حوزه مییرا   
فرهنگی  ناگ یر تسلط منطقِ بازار صنعت گردشگری را بر میدیریت و سیاماندهی آثیار تیاریخی و     

ت. بنابراین تالش شده تا با نگاهی به تحوالت نهیادیِ  های قدیمی شهرها در پی داش همچنین پهنه
این سازمان در سه دهه گذشته  شمایی کلی از وضعیت نهادهای مرتبط بیا امیور مییرا  فرهنگیی     

 تحت لوای صنعت گردشگری ترسیم شود.

 میرا  فرهنگی  گردشگری  تغییرات نهادی  اقتصاد بازار آزاد.واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
الدی با روی کار آمدن دولت تاچر در انگلستان و ریگان در آمریکا  شاهد آغیاز  می 1980از دهه 

ها بودیم که به مرور وجهی جهانی به خود گرفیت    های اقتصادی دولت ای از تغییر سیاست دوره

شود. ایین دوره   یاد می« بنیادگرایی بازار»یا « نئولیبرالیسم»خی ش  دورۀای که از آن به عنوان  دوره

شود که در جهیت توسیعه و    ی اقتصادی شناخته میها دستورالعملها و  ای از سیاست وعهبا مجم

هیایی   کننید  سیاسیت   های آزادسازی اقتصادی عمل می بسط ایدئولوژی بازار با محوریت سیاست

هایی شدند که نه تنها بر نهادهای آموزشی و دانشیگاهی   که به مرور تبدیل به بنیان مسلطِ گفتمان

های اصلی این دوره  اند. یکی از ویژگی بلکه بر زندگیِ روزمره مردم نی  چیرگی یافته و مدیریتی 

هیا و   امور و مسیائل بیود  کیه نیاگ یر شییوه      همۀبه « منطقِ بازار»گسترش چشمگیر حوزه نفوذ 

های انسیانی   گاه گیری برای مدیریت و یا مداخله در شهرها و روستاها و زیست های تصمیم زمینه

 گرگون کرد.را نی  د

هیای   در سه دهه گذشته  به دنبال تسلط نگرش نئولیبرالی و آزادسیازی اقتصیادی بیر برنامیه    

گییری در   تاثیرگذار توسعه و مدیریت اقتصاد کالن کشور  به مرور این منطق بر چگونگی تصمیم

هیا سیبب    هیا و نگیرش   این تغییر سیاست مجموعۀهای شهری و معماری نی  مسلط شدند.  حوزه

شیدند    شیناخته میی  « میرا  فرهنگیی »هایی که با عنوان  ی عمومی شهری و مکانفضاهاکه شد 

گیذاری و سیودآوری    های جدید بازاری تعریف شوند  و در نتیجه منطیقِ سیرمایه   همچون حوزه

واقیع    بیه ها شود.  اقتصادی  تبدیل به گفتمان مسلط برای مداخله  مدیریت و دگرگونی این حوزه

هیای علمیی و    بر محافل معمیاری و شهرسیازی  نیه تنهیا گفتمیان     « بازار آزاد» تسلط ایدئولوژیِ

دانشگاهی مرتبط با حوزه میرا  فرهنگی را در خود ادغام کرد  بلکیه بیه میرور تغییراتیی را در     

 پدید آورد. گیری و اجرایی  خاصه در سازمان میرا  فرهنگی  نهادهای تصمیم

میرا  فرهنگی را از خالل تحوالت  عرصۀفتمانی حاضر در پی آن است که تحوالت گ مقالۀ

 میراث فرهنگیی  مقولۀهای اخیر پیگیری کند. بدین منظور  به بررسی سازوکار ادغام  نهادی دهه

دهد که چگونه ادغیام سیازمان مییرا  فرهنگیی و سیازمان       پردازد و نشان می می گردشگریدر 

مذکور بیوده اسیت. هرچنید کیه ایین      نقطه عطف فرایند  1382ایرانگردی و جهانگردی در سال 

هم یستی دو منطیق در کنیار یکیدیگر را     عمالًگیرد  اما  پیوند با نام ادغام دو سازمان صورت می

اقتصیادی گردشیگری  منطیق حفاظیت از مییرا       -در پی ندارد. به مرور  با سیلطه منطیقِ میالی   
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شیود.   فرهنگی تبدیل میمیرا   مقولۀرود و گردشگری به منطقِ هژمونیک  فرهنگی به حاشیه می

صینعتِ  »داشیت  بلکیه    ریتیثث دهی به نهادهای مدیریت شهری  این تغییر نگرش  نه تنها در شکل

ها  چه در اذهان جمعی و چیه در   را به عنوان تنها راه حفاظت و مدیریت این گستره« گردشگری

 محافل علمی و دانشگاهی  قبوالند.

 پیشینه پژوهش
  بیه  «سازمان میرا  فرهنگی  صینایع دسیتی و گردشیگری   »ی که در ا در موضوع تغییرات نهادی

در این سیازمان بیوده اسیت  تیا     « بازار آزاد»ویژه در سه دهه رخ داده و سبب سیطره ایدئولوژی 

ها نی  تنها به اشارتی در ایین میورد    کنون پژوهشی منسجم انجام نشده است. اظهارنظرها و گفته

توان دو دسته از منابع را مدنظر  ی پیشینه پژوهشی این موضوع میاکتفا کرده است. اما برای بررس

 داشت:

گیذاری در حیوزه مییرا  فرهنگیی      گییری و قیانون   منابعی که به روایت تیاری  شیکل   -اول

های مربوط بیه ایین سیازمان  کیه در منیابع       نامه ها و بخش نامه پردازد و همچنین قوانین  آیین می

های انجام گرفته بیشیتر   دهد که پژوهش سی این منابع نشان میمختلفی قابل دسترس هستند. برر

انید. میتن    گیری نهاد حفاظت مییرا  فرهنگیی در اییران پرداختیه     به موضوع روند تاریخی شکل

ها بوده اسیت  اغلیب    قوانین مصوب  تاری  ثبت و اجرایی شدن آنها موضوع اصلی این پژوهش

اند. هرچند اشاراتی به تیاثیرات   این تغییرات پرداختههای حقوقی و قانونی  ها به جنبه این پژوهش

کیدام از ایین منیابع  بیه      فرهنگی انجام شده است  اما هیی   ها بر میرا  گذاری ماحصل این قانون

هیای سیاسیی و    بررسی دقیق ارتباط تغییرات قانونی و نهادی این سیازمان در پیونید بیا نگیرش    

توسط ایین سیازمان منتشیر     1359ین نشریه اثر که از سال برا اند. عالوه تر نپرداخته اقتصادی کالن

ترین منابعی است که بررسی رویکردها و نظرات گوناگونِ بدنیه کارشناسیی    شود یکی از مهم می

تیرین ایین منیابع     ها پرداختیه اسیت. برخیی از مهیم     گذاری سازمان در باب این تغییرات و قانون

 اند از: عبارت

  نوشته اصغر « از تثسیس اداره عتیقات تا قبل از انقالب اسالمی روند حفاظت در ایران»مقاله

نشریه هفت شهر منتشر شیده اسیت. ایین مقالیه بیه بررسیی        11محمد مرادی که در شماره 

 گیری و تغییرات قانونی حوزه میرا  فرهنگی  پیش از انقالب اسالمی پرداخته است. شکل
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  نوشیته ییونس صیمدی  کیه توسیط      «یالمللی  میرا  فرهنگی در حقوق داخلی و بین»کتاب  

منتشر شده  1383انتشارات اداره کل آموزش انتشارات و تولیدات میرا  فرهنگی کشور  در 

است. این کتاب عالوه بر ارائه متن کامل قوانین مصوب در حوزه میرا  فرهنگی  به بررسی 

 های این نهاد پرداخته است. نگارانه دگرگونی تاری 

  ها و معاهدات میرا  فرهنگی کشیور  ها  بخشنامه نامه ن  مقررات  آیینمجموعه قوانی»کتاب »

  توسیط انتشیارات اداره کیل آمیوزش انتشیارات و      1376نوشته یونس صمدی کیه از سیال   

شود. این کتاب تمامی مقررات و قیوانین حیوزه    تولیدات میرا  فرهنگی  چاپ و به روز می

 میرا  فرهنگی را گردآوری کرده است.

 نوشیته محمدمنصیور فالمکیی کیه     « ای بر منشور مرمت شهری نظریه»شگفتار کتاب بخش پی

آن را منتشر کیرده   1387انتشارات مرک  مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری  در سال 

هییای  گییذاری و پیشییینه اسییت. در پیشییگفتار اییین کتییاب  چگییونگی کمییی و کیفییی قییانون 

ه اختصار بررسی شده است. اما همانطور که گفته های تاریخی شهرها ب گیری در بافت تصمیم

 های تاریخی شهرها و نه سازمان میرا  فرهنگی است. شد  موضوع آن بافت

 نگاری  شناسانه به پژوهش و تاری  نشریه اثر  این نشریه بیشتر با رویکردی  تاریخی و باستان

خی مقاالت ایین نشیریه    پردازد. در بر شناسی و بناهای تاریخی می های باستان در باب سایت

های سازمان  قوانین تصویب شده و وضعیت مییرا  فرهنگیی کشیور نیی       شرحی بر فعالیت

 قابل مشاهده است.

« گردشیگری »و « مییرا  فرهنگیی  »دسته دوم منابعی هسیتند کیه بیه ارتبیاط حیوزه       –دوم 

و بناهیای   هیا  اند و یا در مورد چگونگی وضعیت اقتصادیِ مدیریت و نگهیداری سیایت   پرداخته

ای که بخش گردشگری معطوف شده است   اند. در دو دهه گذشته با توجه ویژه تاریخی پرداخته

بیا محورییت موضیوع گردشیگری      -از نشریات علمی پژوهشی تا روزنامه–نشریات گوناگونی 

اند و مقاالت گوناگونی نی  در این حوزه نوشته شده است. بخشی از این مقیاالت بیه    انتشار یافته

هیا  امیر    پردازنید. امیا اغلیب ایین پیژوهش      وضوع گردشگری فرهنگی و میرا  فرهنگیی میی  م

فرضی بدیهی و دارای بار مثبت درنظر دارنید. بررسیی ایین متیون      را به عنوان پیش« گردشگری»

دهد که چگیونگی توسیعه گردشیگری  تبلیغیات بیرای جیذب گردشیگران و افی ایش          نشان می

اند  بدون آنکه خیودِ   ا  فرهنگی هدف اصلی این تحقیقات بودهوری اقتصادی در حوزه میر بهره
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هیا تیاثیرات    در ایین پیژوهش   قطعیاً امر گردشگری و یا میرا  فرهنگی مورد پرسش قرار دهند. 

