کمکهای اولیه و تابآوری برای میراث فرهنگی در زمان بحران

الگوی ارزیابی اولیه برای تشخیص ریسکها ،پایش آثار ،ارزیابی نیازها برای میراث فرهنگی نامحسوس
این الگو به عنوان یک راهنما برای مردم ،گروههای مردمی ،مسئوولنن و ائاامانهای مردمنهاد که نناا به انجام ارایابی آثار همهگنری ویروس کرونا(کووید  )19بر
آثار منراث فرهنگی نامحسئوس 1در نظر گرفته شئده اائ ا انجام یننن ارایابیهایی ممکن اائ برای برنامهریزی باایابی یا جلب حمای اا دول  ،ائاامانهای
مردمنهاد یا ااامانهای بننالمللی مورد نناا قرار گنردا
چگونه از این الگو استفاده میشود؟
این الگو به عنوان یک راهنما برای انجام ارایابی ائری وعئتن یهنه شئده اائ ا یوصئنه میشئود اائتدادهکنندگان این راهنما ،محتوای آنرا مطابق شئرای و
نناامندیهای خود بومیائاای نمایندا شئرای هر کاربر بسئته به اینکه میخواهد یاثنر ایجاد شئده بر آثار فرهنگی نامحسئوس خاص(مانند رقصئی خاص ،یوایر و
ائکک هنری) را ارایابی نماید یا اینکه یک ارایابی گسئتردهیر اا آثار کووید 19بر موارد دیگری مانند کتابخانهها ،آرشئنوها و مواهها یا مکانهای فرهنگی مذهکی
انجام دهند متداوت اائ ا بااینحال ،روش ارایابی مورد اائئتداده برای همه موارد مرئئترت اائ ا در این راائئتا  )1خ مکنای کار خود را یثکن نمایند؛  )2آثار و
ریسکها را ارایابی نمایند؛  )3ننااها و عملنات فوری را یرخنص دهند؛ و  )4شرای را پایش نمایندا
یوجه منراث فرهنگی نامح سوس مجزا و مندک اا منراث فرهنگی مح سوس(قابل یا غنر قابلحمل) نن ستندا اگر شکل دوم منراث فرهنگی هم یک جنکه مهم اا
منراث فرهنگی مورد ارایابی مح سوب می شود ،همچنان ،انجام ارایابی اا منراث فرهنگی مح سوس ننز مورد نناا ا ا (لننکهای واب سته به این الگو را مالحظه
نمایند)
بخش :1اطالعات مبنا
برای درت آثار ،نناا به یک نقطه شئرو برای اندااهگنری یغننرات نناا اائ که به عنوان اطالعات مکنا به آنها رجو شئودا گردآوری اطالعات مکنا برای منراث
فرهنگی نامحسوس مرکل اا ؛ اما ،گردآوری اطالعات کافی برای شرو درت مقناس یاثنرات امکانپذیر اا ا برای این منظور به موارد ادامه نناا اا
-1فهرا انوا مختلف منراث فرهنگی نامحسوس که یح یاثنر قرار گرفتهاند شامل موارد ایر را یهنه نمایند
• آیننهای اجتماعی-مذهکی(شامل آداب و راوم ،رویدادهای جرن)؛
• صنای داتی انتی؛
• راموراومی که به صورت شداهی اجرا میشوند؛
• ابان بومی؛
• هنرهای نمایری(رقص ،موانقی ،یوایر و غنره)؛
• مرقهای فرهنگی مریک با دننای طکنتی؛
• موارد دیگرا
-2شرای پنشآمده را با یوجه به مردم یح یاثنر(جمتن ها ،گروها و اشخاص) و موقتن جغرافنایی یوصنف نمایندا بهموارد ایر فکر کنند
• یه مواد و مصالحی ممکن اا مورد نناا باشند؟
• یه کسانی درگنر هستند؟
• آیا مکانهای خاصی برای مردم جه داترای به و شرک در منراث فرهنگی نامحسوس مورد نناا هستند؟
• آیا مییوان یغننری در برنامه انجام مناائک و فتالن های مربوط به یک فصئل خاص که مطابق یقویم امانی مذهکی ،کرئاورای ،فرهنگی یا یح یاثنر
الگوهای مهاجریی به وجود آورد؟
-3مناب اطالعایی موجود( بهعنوان مثال نظرانجیها ،موجودی دادههای شناانامهای ،ارشماریها ،اطالعات عضوی مربوط به انجمنهای یخصصی و
اطالعات خکرگان) را شنااایی نمایند که ممکن اا به درت شرای پنشگدته کمک نمایندا
 -4درصورت امکان ،دادههای ورودی مالی و درآمد /اطالعات متنرتی را گردآوری نمایندا