سلطه منطقِ گردشگری بر چگونگی کارکرد نهیاد سیازمان مییرا  فرهنگیی و وضیعیت آثیار و       

د. برخی از این مقاالت بیرای نمونیه بیه شیرح     گیرن بناهای تاریخی مورد نقد و سنجش قرار نمی

 باشند: زیر می

  مدل مفهومی برای تدوین راهبردهای توسیعه منیابع انسیانی در    »مقاالت با موضوعاتی مانند

توسیعه اقتصیادی صینعت گردشیگری در اییران و      »ییا  « بخش گردشگری و میرا  فرهنگی

در نشیریه مطالعیات میدیریت    منتشیر شیده   « انیداز  مقایسه آن با کشورهای منطقه سند چشم

 گردشگری

  نوشیته محمدرضیا مرییدی و    « بخشی اقتصادی بناهای تاریخی: مطالعه چغازنبیل رونق»مقاله

 نشریه پژوهش هنر منتشر شده است. 9مونا حاطمی کاهکش  که در شماره 

  المللیی ممطالعیه میوردی:     ای بر اهمییت توسیعه گردشیگری بیین     بررسی نقش عوامل زمینه»مقاله

نوشیته  « گرش میدیران و کارشناسیان سیازمان مییرا  فرهنگیی  صینایع دسیتی و گردشیگری         ن

 منتشر شده است.« ری ی و توسعه گردشگری برنامه»نشریه  8محمدرضا دهشیری  که در شماره 

 شناسی تا انقالب اسالمی اداره باستان سیتأساز  -پیشنیه نهادهای حفاظتِ میراث فرهنگی 

توان در دوران قاجار و هم مان با حضیور   کشور را می از میرا  فرهنگیخاستگاه تفکرِ حفاظت 

شمسی امتیاز انحصاری کاوش  1272شناسی فرانسوی در ایران جست. در سال  های باستان هیئت

سال بیه ییک هیئیت فرانسیوی داده شید. ممیرادی         100شناسی در تمام ایران به مدت  و باستان

فقدان کنترل الزم و نی  نبیودن ضیوابط و مقیررات میدون و      به علت»ها    در این سال15  1382

هیای   ها  راهیی کلکسییون   مشخص  بخش عمده آثار منقول و اشیای یافت شده ناشی از حفاری

از  شده کشف . بسیاری از آثار 15  1382ممرادی  « شود های کشورهای غربی می شخصی و موزه

شیوند حاصیل همیین دوران از     اری میی محوطه باستانی شوش که اکنیون در میوزه لیوور نگهید    

 شناسی است. های باستان کاوش

تیوان بیا    های جدی برای حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی و فرهنگیی را میی   آغاز فعالیت

هم مان دانست. در پی این قانون امتیاز انحصاری هیئت فرانسوی  1307اشاعه قانون عتیقات در 

 بیاً یتقرتثسیس شید. ایین دوران   « شناسی اداره باستان» 1311سال برای کاوش در ایران لغو و در 

هنیوز نیه   »ای کیه   ها در دوران پهلیوی اول نیی  بیود. دوره    بلدیه سیتثسگیری و  هم مان با شکل
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و  معماری و نه شهرسازی به معنای مدرن آن شیناخته شیده بیود و نیه هنیوز میدارس معمیاری       

هیا و اداره   ی در شیهرداری ریی گ میتصیم .  14  1387مفالمکیی   « شهرسازی شکل گرفتیه بودنید  

شدت وابسته بیه خواسیت حکومیت مرکی ی و      شناسی در این دوران به عتیقات و یا اداره باستان

 متکی بر حسنِ تشخیصِ فردی بود. مهمان 

المللیی بیرای حفاظیت و     هیای بیین   شناسی  بسیاری از همکیاری  با شروع به کار اداره باستان

هیای بسییاری در ایین دوران توسیط هیئیت       نی آغیاز شید. حفیاری   های باستا کاوش در محوطه

  آثیاری کیه امیروزه در    18و  17  1382شناسی آمریکا در ایران انجیام گرفیت. ممیرادی      باستان

هیای شخصیی دیگیر بیه نمیایش       ها و کلکسییون  های متروپولیتن و فیالدلفیا ویا سایر موزه موزه

. نبود قوانین مناسب و ضعف سازوکار نظارتی اداره اند نی  حاصل این دوران هستند گذاشته شده

باستان شناسی  در کنار گستردگی آثار تاریخی در شهرها سبب شد که آثار تاریخی منابع خیوبی  

فروشان فراهم کیرد و تجیار عتیقیه و کلیکسییونرها درآمیدهای       برای تجارت و داد و ستد عتیقه

 بسیاری از انتقال این اشیا کسب کردند.

ای کیه     که در نحوه انتخاب و گ ینش آثار تاریخی بازنگری شد  تنها آثار و ابنییه 1323 تا سال

  16  1382شیدند. ممیرادی     تا پایان دوران زندیه در ایران ساخته شده بود شامل قانون حفاظت می

ای هایی که در قانون ثبت آثار در فهرست آثار ملی انجام شید  گسیتره بناهی    از این زمان با بازنگری

شناسیی    اداره باسیتان  1329گرفتند اف ایش یافیت. سیال    تاریخی که تحت حفاظت قانونی قرار می

فعالیت عملی خود را آغاز کرد  تا پیش از آن  این اداره فقط به عنوان مرجیع نظیارت و کنتیرل بیر     

ی تبیدیل  ترتیب تالش شد تا این اداره به یک مرکی  تحقیقیات   کرد  بدین کار سایرین انجام وظیفه می

  نی  در همیین جهیت بیود. آغیاز     1338شناسی دانشگاه تهران در سال  موسسه باستان سیتثسشود  

شناسیی آلمیان و دانشیگاه اوپسیاال      توان در همکاری بیا موسسیه باسیتان    فعالیت این موسسه را می

هیای حفیاظتی و مرمتیی در ایین دوران بیشیتر         عملیات18و  17  1382وجو کرد. ممرادی   جست

هیایی بیه شیکل     کشیی  مربوط به مرمت بناهای تاریخی شاخص شیهرها بیود  دورانیی کیه خیابیان     

 های قدیمی شهر را به راحتی از هم گسیخت. و به نام مدرنی اسیون  پهنه 1هوسمانی

تقسییم و  « فرهنگ و هنر»و « آموزش عالی»وزارت فرهنگ وقت به دو بخش  1343در سال 

سیازمان ملیی   »رهنگ و هنر ادغیام شید. در پیی ایین تغیییرات       شناسی در وزارت ف اداره باستان

                                                           
1
 Georges-Eugene Haussmann (1809 – 1891) 
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شناسی شد و ذیل وزارت فرهنیگ و     جایگ ین اداره باستان1344در آبان « حفاظت آثار باستانی

شید    سیتثسی ها توسط این سیازمان   هنر آغاز به کار کرد. طی ده سال دفاتر فنی در تمامی استان

های ایتالیایی  خارجی  به خصوص گروه مؤسساتهمکاری  این سازمان بیشتر از سایر نهادها از»

« که نظارت علمی عملیات اجرایی  تشکیل و تربیت کادر بومی را بر عهده داشتند  برخوردار بود

قانونی برای خرید اراضیی  ابنییه و تاسیسیات جهیت حفیر آثیار        1347 . در آذرماه 19مهمان  

در قوانین ثبت آثار تیاریخی اصیالحاتی    1352 تاریخی به تصویب رسید  پس از آن نی  در سال

آثار غیرمنقولی که از نظیر تیاریخی ییا شیئون ملیی واجید ارزش باشید         »انجام شد  که طی آن 

 امکان ثبت در فهرست آثار ملی را یافت مهمان .« نظر از تاری  پیدایش آن صرف

 تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور –پس از انقالب اسالمی 

سیازمان ملیی   »تشکیل شد و « فرهنگ و آموزش عالی»وزارت  1358ب اسالمی  در پس از انقال

 27/8/1360ذیل این وزارتخانه قرار گرفت. در ادامه  بیه موجیب مصیوبه    « حفاظت آثار باستانی

هیئت وزیران واحدهای فرهنگی و استانی مرتبط با امور میرا  فرهنگیی از ایین وزارت جیدا و    

  در «سیازمان مییرا  فرهنگیی   »اسالمی ادغام شدند. تا زمان تشکیل  در وزارت فرهنگ و ارشاد

  هم میان  «فرهنگ و ارشاد اسالمی»  و «عالی فرهنگ و آموزش»دو وزارتخانه  عمالً  1364سال 

 متولی امور مربوط به میرا  فرهنگی بودند.

منتشییر شیید  « سییازمان ملییی حفاظییت آثییار باسییتانی»توسییط  1«اثییر»نشییریه  1359در سییال 

تیوان در سیرمقاله دومیین شیماره      های پس از انقالب را می سال نینخستگیری سازمان در  جهت

داری و اقتصاد مصرف در کشیور میا مصیادف بیا شکسیتن       آغاز سرمایه»نشریه اثر مشاهده کرد: 

گیری در جهت فروریختن مواضع اقتصیادی  اجتمیاعی  میذهبی و     حصار شهرها و سپس هدف

تالشی کردن موجودیت آن و کوشش در بیه هیم کوبییدن تمیام ابعیاد      فرهنگی سنتی شهرها و م

داری بخصوص شکل مصرفی و وابسته آن در رابطه بیا شیهرها     شخصیت آن بوده است. سرمایه

                                                           
1
صینایع  سازمان مییرا  فرهنگیی    »و سپس « سازمان ملی حفاظت آثار باستانی»زیر نظر  1359از سال « اثر»نشریه  

هیا  دسیتاوردهای علمیی و مسیائل      های سازمان  پیژوهش  شود. این نشریه به فعالیت منتشر می« دستی و گردشگری

نشریه رسمی این سازمان است اما با توجه بیه تغییراتیی کیه در    « اثر»پردازد. هرچند که  مربوط به میرا  فرهنگی می

د آمد  این نشریه کیه زمیانی مینعکس کننیده رویکردهیای      های گوناگون به وجو ساختار و بدنه این سازمان در سال

 کننده رویکرد بخشی از بدنه کارشناسی سازمان است. سازمان بود  اکنون تنها منعکس
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گییرد  قیدرت تخریبیی آن افی ون      که از آغاز خصیصه ضدتاریخی داشته  به تدریج که نیرو میی 

های موجود شیهری از طرییق تخرییب نتوانید      افتشود. ... اگر رفتار خشونت بار سیستم با ب می

هیای متیداول    های اجتماعی فرهنگی درونی اعمال شیود  روش و شییوه   های سازه بعلت مقاومت

آمی تیر از تخرییب کالبیدی اسیت  و آن محیروم       آن فاجعه ریتثثشود که  دیگری به کار گرفته می

فرهنگیی آن تیا بیه آن    -جتمیاعی های ا ساختن بافت از کلیه نیازهای روز و سلب تدریجی م یت

حد که محالت فاقد تمام دالئل الزم برای زندگی در آن گشته و علت وجودی خود را از دسیت  

 متیثثر ها  های متولی امور میرا  فرهنگی در این سال  . رویکرد سازمان2و  1  1359ماثر  « بدهد

  گواهی 1359  در تیر «انقالبشناسی در راستای  باستان»از گفتمان انقالب بود. برگ اری سمینار 

دیگر بر این مدعا است. نگرشی که البته تدوام پیدا نکرد و به سرعت از ادبیات علمی و سازمانی 

 موضوع حذف شد.

 11کیه شیامل    -های اجرائی و پژوهشی متولی امور مییرا  فرهنگیی     دستگاه1364در سال 

  «سیازمان مییرا  فرهنگیی کشیور    »در  -بودنید   2سیه وزارتخانیه   و ادارات استانی در 1اداره کل

با تصویب قانون اساسینامه سیازمان در   »ادغام شدند. « فرهنگ و آموزش عالی»وابسته به وزارت 

های مربوط به میرا  فرهنگی از انسیجام     اهداف و وظایف سازمان قانونا تعیین و فعالیت1367

نامه سازمان میرا  فرهنگی  بیه   . مواد اول و دوم اساس16  1382مصمدی  « الزم برخوردار شد

 شرح زیر است:

مانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت  تعریف: میرا  فرهنگی شامل آثار باقی - 1ماده »

باشد و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکیت فرهنگیی او    انسان در طول تاری  می

 آید. فراهم میهای عبرت برای انسان  گردد و از این طریق زمینه میسر می

هدف: عبرت از حرکت فرهنگی انسان و بقاء و رقاء هویت و شخصییت فرهنگیی    – 2ماده 

  .8  1376مصمدی  « جامعه

بند وظایف ایین سیازمان را شیرح داده     24ماده سوم از اساسنامه سازمان میرا  فرهنگی در 

اری از مییرا   بند اول آن مربوط به امیور پژوهشیی  آموزشیی  حفاظیت و نگهید      22است  که 

                                                           
1
در این زمینیه فعیال بودنید  امیا     « سازمان میرا  فرهنگی»هرچند که ادارات و نهادهای گوناگونی پیش از تشکیل   

 بود.« سازمان ملی حفاظت آثار باستانی»دها  ترین این نها ترین و محوری اصلی
2
که ذیل وزارت اقتصاد و دارای قرار داشت  تمامی ادارات و نهادهای متولی میرا  « کاخ گلستان»به ج  مجموعه   

 کردند. فرهنگی تا این سال ذیل دو وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت فرهنگ فعالیت می
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: همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسیالمی  23»بدین شرح است:  24و  23فرهنگی است  بند 

ای  تحقیقاتی  فنی و آموزشیی.   : ارائه خدمات مشاوره24در زمینه امور ایرانگردی و جهانگردی  

ا و قبیول  هی  هیا و نمایشیگاه   ها و موزه فروش تولیدات فرهنگی. دریافت ورودیه به بناها  محوطه

  .9  1376مصمدی  « ها و نظایر آن هدایا و کمک

این سازمان را وابسته بیه وزارت   صراحتاًاولین ماده از قانون تشکیل سازمان میرا  فرهنگی  

فرهنگ و آموزش عالی اعالم کرده است. این تصمیم موجب شد وجه پژوهشی اقدامات سازمان 

ه عنوان یک سازمان وابسیته بیه وزارت فرهنیگ و    در دورانی که سازمان میرا  فرهنگی کشور ب

تری قرار گیرد. مسائل محیوری سیازمان مییرا      کرد  مورد توجه جدی آموزش عالی فعالیت می

ها  عالوه بر حفاظت و نگهداری از آثار و بناهای تاریخی  آموزش  پژوهش  فرهنگی در این سال

به همین علت شیورای گسیترش   »شهرها بود. های تاریخی  و ارتباط با مردم  به ویژه ساکنان پهنه

« پژوهشیگاه »سازمان میرا  فرهنگی را به عنوان یک  1369ای در سال  آموزش عالی طی مصوبه

نشریه اثیر  کیه    37و  36 . سرمقاله شماره 128  1382مصمدی  « و شناسایی قرار داد دییتثمورد 

وابسیته بیودن   »شود:    یادآور میزدپردا یمبه جمع بندی رویدادهای مهم سازمان میرا  فرهنگی 

این سازمان به وزارت فرهنیگ و آمیوزش عیالی طبیعیت تحقیقیاتی آن را بیارز کیرد و آن را از        

دستگاهی خدماتی به نهادی پژوهشی اجرائی درآورد و در جامعیه شیثن و من لیت تخصصیی و     

  .3  1383ماثر  « فرهنگی ویژه بخشید

سازیِ میدیریت   توان گامی مهم در جهت تخصصی یگیری سازمان میرا  فرهنگی را م شکل

هیایی بیرای    های تاریخی شیهرهای اییران دانسیت. در ایین دوره تیالش      و حفاظت بناها و بافت

ها و  ری ی و حفاظت از آن صورت گرفت  اما این تالش شناسایی و ثبت بناهای تاریخی و برنامه

مطلوب و میوثری   درجۀشهرها را به  های تاریخی ها نتوانست حفاظت مرک ها و بافت اثرگذاری

های مدیریتی شیهرها و مراکی  تیاریخی آن پیس از      طورکلی شیوه   به1387ارتقا دهد. مفالمکی  

 دورۀتییوان ذیییل  را مییی 1370 دهییۀهییا تییا اواسییط  گیییری بلدیییه شییکل ۀیییاولگییذار از دوران 

فرهنگیی و هیم وزارت   ها  هم سازمان میرا   ای که هم شهرداری گنجاند  دوره« گرایی مدیریت»

مسکن تالش داشتند تا با مدیریت و کنترل ]از باال به پایین[ فضاهای شهری  وضعیت شیهرها و  

دهی کنند. در ایین دوره  در میورد مسیائل گونیاگون شیهری قیوانین        های تاریخی را سامان بافت
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ییت نبیوده و   جیوی کیف  ها  پیی  قانون»توان گفت که    اما به طور کلی میشود یممختلفی تصویب 

  .12  1387مفالمکی  « اند های دارای بار کیفی مفروض گام برداشته داشت کمیت تنها برای نگه

 های نئولیبرالی در سازمان میراث فرهنگی سرآغاز چرخش
همانطور که گفته شد  با تشکیل سازمان مییرا  فرهنگیی  بیه میرور وجیوه پژوهشیی و علمیی        

هیا  حفاظیت از    ازمان میرا  فرهنگی کشور در این سیال سازمان اف ایش یافت. رسالت اصلی س

شد و عملیات مرمت و حفاظت آثار نی  بر همین اساس  وجوه تاریخی و اصالت بناها پنداشته می

ای  تحیت میدیریت ایین سیازمان      گرفت. بناهای تاریخی ثبت شده بیه شیکل میوزه    صورت می

برخیی حتیی بیدون    -بی داشیتند  شدند و شماری از آنها که وضعیت حفاظتی مطلیو  حفاظت می

های پنج سیاله توسیعه     برنامه ریتثثبرای بازدید عموم در دسترس بودند. تحت  -دریافت ورودیه

فراهم شد. « بازار آزاد»به « گرایی مدیریت»های گذار از دوره  تدریج زمینه   به1370در اوایل دهه 

ازده اقتصادی نیدارد و نابسیامانی   هایی حول و حوش این مساله پیش آمد که سازمان ب ابتدا بحث

هیای متیولی مییرا      وضعیت بناهای تاریخی به سبب همین نبود بازده اقتصادی اسیت. سیازمان  

تیوان بیا    ای کیه میی   فرهنگی  تا این زمان  هرگ  به عنوان سازمانی درآمدزا مدنظر نبودنید  نکتیه  

اما بر اسیاس اییدئولوژی بیازارِ     1ی دریافت.روشنهای آن به  ارجاع به اساسنامه سازمان و فعالیت

آزاد  سامان و نابسامانی تمامی امور مربوط به امکان سیودآوری اقتصیادی از آن اسیت. فرهنیگ     

ای شیود در خیدمت هیدفی دیگیر  ماننید:       دیگر خود هدف نیست  بلکه باید تبیدیل بیه وسییله   

ن بخشییی بییه بییازار گردشییگری  افیی ایش امکییا  سییودآوری اقتصییادی  جییذب مشییتری  رونییق 

 گذاری و ... سرمایه

هیای تیاریخی و قیدیمی شیهرها بیا پرسشیی اساسیی         بازار آزاد در مواجهه با بافت استیس

نیروهای اجتماعی و فرهنگی آن  مقاومتچه به سبب –رو است: اگر نتوان بافت تاریخی را  روبه

دآوری بخشی اقتصیادی و سیو   تخریب کرد و آن را در فرآیند رونق -و چه به سبب موانع قانونی

تیوان بیه میدیریت      سازی و مصرف وارد کرد  چگونه میی  های متناوب تخریب  دوباره به چرخه

توان در یک واژه خالصه کیرد:   های شهری وارد شد؟ پاس  را می مداخله و ساماندهی این بافت

هیای قیدیمی و    کند که نه با پاکسازی کامل پهنه گردشگری این امکان را فراهم می «.گردشگری»

                                                           
1
 1380تا  1359های  ای سازمان در مجلۀ اثر  میان ساله نگاه کنید به انتشار فعالیت 
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کیه البتیه خیود همیراه بیا تخرییب       -های نو  بلکه با تغییراتی در آنهیا   گ ینی آن با ساختمانجای

این توهم را به وجود آورد  -اصالت  یکپارچگی و وجوه قدیمی و فرهنگی و اجتماعی آن است

 گذاری و سودآوری اقتصادی شده است. که تاری  وارد فرآیند سرمایه

خیود را بیه پرسیش اصیلی      مسیالۀ ر آزاد توانسیت  برای فهیم اینکیه چگونیه رویکیرد بیازا     

اقتصاد کالن کشور داشته باشییم.   عرصۀگذاران میرا  فرهنگی تبدیل کند باید نگاهی به  سیاست

هیا و   های پس از جنگ حضیور اقتصیاددان معتقید بیه آزادسیازی اقتصیادی در سیازمان        در سال

چنیان   ها به میرور آن  وه در دانشگاهگیر و ایجاد نهادهای دانشگاهی توسط این گر نهادهای تصمیم

توانسیت  نیه تنهیا در    « علیم نیاب اقتصیاد   »تحت عنوان « بازارِ آزاد»وسعت یافت که ایدئولوژی 

گیر هژمونییک شیود.    های تصمیم محافل آکادمیک و دانشگاهی  بلکه در سطوح مدیریتی سازمان

ه ]نییاوران[ در دسیت   به مدت ن دیک به ییک دهیه میدیریت موسسی      »1395ماباذری و پرنیان  

ساله اول توسعه با رویکرد بازار آزاد نقیش داشیتند.    گروهی قرار گرفت که در نوشتن برنامه پنج

هیای سیازمان    .... حضور هم مان ]اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد[ در موسسه نیاوران و معاونیت 

دهیی   بیا میدیریت و سیازمان    شان فراهم کرد تا برنامه سیوم توسیعه را   برنامه  این امکان را برای