-5همه ذیندتانی که می یوانند نقری در حداظ اا منراث فرهنگی نامحسوس مورد نظر دارند را شنااایی نمایندا درصورت امکان ،اطالعات افراد کلندی اا بنن
ذیندتان را ثک نمایندا

#میراث فرهنگی در زمان ویروس کووید19

1

کمکهای اولیه و تابآوری برای میراث فرهنگی در زمان بحران

برخی اا ذیندتان عکاریند اا موارد ادامه ولی محدود به آنها ننستند بنگاههای دولتی ،ااامانهای مردمنهاد ،ااامانهای متکی بر جوام  ،ااامانهای جامته
محور ،اشخاصی که شککههای اجتماعی و ابزار راانهای برای برای منراث فرهنگی نامحسوس یا هر مواسه دیگر که اختنار ویژه برای مستندااای ،حداظ یا
پرتنکانی اا منراث فرهنگی نامحسوس در اختنار دارندا
-6ذیندتان ممکن شامل راهکران اجتماعی که مییوان نقری در یهنه نمودن اطالعات صحنح و بههنگام برای امانهای پنش ،هنگام و پس اا شنو ویروس
داشته باشند را شنااایی نمایندا
احتیاط :اغلب مردم متتلق به جمتن های حاشنهای که درگنر منااک فرهنگی غنر رامی و غنر نهادی هستند مورد بییوجهی واق میشوند در حالی که
بنرترین یاثنرات را اا بحران میگنرندا در نظر گرفته نردن آنها اا دادههای آماری بهطور بالقوه باعث حذف شدن آنها اا هر نو حمایتی در آینده میشودا
بخش :2تشخیص آثار و ریسکها
در این بخش نناا اا که در مورد یرخنص ریسکهای ناشی اا بحرانهای کنونی و آثار محتملی که مییوانند داشته باشند فکر کنند ا
یوجه بهطورمتمول ،انجام یننن ارایابیهایی متکی اا به اینکه قادر باشنم مستقنماً با جمتن های یح یاثنر صحک کننما در امان جداااای و جابجایی
محدود به طور عمومی ،یالشهای ایادی در خصوص داترایها وجود خواهد داش ا این موعو بهخصوص برای اجتماعایی که اا اینترن عتندی برخوردارند
یا داترای به اینترن ندارند مرکل ایجاد خواهد کردا در این شرای  ،موعو ااتداده اا مهارتها و دانش کووید 19برای یرخنص اینکه یهکسی در مترض
اا  ،یهکسی محتمل به آانبپذیری اا و یه کسی ممکن اا ظرفن یا یوانایی انجام فتالن فرهنگی مورد نظر خود را داشته باشد دارای اهمن اا ا
جدول ادامه برای کمک به یوصنف آثار به طور دائمی مییواند مورد ااتداده قرار گنردا
-1یاثنرات کووید 19-در اجتماعایی که منراث فرهنگی نامحسوس آنها یح یاثنر قرار گرفته اا را یوصنف نمایندا آیا گروههایی اا مردم هستند که نسک به
بقنه بنرتر یح یاثنر ویروس قرار گرفته باشند؟
-2یه مواردی به عنوان عوامل قط  ،کاهش یا محدودی دائترائی به شئرک در آیننهای فرهنگی ،اجتماعی و مذهکی ارایابی میشئوند؟ یاثنر قابل مالحظه بر
موارد ایر را در نظر بگنرید
• االمتی و یندراتی کارگران ماهر ،صنت گران و صاحکان فن؛
• در داترس بودن مواد خام؛
• داترای به محلهای کار فرهنگی ،ماشننآالت ،ابزار و انکار؛
• داترای به بااار و اریکاطاتا
در صورتامکان ،یک ارایابی اا کمکود درآمد و آورد مالی ،وعتن متنرتی یا هزینههای یحمنلی یح یاثنر کووید 19-به عمل آوریدا در این امننه اطالعات
کندی و کمی را گردآوری نمایندا
-3آیا هنچکدام اا موارد باال ،خساریی به منراث فرهنگی نامحسوس وارد نموده اا ؟
-4کدام گروههای مردمی ،جمتنتی ،مسووالن و ااامانهای مردمنهاد یح یاثنر اجرای آئننهای فرهنگی ،مذهکی و اجتماعی قرار دارند؟ در صورت امکان ،شمار
ااامانها و نو منراث فرهنگی نامحسوای که مورد حمای آنهاا را ارائه نمایندا
-5آیا هنچکدام اا موارد باال یوا جمتن ها و مسووالن بننالمللی ،ملی و محلی مورد حداظ قرار گرفتهاند؟ ایا هنچکدام اا آنها بدونحداظ ماندهاند؟