سیازی و   اجرایی در جهت گرایش اقتصادی بازار آزاد و با محوریت خصوصی-های پژوهشی تیم

  .153مهمان   «به تصویب برسانند 1379تعدیل ساختار اقتصادی تنظیم کنند و در سال 

هیادی  های مکرر ن ای از تغییرات و ادغام   خود به تاریخچه70در پی تسلط این نگرش  دهه 

شورای  25/1/73در سازمان میرا  فرهنگی کشور تبدیل شد. اولین گام در این جهت  با مصوبه 

وجود مشکالت اقتصادی در دوران بازسازی  برنامیه دوم ]توسیعه[ را   »عالی اداری برداشته شد: 

ه خود را ناخودآگاه بر وجوه فرهنگیی توسیع   ریتثثداد و این واقعیت  ای بیشتر اقتصادی می صبغه

شورای عالی اداری را در انت اع سیازمان مییرا  فرهنگیی کشیور از      25/1/73گذارد  که تصمیم 

وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با ایین نگیاه کیه جهیانگردی     

اهداف اقتصادی بهره گییرد  از آن   نیتثمقادر باشد از میرا  فرهنگی به طور موثرتری در جهت 

 . اما نشریه اثر که هنوز در دست بخشیی از بدنیه قیدیمی    4و  3  1383ماثر  « د دانستجمله بای

گمیان تغیییر موضیع ییک دسیتگاه       بی»سازمان بود  انعکاس صدای اعتراض به این تصمیم بود: 

سیاخت   اش دور می اجرایی سازمان را از اهداف بنیادی-اجرایی به دستگاهی ترویجی-تحقیقاتی
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« ری ان توسعه بتواند پاس  گوید های اقتصادی مدنظر برنامه آنکه به ارزش . بیچنین نی  شد که این

  .4  1383ماثر  

شورای گسترش آموزش عالی  اساسنامه سازمان میرا  فرهنگیی   1375پس از این  در سال 

کرد  به عنوان ییک پژوهشیگاه     کشور را که زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی فعالیت می

  این مساله سبب شد که ساختار تشکیالتی سازمان بییش از  128  1382د. مصمدی  تصویب کر

حرکیت دیگیری کیه در تضیعیف سیازمان مییرا        »تکیه شیود.    تکه عمالًپیش دچار آشفتگی و 

الظیاهر   بود که هرچند علیی  10/6/1375فرهنگی آثار منفی گذارد به دوش کشیدن نام پژوهشگاه 

منید   مان را داشت ولی در بیاطن نییت میالی اداری را در بهیره    قصد باالبردن وجهه پژوهشی ساز

 پژوهشی در خود داشت. مؤسساتشدن از امتیازات 

یکی از آثار منفی پژوهشگاه شدن سازمان تمرکی  بخشییدن بیه امیور تحقیقیاتی نیه چنیدان        

هدفمند در مرک  و پاره شدن کالبد سازمان از نقطیه نظیر تکیالیف اجرائیی تحقیقیاتی و در هیم       

های غیرقابل حیل در   یخته شدن مفهوم صف و ستاد در تشکیالت سازمان و پدید آمدن تبعیضر

علمی از آن برخوردار هستند در قیاس با بدنه کارشناسی کیه در اصیل    امتیازاتی که اعضای هیئت

کشیید  و در نهاییت    های پژوهشی و حفاظت و معرفیی بیه دوش میی    بار اصلی را در تمام زمینه

  .4  1383ماثر  « ارشناسی بودتضعیف بنیه ک

های میانی دهه هفتاد اولین دولت اصالحات  با رویکردی که داعیه فرهنگی بسیار داشیت    در سال

کردنید    های فرهنگی داشتند و یا در زمینه امور فرهنگی فعالیت می بر سر کار آمد. برای آنان که دغدغه

هیای   شیود  وضیعیت حیوزه    فرهنگیی داده میی   این گمان به وجود آمد که به زودی سامانی بیه امیور  

دهنیده دسیت پنهیان بیازار بیود        گیرد. اما سیامان  یابد و مورد توجه بیشتری قرار می فرهنگی بهبود می

ایدئولوژی بازار آزاد با شعارهای آزادسازی اقتصیادی و علیمِ نیاب و توسیعه و پیشیرفت جیای پیای        

های توسیعه اول تیا    یدا کرده بود. رویکرد برنامهگیری  علمی و دانشگاهی پ محکمی در محافل تصمیم

گر می ان نفوذ و سلطه این نگاه است. اولین چرخش نهادی جیدی بیه سیوی بیازار آزاد در      ششم بیان

 آغاز شد. «طرح پردیسان»ها با ایجاد سازوکار  سازمان میرا  فرهنگی نی  در همین سال

 نگاهی به طرح پردیسان –وجوی خشت اول  در جست

اتخیاذ  »با تخصیص بودجه به سازمان میرا  فرهنگی  طرح پردیسیان آغیاز شید.     1378سال در 

سو  و برقراری پیوند بین آثار تاریخی و حیات میدنی از سیوی دیگیر  ونیی       رویکرد احیا از یک
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هیای اقتصیادی و اجتمیاعی نیوین را      کمبود منابع مالی و فنی  ل وم پیوند بین این آثار و جرییان 

های بخش خصوصی در این عرصه فراهم آورده  ای برای فعالیت و در عین حال زمینه اثبات کرده

های کالن دولیت بیه سیمت گسیترش گردشیگری فرهنگیی و        گیری است. از سوی دیگر  جهت

ایجاد بسترها و زیربناهای مناسب در این زمینه  سازمان میرا  فرهنگیی را بیر آن داشیت تیا در     

تر در جهت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی جاری ایفا  ه  نقشی فعالساله توسع 5های  قالب برنامه

  1382آشتیانی   مطلوع« ها در قالب طرحی تحت عنوان پردیسان مجال بروز یافت کند. این برنامه

به منظیور توسیعه و گسیترش ایرانگیردی و جهیانگردی ...      » . متن قانون از این قرار است: 144

گیرد تا با همکاری سازمان ایرانگردی و  زمان میرا  فرهنگی قرار میاعتبار طرح ... در اختیار سا

جهانگردی نسبت بیه خریید  اجیاره و ییا مشیارکت بیا افیراد حقیقیی و حقیوقی بیرای مرمیت            

« های قدیمی و سایر اماکن و تبدیل آنها بیه واحیدهای پیذیرایی اقیدام نمایید      کاروانسراها  خانه

  .144مهمان  

سازوکاری است که برای واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی اولین « طرح پردیسان»

بود که در برنامه سیوم توسیعه بیه    « تعدیل ساختاری»های  شکل گرفت. این طرح نتیجه سیاست

به سیمت  « حفاظت از میرا  فرهنگی»گیری کلی سازمان را از امر  اوج خود رسیده بود و جهت

ی و گسترش بازار گردشگری تغیییر داد. در واقیع بیا    وری اقتصادی از بناهای تاریخ اف ایش بهره

وری اقتصادی  فرهنگ در برابر اقتصاد  به حاشیه رانیده شید.    محوریت قرار گرفتن موضوع بهره

بدین ترتیب  نه تنها مشکل رفع تخصیص منابع مالی که حتی کمبودهای فنی نی  بیا پیوسیتن بیه    

هیای اقتصیادی و اجتمیاعی     یابند  ایین جرییان   پاس  می« های اقتصادی و اجتماعی نوین جریان»

 نوین در واقع همان بنیادگرایی بازار است.

گذاری بخشِ خصوصی باید در قالب  های مناسب سرمایه طبق طرح پردیسان  بناها و فرصت

های رونق بازار گردشگری فراهم آید.  شوند  تا زمینه مسیر یا محور عمده در کشور انتخاب می 5

پیروژه بیه    38در حال حاضر  دفتیر طیرح در   »یشروی این طرح بدین گونه بود: پ 1382تا سال 

 14حمیام تیاریخی     7های مختلف فعال است. این بناها از نظر تنوع عملکیردی شیامل     صورت

بیا  تیاریخی  ییک     2کوشک  یک بازار  یک قلعیه  ییک هتیل      3خانه تاریخی   43کاروانسرا  

مکان به  27پروژه  کار اجرایی در  32ل بوده است. از میان این انبار و یک یخچا آب 5دیوانخانه  

صورت فعال جاری و مابقی آنها در حال تملک بوده است. جمیع کیل عرصیه بناهیای تیاریخی      
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مترمربع را در  582101مترمربع و زیربنایی در حدود  288370مشمول این طرح مساحتی بالغ بر 

نفیر   2950نفیر ظرفییت خوابگیاهی و     2000یش از در مجمیوع  بی   . »145مهمیان   « گیرد بر می

نفر به صورت مسیتقیم بیرای خیدمات میورد نییاز در       1586ظرفیت غذاخوری با قابلیت جذب 

  .145مهمان  « برداری دوره بهره

هدف اصیلی مرمیت و حفاظیت ییک اثیر       عمالًطرح پردیسان ساز وکاری را ایجاد کرد که 

هیا در   ی از آن تغییر داد. نگاهی به ضوابط انتخیاب پیروژه  وری اقتصاد تاریخی را به اف ایش بهره

کند که مسائل فرهنگی در این طرح چندان جایگاهی نداشیته اسیت     طرح پردیسان مشخص می

توانست ت ئین کننده شعارها و گفتارها باشید:   مسائلی که در مقابل محوریت منطق جدید تنها می

بخشی بهشت بر روی زمیین اشیاره    ین ایده تجسمانتخاب نام پردیس برای طرح پردیسان به هم»

  اما اگر از ایده تجسم بهشیت بیر روی زمیین بگیذریم  هسیته اصیلی طیرح        144مهمان  « دارد

با توجه به این که بناهای احیا شده در طرح »وجو کرد:  توان در این کلمات جست پردیسان را می

واگذار خواهند شد  وجیود توجییه    برداری به بخش خصوصی پردیسان در نهایت به منظور بهره

رو   آیید. از همیین   ناپذیر و اساسی در انتخاب آنها بیه شیمار میی    اقتصادی یکی از شرایط جدایی

های الزم  طیی چنیدین مرحلیه مطالعیات فنیی و اقتصیادی        پیش از آغاز هر پروژه و تهیه طرح

 بیرآورد و زیان آتیی آن را   ها و سود شود و کارشناسان ه ینه جامعی در مورد هر پروژه انجام می

  .148مهمان  « کنند می

ادغیا  سیازمان مییراث فرهنگیی و سیازمان ایرانگیردی و        -گردشگری همه چیی  اسیت   

 جهانگردی

سیازی شیرایط بیرای حضیور بخیش خصوصیی در        آماده« طرح پردیسان»با وجود ایجاد سازوکار 

  بدنیه  «طیرح پردیسیان  »سازوکار  رفت. حتی با وجود های میرا  فرهنگی بسیار کند پیش می حوزه

که در نظام ارزشی دیگری آمیوزش دییده بیود و بیا مفیاهیم بیازار آزادی        -سازمان میرا  فرهنگی

گذاران برنامه سوم توسیعه را بیرآورده کنید.     های مورد نظر سیاست توانست خواست بیگانه بود نمی

هنگی بیود  امیا آنچیه موجیب     اگرچه طرح پردیسان آغازگر چرخش نئولیبرالی در حوزه میرا  فر

تثبیت این رویکرد شد  ادغام سازمان میرا  فرهنگی در سازمان ایرانگردی و جهیانگردی در سیال   

بود. آنچه رویکرد بازار آزادی را در سازمان میرا  فرهنگی تثبیت کرد  نیه تصیویب طیرح      1382

یییر رویکیرد میدیریتی بیه     بلکه تغییرات نهادی بود. برخالف طرح پردیسان که امکان داشیت بیا تغ  
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حاشیه رود  اما تغییر نهادی که با ادغام دو سازمان صورت گرفت  این رویکرد را فار  از تغیییرات  

 های سازمان میرا  فرهنگی نی  تسری داد. مدیریتی تثبیت کرد و به تمامی بخش

آن بیا  براین  خروج سازمان میرا  فرهنگی از ذیل وزارت فرهنیگ و ارشیاد و ادغیام     عالوه

هیای   در برنامیه « سازمان میرا  فرهنگی و گردشیگری »سازمان ایرانگردی و جهانگردی  جایگاه 

های  های زیربط حضور آنرا در برنامه وابستگی سازمان به وزارتخانه»توسعه را نی  مستحکم کرد. 

نفسیه بیا    ساخت. گرچه سازمان میرا  فرهنگی کشور فیی  دچار مشکل می مؤثرتوسعه به شکلی 

توانست به عنوان نهادی مسیتقل موغییر وابسیته      وجه به وظایف سنگینی که بر عهده داشت میت

محیطیی[ و دیگیری از بعید     زیسیت -عمل نماید ولی دو قطب جیاذب یکیی از بعید فرهنگیی ]    

اقتصادی ادغام ایین سیازمان را بیه سیازمان محییط زیسیت از سیوئی و سیازمان ایرانگیردی و          

نمود. با توجه بیه غلبیه بعید اقتصیادی ترویجیی در       ود جلب میجهانگردی از سوی دیگر به خ

برنامه توسعه سوم ادغام سازمان میرا  فرهنگی و سازمان جهانگردی و گردشگری ج و اهداف 

ادغام دو سازمان میرا  فرهنگی و محیط زیسیت   قطعاً . 4  1383ماثر  « راهبردی آن قرار گرفت

بیود  همسیو بیا     گرفتیه های ارزشمند شکل  از دارایی که ماهیت هر دو بر اساس دیدگاهِ حفاظت

 های توسعه نبود. برنامه

ابتدا موضوع ادغام این دو سازمان با توجه به اهداف برنامه سوم توسعه توسط آقیای دکتیر   »

مطیرح شید و طیی دو سیال از      1378-9مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی وقت به سیال  

یرا  فرهنکی کشور  وزارت فرهنگ و ارشاد اسیالمی  سیازمان   برنامه سوم مسئله بین سازمان م

های ویژه هیئت دولت و مجلس شورای اسالمی میورد   ری ی کشور و کمیسیون مدیریت و برنامه

بیه تائیید    13/11/1382قانون آن در مجلس ششم در تیاری    تاًینهابحث و بررسی قرار گرفت تا 

  گردید ... . آقای مهندس سید حسین مرعشی از شورای نگهبان رسید و اجرای آن به دولت ابال

  .5  1383ماثر  « از سوی رئیس جمهور به ریاست آن منصوب گردید 30/2/1383تاری  

مقام وقت سازمان ایرانگردی و جهانگردی  یک سال  همانطور که دکتر نصراهلل مستوفی  قائم

زمان بیه منظیور پیشیبرد اهیداف و     پیش از ادغام دو سازمان مذکور یادآور شد  ادغام این دو سا

طیرح  »بیود:  « ریی ی  میدیریت و برنامیه  »و سازمان « ایرانگردی و جهانگردی»های سازمان  برنامه

و با انگی ه توسعه  1375ادغام سازمان ایرانگردی و جهانگردی و سازمان میرا  فرهنگی از سال 

 76ورای عالی اداری در سیال  صنعت گردشگری در ایران آغاز گردید. ... ]وی[ ابتدا به جلسه ش
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کند که در آن در خصوص توسعه جهانگردی تصمیم گرفته شد و حاصل آن ادغیام دو   اشاره می

حوزه سازمان ایرانگردی و جهانگردی و معاونت سیاحتی وزارت ارشاد بود که مقیرر شید ایین    

نامیه سیوم   جانبه کشور و توسعه پاییدار جهیانگردی در راسیتای بر    سازمان در جهت توسعه همه

ها را به  ایجاد شود. و در این وظیفه جدید مقرر شد سازمان ایرانگردی و جهانگردی کلیه تصدی

های خصوصی یا غیردولتی واگذار کند ... همین دیدگاه باعث شد که در راسیتای اهیداف    بخش

در توسعه ملی  طرح جامع توسط سازمان ]ایرانگردی و جهانگردی[ ارائیه شیود. ... ایین برنامیه     

بیه تصیویب شیورای عیالی      1381تمام شید و کلییات طیرح در اوائیل سیال       1380اواخر سال 

های درگیر بیود کیه    ها و وزارتخانه جهانگردی رسید. اجرای برنامه نیازمند همکاری کلیه دستگاه

ری ی کشور بیر عهیده    با آنها هماهنگی شده بود و محوریت آن را سازمان مدیریت و برنامه قبالً

  .3  1381مستوفی  « مداشت

ریی ی در حاشییه تصیویب ایین      متعلق به سازمان میدیریت و برنامیه  « برنامه»نامه  همچنین هفته

ری ی قرار گرفیت  از   ای بر دوش سازمان مدیریت و برنامه همچنین وظایف تازه»قانون یادآور شد: 

میذکور  نحیوه    ماه پس از تصویب قیانون  6بایست حداکثر ظرف مدت  آن جمله اینکه سازمان می

اداره سازمان میرا  فرهنگی و گردشگری را با همکاری مسئوالن آن سازمان تعیین و بیه تصیویب   

« بایست اهداف کلی برنامه سوم توسعه را مد نظیر داشیته باشید    هیات وزیران برساند. این قانون می

ی نیه تنهیا در طیرح    ریی   گذاران سازمان مدیریت و برنامه ترتیب  سیاست  . بدین15  1382مبرنامه  

ریی ی بیرای    برنامه پنج ساله توسعه سوم و چهیارم نقیش اساسیی را ایفیا کردنید  بلکیه در طیرح       

 چگونگی اداره سازمان میرا  فرهنگی و گردشگری نی  نقش اصلی را بر عهده داشتند.

قانون مذکور وظیایف شیورای عیالی مییرا  فرهنکیی و گردشیگری در        4بند ب و ج از ماده 
گیذاری بخیش خصوصیی در حیوزه مییرا        های سرمایه به فراهم کردن زمینه سیتثسازه سازمان ت

هیای دولتیی و غیردولتیی و بخیش تعیاونی و       ب. جلیب حماییت بخیش   »فرهنگی پرداخته است: 
گیذاری   ج. فراهم کردن زمینیه سیرمایه   خصوصی برای اهداف بخش میرا  فرهنگی و گردشگری.

مقانون تشیکیل  « مور مربوط به میرا  فرهنگی و گردشگریبخش غیردولتی و اف ایش سهم آن در ا
هیای   قانون مذکور زمینیه  8 . همچنین ماده 12  1382سازمان میرا  فرهنگی و گردشگری  برنامه  

به منظیور فیراهم کیردن زمینیه توسیعه      »ایجاد مناطق نمونه گردشگری را در این جهت فراهم کرد: 
گذاری داخلی و خارجی با رعایت قانون تشیویق   رمایهپایدار میرا  فرهنگی و گردشگری  جلب س

در ایجاد تاسیسات زیربنایی جهت معرفیی   13/12/1380گذاری خارجی مصوب  و حمایت سرمایه
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خیدمات مناسیب بیه     ارائیه های تاریخی  تاسیسات ایرانگردی و جهیانگردی و   بهتر بناها و محوطه
های گردشگری با تاکید بر مناطق کمتیر   قطبتواند در مناطق مستعد کشور و  جهانگردان  دولت می

« منیاطق نمونیه گردشیگری را بدهید     سیتثسی های غیر دولتی اجازه  توسعه یافته به متقضیان بخش
  .12  1382مقانون تشکیل سازمان میرا  فرهنگی و گردشگری  برنامه  

ازمان های فرهنگی به صنعت گردشگری  س همچنین در ادامه برای الصاق هرچه بیشتر حوزه
بیا تصیویب شیورای عیالی اداری در     »صنایع دستی کشور نی  به این سازوکار جدید اضافه شید.  

کشیور و   یبه منظور تقویت و توسیعه صینایع دسیت    16/1/1385امین جلسه مورخ  سی یکصد و
اییران بیا تمیام     یهای توسعه صنعت گردشگری  سازمان صنایع دسیت  ایجاد هماهنگی با سیاست

ها  تعهدات  اعتبارات  امکانات و نیروی انسانی  های قانونی  دارایی لیت  مسوووظایف  اختیارات
سیازمان  »از وزارت صنایع و معادن منت ع و در سازمان میرا  فرهنگی و گردشگری ادغام و بیه  

فرهنگیی   مسیایت سیازمان مییرا    « تتغییر نام یافی « 1میرا  فرهنگی  صنایع دستی و گردشگری
   پیشینه سازمان .صنایع دستی و گردشگری

مییرا   »  معیاونتی تحیت عنیوان    «سیازمان مییرا  فرهنگیی و گردشیگری    »پس از تشکیل 
در این سازمان تشکیل شد. اما ماحصل ناگ یر این ادغام  تسلط یکسره منطقِ اقتصادی « فرهنگی

تیدریج   بر رویکرد فرهنگی و علمیِ میرا  فرهنگی بود. پس از این ادغام به« صنعت گردشگری»
منطق حفاظتِ میرا  فرهنگی به کلی در سیطره منطق گردشگری قرار گرفیت  بیه طیوری کیه      

وری اقتصادی و توسیعه   امروزه صحبت از حفاظت میرا  فرهنگی  تنها تحت لوای اف ایش بهره
دهد که بدنیه سیازمان    نشان می 1383صنعت گردشگری میسر است. سرمقاله نشریه اثر در سال 

بایید توجیه داشیت کیه احالیه همیه امیور        »است:  نبودهپیشبرد چنین طرحی در آن زمان  موافق 
تواند به عنوان یک اصل در شرائط حاکم بر کشور مطلوب باشید   تصدی به بخش خصوصی نمی

  .6  1383ماثر  « های پیشرفته برای جامعه محروم ساخت بایست سازمان را از الگوسازی و نمی