-6آیا ریسکهای دیگری هستند که باید مورد مالحظه قرار گنرند و احتمال دارد بر منراث فرهنگی و ننااهای مردم و جمتن ها یاثنرگذار باشند؟ این ریسکها
شامل
 oمخاطرات طکنتی؛
 oدرگنریهای مسلحانه؛
 oبحرانهای بلندمدت شامل خرکسالی ،بحران پناهجویی و جابحایی داخلیا
-7آیا هنچ نقطه قوت و ظرفن هایی اا گروه یا جمتن مرارک کننده در آیننهای فرهنگی مورد ارایابی قرار گرفته اا که بهوااطه آنها بتوانند در باایابی
پایدار آنها مرارک نمایند؟ در عننحال ،آانبپذیریهایی که باعث محدود نمودن احنا شوندا
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جتکه  1بهمنظور یوصنف یاثنرپذیری ،ممکن اا به نرانههای ادامه رجو نمایندا این اطوح اا یاثنرات حتی مییوانند برای انجام یک ارایابی اری برای
یرخنص مرکالت مهم و اولوی بندی نمودن فتالن ها مورد ااتداده قرار گنرندا
غیرمهم-یاثنر قابل یوجهی بر مردم نمیگذارد بهطوری که قابلن داترای و انجام فتالن های آئننی و فرهنگی خود را دارندا
جزئی-یاثنرات کم یا جزئی بر مردمی که قابلن داترای و انجام فتالن های آئننی و فرهنگی خود را دارندا در این شرای یک اختالل موقتی ممکن اا
ایجاد شود که با انجام یک عملنات مکتکرانه محلی یا منطقهای باایابی گرددا
متوسط-بنرتر مردم قابلن داترای و انجام فتالن های آئننی و فرهنگی خود را دارند ،اما بتضی اا جمتن ها به طور مرخصا یح یاثنر قرار میگنرندا در
این شرای  ،قط  ،خسارت و ویرانی شماری اا فتالن ها ایداق میافتد که نناامند حمای خارجی برای باایابی هستندا
زیاد-بسناری اامردم قابلن داترای و انجام فتالن های آئننی و فرهنگی خود را ندارندا کاهش قابل مالحظه یا فقدان انجام فتالن و غنره ایداق میافتدا
در اطح ملی ،نناا به حمای شماری اا بنگاههای ملی و در صورت امکان بننالمللی جه احنا نمودن فتالن ها وجود داردا
بخش  :3تشخیص نیازهای فوری و فعالیتها
با کمک مطالب این بخش مییوان ننااهای فوری را که در صورت عدم مالحظه نمودن آنها بروا خسارت اری یا اا بنن رفتن دائمی منراث فرهنگی نامحسوس
میشئود و فتالن های ممکن جه کاهش این ریسئک را شئناائایی نمودا پرائشهایی که جه یرئخنص و اولوی بندی نمودن این ننااها مورد اائتداده قرار
میگنرند عکارید اا
-1ننااهای فوری اولنه مردم یح یاثنر کدامها هستند؟
-2در صئئئورت عئدم کئاهش آثئار ،آیئا ممکن اائئئ یئاثنرات کوویئد 19-یئا دیگر یهئدیئدهئا بر مردم و جمتنئ هئایی کئه کئارهئای فرهنگی مورد نظر را انجئام میدهنئد
افزایش یابد؟
-3آیا عمل فرهنگی شئناخته شئده کنونی یاثنری مندی بر جامته یا محن ایسئ برجای میگذارد و باید راههای کاهش اثرات مندی آنرا طی فتالن های کاهنده
در پنش گرف ؟ به طور مثال ااتداده اا مواد مضر و غنر ایمن برای محن ایس یا مراهده منااک یکتنضآمنز انتیا
 -4برای رف این ننااها یه عملنایی و به یه یرینب اولویتی باید ایخاذ نمود؟
 -5یه مناب و مرارک هایی برای یامنن ننااها الام اا و این مناب اا کجا قابل یامنن هستند؟
 -6این مناب به یه طریقی قابل دائترائی هسئتند؟(یرئخنص ملزومات مناب یامنن بودجه و مناب انسئانی بهطور قابل مالحظهای شئانس انجام عملنات برای رف
ننااهای یرخنص داده شده را افزایش میدهدا)
یوجه به منظور رف یکجانکهنگری اا اطالعات ،ننااها بر پایه بااخورد و دادههای گردآوری شئده اا اعضئای مختلف و انجمنهای مریک اولوی بندی می شئوندا