بیرداری از امیاکت تیاریخی و     دوق احیا و بهرهتشکیل صن –ورود گسترده بخش خصوصی 

 فرهنگی

اقتصیاد  »بیه  « فرهنیگ »برنامه توسعه چهارم نی  همین روند را ادامه داد  این بار کیانون توجیه از   

امیا برنامیه   »های حضور بخش خصوصی بیش از پیش تسیهیل شیود.    تغییر کرد تا زمینه« فرهنگ

های پیشین برخوردار بیود.   ی در قیاس با برنامهچهارم توسعه در حوزه فرهنگ از جامعیت بسیار

                                                           
1
 شود. استفاده می« فرهنگی  صنایع دستی و گردشگری سازمان میرا »برای اشاره به « سازمان»در ادامه وآژه  
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های غیردولتی  ضمانت تولید  صندوق سیتثس  اقدام برای اقتصاد فرهنگدر این برنامه توجه به 

و صادرات کاالها و خدمات فرهنکی  ..... تکمیل نظام جامع آماری گردشگری  ایجیاد صیندوق   

نگی  ... از جمله مواردی بیود کیه میورد توجیه     فره-برداری از بناها و اماکن تاریخی احیا و بهره

بر نهادهای فرهنگی  نه تنهیا  « اقتصادِ فرهنگ» . غلبه 24  1386مبرنامه  « ری ان قرار گرفت برنامه

را به امکیان  « فرهنگ»ای به نام  راند  بلکه شرط وجود حوزه های فرهنگی را به حاشیه می ارزش

معنیی  فرهنیگ بیه صیورت یکیی از       دهد. بدین غییر میهماهنگی آن با مناسبات اقتصادی بازار ت

 شود. آید و تبدیل به کاالهای قابل خرید و فروش می عناصر کارکردی سلطه اقتصادی درمی

صیندوق احییا و   »  سیازوکار  11/6/1383در این جهت در قانون برنامه توسعه چهارم  مصوب 

ی و رهنگی   فمییرا ن سیازما بیه  »شید:   بینیی  پییش « فرهنگیی  -برداری از بناها و اماکن تاریخی بهره

ا و بناهی ز اب مناسی ری بیردا  هبهیر ی و اربرز کی مجیو ی اعطار منظوه بد شو ه میداده اجازی گردشگر

ا و احیی ق صیندو ی خارجی و داخلی خصوصش بخی گذار رمایهف سهدل احیا با قابی تاریخکن ماا

ه بی ا احیی ل قابی ی تیاریخ کن اماا و اهبند. نماید ایجاا ری رهنگف-یتاریخکن اماا و بناهی از بردار بهره

ن انو  قی 115ه ممیاد ل شیمو ز ار وکمیذ ن سیازما ص تشیخی ه بی ی لل  ماموا و امالکس منفایی استثنا

   بند ز .114مبرنامه چهارم توسعه  ماده « خارج است 1/6/1366ت عمومی کشور مصوب محاسبا

صیندوق احییا   » سیستثپیشنهاد  1383در ادامه سازمان میرا  فرهنگی و گردشگری در سال 

کند تیا جیایگ ین طیرح نیاموفق      را مطرح می« برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی و بهره

  به تصویب هییات وزییران   23/5/1384و  12/4/1384پردیسان شود. این طرح در جلسه مورخ 

 اساسنامه آن چنین آمده است: 4رسید. وظایف این صندوق در ماده 

 اختیارات صندوق به شرح زیر است:وظایف و  - 4ماده »

 گذاران. های قانونی سرمایه تشویق  هدایت و حمایت از فعالیت –الف 

برداری از اماکن تاریخی و فرهنگیی کشیور بیا رعاییت      تعیین کاربری و اعطای مجوز بهره –ب 

 قوانین و مقررات مربوط.

اکن تاریخی جهت توسیعه  حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با احیای بناها و ام –پ 

 های فنی و مهندسی در این زمینه. ظرفیت

 .برداران بهرهاعطای تسهیالت حمایتی به  –ت 
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انجام سایر امور مرتبط با توسعه و تقویت احیا و بهره برداری امیاکن تیاریخی بیا رعاییت      –  

  .14  1384مبرنامه  « قوانین و مقررات مربوط

بناها و امیوال دولتیی کیه از نفیایس ملیی      »وری اسالمی: از قانون اساسی جمه 83طبق اصل 

باشد  قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلیس شیورای ملیی  آنهیم در صیورتی کیه از       

توانسیت میانعی در     . هرچند که این قانون می10  1376مصمدی  « نفایس منحصر به فرد نباشد

اما در عمیل کیاربردی نداشیت چراکیه     مسیر واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی باشد  

اش  تشخیص نفایس ملی به عهده صندوق احیا بود. به دیگر سخن  همان نهادی که وظیفه فۀیوظ

تسهیل شرایط واگذاری بناها به بخش خصوصی است متولی تعیین نفایس ملی هیم هسیت. بیه    

به عنوان مییرا    -رکاخ دوره قاجا نیتر ب رگ -بینیم اگرچه کاخ گلستان همین دلیل است که می

مشترک مردم جهان در فهرست یونسکو به ثبت رسیده است  امیا عمیارت مسیعودیه بیه عنیوان      

بیه بخیش    1389دومین کاخ ب رگ دوره قاجیار جی  نفیایس ملیی محسیوب نشیده و در سیال        

هیای   هیای خانیه   ترین نمونیه  ها  به عنوان یکی از برجسته شود. خانه عامری خصوصی واگذار می

مانیده از   هیای بیاقی   و کاروانسرای وکیل به عنوان یکی از بهتیرین نمونیه   1389در سال تاریخی 

 به بخش خصوصی واگذار شدند. 1396کارونسراهای تاریخی در سال 

های اخیر توسط  شود  بسیاری از رویکردها و مطالبی که در سال اما کار به اینجا نی  ختم نمی

سیازی بیر    شده است  حکایت از هژمونی خصوصیهای میرا  فرهنگی نوشته  متخصصین حوزه

رونیق  »حوزه مدیریتی بناها و میرا  فرهنگی دارد. به عنوان نمونیه در یادداشیتی تحیت عنیوان     

  پیشنهاد واگذاری این مجموعه تیاریخی نیی    «بخشی اقتصادی بناهای تاریخی: مطالعه چغازنبیل

سیاخته   ها برای خدایان خیود  ایالمیکه  است پرستشگاهی زیگورات چغازنبیل»ارائه شده است. 

از  پییش  1250 حیدود  کیه در  است عیالمی تمدن جامانده از معماری به ترین اثر ب رگ این بودند 

 از تیاریخی  اثر اولین از سوی یونسکو به عنوان 1979شده است. ... این بنا در سال  میالد ساخته

الزم اسیت هم میان بیا     بنیابراین  گردییده اسیت. ...   در فهرست آثار مییرا  جهیانی ثبیت    ایران

های مرمت و بازسازی  این منطقه گردشگری به مردم شناسیانده شیود کیه ایین امیر نیی         فعالیت

 و احییا  به اهمییت  با توجه است. لذا های بیشتر گذاری و به تبع آن سرمایه متعدد تبلیغات مستل م

های بخش خصوصی امیری الزم و   از این مکان تاریخی  استفاده از ظرفیت برداری اقتصادی بهره

پرسش اینجاست که اگیر بناهیای تیاریخی ذکیر       .44  1394ممریدی  « رسد ضروری به نظر می
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های تیاری  معمیاری بیه     در تمامی کتاب باًیتقرترین بناهای تاریخی کشور هستند و  شده که مهم

چیه بناهیایی ایین     شیوند   فرد محسوب نمی شود  ج  آثار نفیس و منحصربه ها ارجاع داده می آن

 ویژگی را دارند؟

 عمالًبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی   قانون تشگیل صندوق احیا و بهره 7بند ب از ماده 

گییری در میورد اخیذ تسیهیالت از      تصیمیم »های مالی و بانکی پیونید زد:   این حوزه را با جریان

مهمیان .  « مقیررات مربیوط   اعتباری داخلی و خارجی بیا رعاییت قیوانین و    مؤسساتها و  بانک

هیا بیدل شید. صیورت      اقتصادی به راهبرد غالب مدیریتی این حیوزه -ترتیب  رویکرد مالی بدین

[ و 1388هیا ]بانیک شیهر در سیال      های شهرداری بانک سیتثسدر  توان یمغایی این رویکرد را 

اهت های تجاری بانیک گردشیگری شیب    اگرچه فعالیت»یافت:  1389در سال « بانک گردشگری»

ها دارد  اما توجه ویژه ایین بانیک بیه صینعت گردشیگری کشیور         سایر بانک تیفعالبسیاری با 

 مسایت بانک گردشگری  معرفی بانک گردشگری .« کند فعالیت آن را متمای  می

 گذاری بخش خصوصی تسهیل شرایط سرمایه -اکنونِ متولیان 

ر گسترده بخش خصوصی در بناهیای  با تشکیل سازوکار صندوق احیا و فراهم آمدن زمینه حضو

های تصدی و حفاظت بناهای تاریخی کنیاره رفیت. بیا پیاپس      تاریخی  به مرور سازمان از حوزه

گری تغییر کرد. تشیکیل   کارکرد این نهاد به تسهیل عمالًهای حفاظتی و اجرایی   کشیدن از حوزه

گییامی مهییم در جهییت در سییازمان   1385در سییال « گییذاری رییی ی و سییرمایه برنامییه»معاونییت 

بسترسازی برای گسترش حضور بخش خصوصی در حیوزه مییرا  فرهنگیی بیود. هیدف ایین       

گذاری صینعت گردشیگری    های سرمایه ها و فرصت معرفی ظرفیت»معاونت در کتابچه راهنمای 

گذاری سازمان نیی  بیه عنیوان یکیی از      ری ی و سرمایه معاونت برنامه»طور آمده است:  این« ایران

هیای گردشیگری     های مهم این سازمان وظیفه بسترسازی بیه منظیور ایجیاد زیرسیاخت     معاونت

گیذاران داخلیی و خیارجی و اعطیای تسیهیالت بیانکی مارزی و رییالی  تمهیید          جذب سرمایه

ی مالیاتی  کمک بیه ایجیاد   درصد 50های مورد نیاز توسعه این صنعت از جمله معافیت  حمایت

و کیارم د تسیهیالت  تخفیفیات در عیوارض صیدور پروانیه       ها  اعطای یارانیه سیود    زیرساخت

گییذاری خییارجی در چهییارچوب قییانون تشییویق و حمایییت از    سییاختمانی  تضییمین سییرمایه 

هیای میورد نییاز  تجهیی       زیرسیاخت  نیتثمهای ترجیحی سوخت   گذاران خارجی  تعرفه سرمایه

هیای ترجیحیی و تیدوین     عرصیه بیا قیمیت    نیتیثم گذاران متسهیالت بانکی    منابع برای سرمایه
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« هیای مختلیف گردشیگری را بیر عهیده دارد      های حیوزه  های توسعه زیرساخت ها و طرح برنامه

  .7و  6گذاری صنعت گردشگری ایران   های سرمایه ها و فرصت ممعرفی ظرفیت

گیذار گردشیگری در    هیای سیرمایه   المللیی فرصیت   عالوه بر این برگی اری دو همیایش بیین   

های مهم دیگر این معاونت است. مهمان  بیر اسیاس    میالدی از فعالیت 2012و  2008های  سال

منطقه نمونه گردشگری بر اساس مصوبات  1168  1395اطالعات مندرج در این کتابچه  تا سال 

مناطق نمونه گردشگری  منیاطقی هسیتند در جیوار و ییا محیدوده      »دولت به ثبت رسیده است. 

های دارای پتانسیل ایجاد تاسیسات  طبیعی و همچنین مکانهای تاریخی  فرهنگی  مذهبی   جاذبه

 8گردشگری که به منظور ارائه خدمات به گردشگران توسط بخیش غیردولتیی بیر اسیاس میاده      

و اداره  سیتثسی هیای مربوطیه    نامیه  قانون تشکیل سازمان میرا  فرهنگیی و گردشیگری و آییین   

های تیاریخی  فرهنگیی     تاریخی  بلکه حوزه . بدین ترتیب  نه تنها بناهای 19مهمان  « شوند می

انید تیا بخیش خصوصیی داخلیی و خیارجی را بیرای         شیده « جاذبیه »مذهبی و طبیعی تبدیل به 

 گذاری جذب کنند. سرمایه

 گفته به رفت  می پیش کندی به یازدهم دولت تا تاریخی بناهای واگذاری گوناگون  دالیل به

 بخیش  بیه  تیاریخی  بنیای  10 تنهیا  92 تا 85 سال زا» احیا: صندوق مدیرعامل پوینده محمدرضا

 نیی   تیاریخی  بنای 70 یازدهم دولت فعالیت طول در آن تسریع با که بود شده واگذار خصوصی

قرار است سیاالنه   1404انداز سال  در چشم»ه گفته وی  همچنین ب  .1395 مپوینده  «شد واگذار

 بنیا  1084حساب تیا آن سیال  در مجمیوع     بنا واگذار شود که با این 110 تا 100طور متوسط  به

 بخیش  گذاری سرمایه گسترش قطعاً  .1395مپوینده    « دبرداری خواهد رسی واگذار شده و به بهره

 از یکیی  باشید.  همیراه  هیا  گییری  سیخت  و نظیارتی  موانع تسهیل با باید حوزه این در خصوصی

 بییش  تعییین  با که است  ریخیتا بناهای برای کاربری تعیین جهت  این در احیا صندوق وظایف

 اییران  تاریخی بناهای مرمت و احیاء برای» ندارد. وجود زمینه این در مانعی کاربری  نوع 100 از

 مداخلیه   حداقل و بنا شثن با متناسب کاربری نوع 100 از بیش هستند  واگذاری مجوز دارای که

 اختییار  در گیذاری  سرمایه های هبست قالب در واگذاری شرایط سایر کنار در که است شده تعریف

  .1395مپوینده    « گیرند می قرار مندان عالقه

 کوتیاهی  میدت  از بعد آن اقتصادی سوددهی شاهد و شود واگذار که نداشتیم بنایی هی  ما»

تاسیسیات ایرانگیردی و جهیانگردی    » . عالوه بر ایین  طبیق قیانون    1395مپوینده    « باشیم نبوده
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هیای   هیا و فرصیت   ممعرفیی ظرفییت  « درصد مالیات متعلقه معاف هسیتند  50ساالنه از پرداخت 

رسید بیرای گسیترش هرچیه بیشیتر        . اما به نظیر میی  4گذاری صنعت گردشگری ایران   سرمایه

گذاری بخش خصوصی الزم است تا سودآوری این حوزه بیش از پیش تقویت و شیرایط   سرمایه

مدیرعامل صندوق احیا ابیراز امییدواری کیرده    گذاری تسهیل شود. در این جهت پوینده   سرمایه

 صیورت  بیه  سیال  13 تیا  5 از تواننید  میی  تیاریخی  بناهیای  شرایط شدن مهیا صورت در»است: 

  .1395مپوینده   «دباشن مالیاتی معافیت دارای صددرصد

کیدا  بخیش از   « بقا و رقیا هوییت و شخصییت فرهنگیی    » –اکنونِ بازدیدکنندگان 

 جامعه؟
مان میرا  فرهنگی هدف حفاظت از بناها و آثار تاریخی و فرهنگی چنین بییان  در اساسنامه ساز

امیا  «. عبرت از حرکت فرهنگی انسان و بقا و رقا هویت و شخصیت فرهنگی جامعه»شده است: 

های قدیمی و  پذیر است؟ رهاشدن پهنه در شرایط امروز  آیا حرکت به سمت چنین هدفی  امکان

درآمید و حتیی در    های قدیمی شهرها به مسکن اقشیار کیم   که پهنهرشد نامتوازن شهر سبب شد 

شیدگان و   به محلی برای اسیکان غیررسیمی رانیده    -مانند محله عودالجان تهران–بعضی مناطق 

ای تبدیل شود. افت قیمت زمین و مسکن این محالت در کنار دارا بودن بافیت   های حاشیه گروه

هیای   ی بافیت نوسازگذاران مهیا کرده است. اما  رمایهتاریخی ارزشمند  فرصت مناسبی را برای س

هیا   رانی بسیاری از ساکنان فعلی ایین بافیت   قدیمی  در غالب توسعه صنعت گردشگری  با برون

نیه تیوان    معمیوالً شیوند    هیای قیدیمی شیهرها نیی  رانیده میی       یی که از پهنیه ها آنهمراه است. 

ان خرید کاالهای ارائه شده در این بازار را  گذاری در صنعت گردشگری را دارند و نه تو سرمایه

سازی و اسکان غیررسیمی در   های قدیمی آنها ناچارا به آلونک با ورود صنعت گردشگری به پهنه

 آورند. حاشیه شهرها روی می

ه ار تومان در نظر  930حداقل دستم د یک کارگر در ماه معادل  1396در حالی که در سال 

های هتل الله  ه ار تومان و اتاق 750های کاشان شبی تا  عامری خانۀ گرفته شده است  اقامت در

جا است کیه هیر چیه     یار . جالب این سایت هتل ه ار تومان ه ینه دارد موب 530در شهر ی د تا 

تیر بیه    قیمیت  تیر و گیران   تر باشد به عنوان کاالیی لوکس تر و با اهمیت بنای تاریخی شناخته شده

تیر و ارزشیمندتر  از    قیمیت  ود. در این شرایط  این کاال هر چیه گیران  ش مشتریان خود عرضه می
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ای که قرار بیود   دسترس اکثریت جامعه دورتر. در چنین فرآیندی به مرور بخش زیادی از جامعه

های فرهنگی  را درک کرده و در ریشه« حرکت فرهنگی انسان» -نامه سازمان میرا  طبق اساس-

اند. بیدین ترتییب     از حضور در این بناها نی  محروم شده عمالً و هویتی خود غور و تفکر کنند 

اجتماعی خود جدا شده و به عنوان کیاالیی لیوکس   -بخشی از فضاهای تاریخی از بستر تاریخی

 شوند. برای تلذذ اقشار دیگر جامعه و گردشگران خارجی عرضه می

مطلیب در اغلیب تبلیغیات و    هستیم  این « نوازی مهمان»اند که ما مردمان  همواره چنین گفته

شود  بیان شده است  امیا نئولیبرالیسیم در    هایی که با هدف جذب گردشگران انجام می سخنرانی

که امروزه دیگر بیه  -این زمینه نی  به ما آموخته است. برای مشتریان خوبی که به بناهای تاریخی 

کننید  خیدمات    مراجعه میی  -اند هها تغییر شکل داد ها و رستوران ها  کافه ها  چایخانه هیئات هتل

یی کیه تیوان خریید کاالهیا و خیدمات فرهنگیی را دارنید بیه عنیوان          ها آنشود.  خوبی ارائه می

شیوند و البتیه    نوازی ما برخوردار میی  آیند  از مهمان گردشگران خارجی و داخلی به این بناها می

 ند.آور گذران بخش خصوصی به ارمغان می سود اقتصادی را برای سرمایه

 تاریخی بناهای در شدن پذیرایی و اقامت خارجی و داخلی گردشگران عالقه و فرهنگی سلیقه»

 گیذاری   سرمایه های مشوق و مرمت مبالغ بودن متناسب نظیر دیگر عوامل کنار در عامل این و است

 و پربیازده  گیذاری  سیرمایه  ییک  عنیوان  به تاریخی بناهای در گذاری سرمایه معرفی برای عاملی به

از آنجایی که مواجهه با اقشار فرودسیت     .1395 مپوینده  «تاس شده تبدیل اقتصادی توجیه دارای

شدگان جامعه و مهاجرین ج ئی از سیالیق و عالییق گردشیگران نیسیت  مهیاجرینی کیه در        رانده

ر ای شیه  ها ترک کرده و به نقیاط حاشییه   های قدیمی شهرها ساکن هستند  یا تا کنون این بافت پهنه

ها را ترک کنند. کاالهای صنعت گردشگری برای آنان  اند و یا به زودی باید این محله کوچانده شده

   اگر توان خریدش را نداشته باشند.«نوازی مهمان»شود  حتی  ارائه نمی

از سوی دیگر  اکنون بازدیدکنندگان بناهای تاریخی  در پی خرید کاالیی از بازار گردشیگری  

هیای اعطیا شیده بیه      کنند. در این فرایند  کیاربری  به بناهای تاریخی رجوع مییا صنعت فراغت  

شیاپ  هتیل  رسیتوران      بناهای تاریخی نی   بیش از پیش جنبه اقتصادی دارند: چایخانیه  کیافی  

رسد بناهای تاریخی بسیاری کیه بیه رسیتوران و     های گوناگون و ... . لذا بعید به نظر می بازارچه

حتی  -که البته دیگر غالباً در دسترس عموم مردم نی  قرار ندارند-اند  دیل شدههتل و چایخانه تب

برای بازدیدکنندگان و مشتریان خود بتوانند باری فرهنگی داشته باشند. هرچند که تفکر و تعمیق  
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کیفی است  اما در منطیق بیازار     کامالًای  در باب موضوعات فرهنگی  تاریخی و اجتماعی مساله

دهند   می شکلگان و گردشگران به شکل نمودار و آمار و ارقامی عددی و کمی تغییر بازدیدکنند

مالی را محاسبه کننید و   بهرهتوانند می ان سود و  گذاران می گذاران و سرمایه از این طریق سیاست

های خود را بسنجند. و اگیر جیایی سیود بیشیتری سیرا  گرفتنید        موفقیت یا عدم موفقیت طرح

هنگی را به لقایش ببخشند یا برای سوددهی بیشتر چنان در آن دسیت برنید کیه    عطای میرا  فر