بهعالوه ،کاهش ریسکهای یرخنص داده شده ممکن اا یا رف محدودی های موجود رف وآمدی غنر ممکن باشد
بخش :4پایش
این بخش یتننن میکنئد کئه یطور مییواننئد آثئار کوویئد 19-و دیگر مخئاطرات و ریسئئئکهئای ایمنی و امننتی آینئده را پئایش نمئاینئدا همچننن مطئالئب این بخش
مالحظات مربوط به یگونگی جلب مرئارک ذیندتان برای بهروا نگه داشئتن اطالعات و به اشئتراتگذاری آنها با کسئانی که اطالعات را برای باایابی نناا دارند
را در بر میگنردا
 -1یغننرات ایجاد شئده در شئرای ایمنی و امننتی را شئامل انترئار کووید ،19-نقاطمهم شئناائایی شئده ،جمتن ها و فتالن های فرهنگی در مترض خطر شئناائایی
شئئده و غنره را یوصئئنف نمایندا این کار مییواند وعئئتن ائئناائئی-اجتماعی ،ایجاد رعب و وحر ئ در اجتماعات و فتالن های فرهنگی یح یاثنر شئئایتات و
فرعنات مربوط به کووید 19-را ثک نمایدا در صورت امکان ،درصورت امکان ،شرای موجود را بهصورت هدتگی مورد مرور و باابننی قرار دهندا
-2وعئتن احتمالی یاثنرپذیری ذیندتان با وعئتن ئآش کار ئش ده شئنو ویروس پایش نمایندا برای ارایابی نمودن یاثنرات احتمالی ،یک باادید ماهانه اا موارد ایر
بهعمل آورید
• رویدادهای محلی و جهانی؛
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• اناا ها و یتهدات؛
• یغننرات فصلی؛
• الگوهای مهاجریی؛
• رویدادهای مذهکی و فرهنگی ،یقویمها ،جرنها و غنرها
-3پایش نمایند ذیندتانی که یح یاثنرات مندی شنو ویروس قرار گرفتهاند یگونه در طول امان درگنر منراث فرهنگی نامحسوس شدهاندا وعتن را به
صورت ماهانه باابننی نمائندا
 -4شککهها ،مواسهها ،مراکز اریکاطی که در حال پایش نمودن یاثنرات فتالن های هماهنگشده و یالش های صورتگرفته شده هستند را شنااایی نمایندا
-5یک نظرائنجی اا برنامهها و مجواهای موجود برای پرئتنکانی اا متولنان فرهنگی ،هنرمندان و ائااندگان صئنای دائتی در طول دوران شئنو کووید 19-و پس
اا آن بهانجام راانندا
-6عناصر منراث فرهنگی نامحسوای که اا متنر افراد درگنر حمای نموده و به وعتن روانی-اجتماعی آنها کمک مینمایند را در طول مدتامان
همهگنری کووید 19-و پس اا آن یتننن نمایندا

{}1منظور اا منراث فرهنگی نامحسوس "عکارات انتی یا اندهای که اا اجداد و نناکانمان به ارث بردهایم و به دا نوادگان ما رانده اند مانند انن شداهنمانند
آداب و رائوم ،هنرهای نمایرئی ،آئننهای اجتماعی ،یرئریدات مذهکی ،رویدادهای جرئن ،فنون و آداب و رائومی که با طکنت و کنهان اریکاط دارند و دانش و
مهارتهایی که صنای داتی انتی را یولند مینمایند"(یونسکو)2003ا
منراث غنر محسئوس نهینها ائن های به ارث رائنده را شئامل میشئود بلکه مناائک و آداب و رائوم گروههای فرهنگی مختلف را ننز در بر میگنردا عالوه بر این،
مدهوم منراث فرهنگی نامحسئوس ،راه انتقال و یغننر شئکل دانش(ائنن ،مهارتها و رائوم) بنن نسئلها و جمتن ها را ننز پوشئش میدهدا مهمیر اا همه ،مدهوم
مورد اشئئاره ،پایه در جامته دارد ،به عنوان یک منراث بنن مردم و جوامتی که آنها را به وجود آوردهاند ،حدظ نمودهاند و منتقل نمودهاند اا اراش برخوردار اا ئ ،
(یونسکو)
آماده شئده در همکاری با شئککه فار التحصئنالن مرکز بننالمللی مطالتات حداظ و احنای منراث فرهنگی)-(ICCROMگروه کمکهای اولنه منراث فرهنگیا
اعضای ینم آپارنا یندون ،1مقنا گویال ،2یاامنن هاشم 3و هلن مککراکن4
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