 باقی نماند.« میرا »دیگر چی ی از 

 مرمت برای انطباق با مُد روز -اکنونِ بناهای تاریخی

حال که انگی ش اصلی برای حفاظت از میرا  فرهنگی  جیذب گردشیگر و درآمیدزایی اسیت      

 بیه  مهیر  خبرگی اری  خبرنگار با وگو گفت در پوینده بود؟ سرنوشت بناهای تاریخی چه خواهد 

 تیاریخی  بناهیای  کیاربری  تغیییر  بیرای  را مختلف موضوع 100 ما» :است داده پاس  پرسش این

 ییک  تیا  هستند مایل و کنند می فکر سرمایه برگشت به گذاران سرمایه بیشتر اما ایم کرده مشخص

 مپوینده  «دنباشن خود سرمایه نگران تا کنند تبدیل یسنت خانه سفره و رستوران به را تاریخی بنای

ی اماکن تیاریخی کسیب و کیار پرسیودی بیرای بخیش       کاربرناگفته پیدا است که تغییر   .1395

چه بسیار بناهای تاریخی کیه   طلبد. معماری خاص خود را می-خصوصی است که فضای شهری

اند. اما  ران  چایخانه و غیره شدهخصوصی بدل به هتل  رستو ۀیسرماگذشته به یمن  دهۀدر یک 

مرمتی چنان فراگیر شده که به مرور رویکرد حفاظتی خود سیازمان  -امروزه این رویکرد حفاظتی

را نی  تغییر داده است. امروزه بسیاری از بناهای تاریخی که در اختیار سازمان میرا  فرهنگیی و  

ند: از با  نگارسیتان دانشیگاه تهیران  تیا     های دولتی هستند نی   شرایط مشابهی دار یا سایر ارگان

 اند. شاپ در عرصه تاریخی خود شده تخت جمشید  همگی پذیرای فضای کافی

برای تبدیل یک اثر تاریخی به یک فضای تجاری سودآور بیه نیاگ یر بنیای تیاریخی ضیمن      

خی های فراوان شوند  گیاه ایین تغیییر و دگرگیونی در بناهیای تیاری       مرمت باید دچار دگرگونی

مانید. در نظیر داشیتن سیالیق      قدر زیاد است که دیگر اثری از قدمت و تاری  بنا بر جیا نمیی   آن

هیا  اهمییت فراوانیی در تضیمین بازگشیت سیود        گردشگران در چگیونگی انجیام ایین مرمیت    

های موفق واگذاری به بخش خصوصی  ها کاشان که یکی از نمونه گذار دارد. خانه عامری سرمایه

های متنوع این خانه تمامی سالیق روز را مدنظر  های متنوع و البته مرمت کاربری باشد  وجود می

مدرن تبیدیل شیده  بخیش دیگیر سیالن کنفیرانس         کامالًای  داشته است  بخشی از بنا به گالری
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وگیو  سیالن پیذیرش و ... همگیی      شاپ  رستوران  سیالن گفیت   ها  کافی های هتل  سوئیت اتاق

داده شده این خانه تاریخی هستند. در عصیر تنیوع کاالهیای فرهنگیی      های تغییر کاربری  بخش

بنای تاریخی برای پاسخگویی به تمامی سالیق  آنقدر تکه تکه و دگرگون شده است که نه تنهیا  

اصالت و یکپارچگی بنا به کلی از میان رفته  بلکه دیگر اثری از یک خانه تاریخی  به عنوان یک 

 شود. میکلیت قابل درک نی  یافت ن

ای بشود؟ آیا تمامی آثیار تیاریخی    توانند دچار هر دگرگونی آیا میرا  فرهنگی و تاریخی می

شیاپ  چایخانیه و رسیتوران را دارنید؟ بافیت       به جا مانده در کشور قابلیت تبدیل شدن به کافی

  وری اقتصادی و مالی را داشیت  تاریخی اطراف حرم امام رضا در مشهد  هرچند که قابلیت بهره

هیا رقابیت      فضاهای تجاری و پاساژها در هیئت برجها هتلقدرها نبود که بتواند با ساخت  اما آن

فرهنگی. -کند  شهر مشهد به واسطه گردشگری مذهبی مورد توجه است  نه گردشگری تاریخی

برداری اقتصادی از فضای شیهری بیود.    به بیان دیگر  بافت تاریخی مانعی بر سر راه حداکثر بهره

دهید.   شود و جای خود را به فضاهای تجاری میی  نابراین بافت تاریخی مشهد به کلی ویران میب

اما بر خالف مشهد  اصفهان شهری است که به واسطه گردشیگری تیاریخی میورد توجیه قیرار      

اصفهان میا همان میدان امام علی مع  کنونی  بدون اتکا بیه سیند موثیق     کهنۀگرفته است. میدان 

از مییدانی تیاریخی باشید و تمامیاً بیه       -هرچند تقلبی–ای  شود تا نمونه سازی می هتاریخی دوبار

فضای تجاری  مطابق با سلیقه گردشگران اختصاص یابد. انجام این پیروژه بیه معنیای تخرییب     

شناسیی متعلیق بیه اواییل      های باستانی و بقایای باستان بقایای بناهای تاریخی این میدان بود. الیه

نگیاه   سیلطۀ رفت تیا قربیانی دیگیری بیرای      نیبسال  از  1000مبا قدمتی بیش از اسالمی  دورۀ

میدان کهنه شهر اصیفهان تالشیی بیرای ایجیاد      پروژۀاقتصادی بر فضاهای شهری باشد. در واقع 

یک فضای لوکس تجاری با روکشی شبهِ تاریخی بیود. در ایین فراینید بناهیای تیاریخی منیاطق       

اند  چراکه توانایی جذب گردشگر و  متولیان  به حال خود رها شده کشور نی  در غفلت دورافتادۀ

 ایجاد اقتصاد گردشگری را ندارند.

هیا بیرای    وری اقتصیاد صیرفاً عیاملی در مییان دیگیر عامیل       توان نتیجه گرفیت کیه بهیره    می

گیری نیست  بلکه سود اقتصادی یگانه محرکی است که کنتیرل و هیدایت فرهنیگ را در     تصمیم

. به واقع امروز میرا  فرهنگی نه امری به ذات حیائ  اهمییت بلکیه تیابعی از منطیق      دست دارد

اجتماعی را -صنعت گردشگری است. سودآوری اقتصادی به مرور جای هر هدف دیگر فرهنگی
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های تاریخی اگیر بقیاء خیود را در تجیاری      حفاظت از بنای تاریخی گرفته است. پهنه عرصۀدر 

ها نیابند  ناگ یر یا باید تن  لحظه در حال تغییر دنیای مد و بوتیک شدن و هماهنگی با سالیق هر

به مرگ تدریجی دهند و یا تخریب یکباره  یا جای خود را به فضایی تجاری بدهنید و ییا خیود    

 به فضای کسب و کار بدل شوند.

 نگاهی مجدد -گیری  نتیجه
گییری و   هیا و پیشیینه تصیمیم    در این نوشتار تالش شده است تا در ابتدا شیمایی کلیی از زمینیه   

گیذاری در عرصیه    گذاری  پیش از تشکیل سازمان میرا  فرهنگی ترسیم شود. سیاسیت  سیاست

های گذشته وجوه مختلفی را تجربه کرده است: پس از رویکردی انقالبی  میرا  فرهنگی در دهه

یریتی سازمان های نخست انقالب اسالمی  با تشکیل سازمان میرا  فرهنگی  ساختار مد در سال

شوند. اما هدف اصیلی ایین مقالیه     شود و رویکردهای تخصصی و حفاظتی غالب می منسجم می

بر تغییرات نهیادی سیازمان مییرا     « بازار آزاد»های  ها و نگرش بررسی چگونگی تسلط سیاست

شود. از آن زمان تیا امیروز تسیلط     فراهم می 1370های آن از اواسط دهه  فرهنگی است که زمینه

هیای نهیادی را در پیی داشیته      ین نگرش بر رویکرد سازمان هر روز گسترده شیده و دگرگیونی  ا

است. بررسی چگونگی سازوکارهای ایجاد شده از این زمان و تغییرات نهیادی سیازمان مییرا     

تواند در ترسیم وضعیت کنونی میرا  فرهنگی  فرهنگی پس از چرخش به سوی نئولیبرالیسم می

های ایین حیوزه تاثیرگیذار باشید.      ایفا کند و در حل معضالت و چالشکشور نقش چشمگیری 

 تواند آغازی برای پژوهش در این زمینه باشد. شک این نوشتار تنها می بی

سازمان میرا  فرهنگی  به مرور با ایجاد سازوکارهای گوناگون و تغییرات نهادی کیه در آن  

صنعت گردشگری و واگذاری امور به بخیش   ای را در پیش گرفت: توسعه اتفاق افتاد  مسیر تازه

خصوصی. تسلط همه جانبه این رویکرد با ادغام سازمان میرا  فرهنگی و سازمان ایرانگیردی و  

شود و با واگیذاری   برداری از اماکن تاریخی آغاز می صندوق احیا و بهره سیتثسجهانگردی و با 

 یابد. بسیاری از بناهای تاریخی به بخش خصوصی ادامه می

بنیای تیاریخی  متیولی اثیر و      رابطیۀ اما واگذاری آثار فرهنگی و تاریخی به بخش خصوصی 

جدید  بنای تیاریخی نیه بیه عنیوان موجیودیتی       رابطۀکند. در  آن را نی  دگرگون می دکنندۀیبازد

گذاری مطیرح و شیناخته    های سرمایه ارزشمند از لحاظ فرهنگی و تاریخی بلکه به عنوان فرصت

بنای تاریخی نی  دیگر  نه به عنوان فیردی در تیالش بیرای درک حرکیت      دکنندۀیزدباشوند.  می
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کننده به سیوی بنیای تیاریخی     فرهنگی انسان  بلکه به عنوان مشتری و خریدار  به عنوان مصرف

گذار خصوصی نی  ناگ یر با خواست سودآوری مالی از بناهای تیاریخی بیه ایین     رود. سرمایه می

ین خود بر چگونگی امر حفاظت از بنای تاریخی و ذهنیت مالیک و متیولی   کند. ا حوزه ورود می

. در ایین مییان رسیالت سیازمان مییرا  فرهنگیی  صینایع دسیتی و         گذارد یماثر تاریخی نی  اثر 

گییری   تدریج کارکرد این نهاد از حوزه حفاظت به تسهیل گردشگری نی  دگرگون شده است و به

وری اقتصیادی در غالیب توسیعه صینعت        افی ایش بهیره  در شیرایط امیروز  تغییر کیرده اسیت.   

در شیرایط کنیونی بیه نظیر      حل حوزه میرا  فرهنگی تثبیت شده است. گردشگری به عنوان راه

های بنیادین باشد  بناهای تاریخی  رفت از این وضعیت  بازگشت به پرسش رسد تنها راه برون می

هیای طبیعیی را    ریخی  میرا  فرهنگی و پهنهبه چه سبب اهمیت دارند؟ و چرا باید از بناهای تا

 حفاظت کرد؟

 منابع و مآخذ  
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