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در همین شمارۀ مجله بهچاپ رسیده است.
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چکیده

بیان مسئله :بر اساس ماهیت چندرشتهای «حفاظت معماری» که در منشورهای اخی ِر بینالمللی،
بدان تأکید شده ،نقشآفرینی مطلوب معمار به عنوان یکی از تخصصهای مشارکتکننده در این
حرفه ،در موفقیت اقدامات حفاظت معماری مؤثر است .اما به دنبال رویارویی ایران با مفاهیم
حفاظت علمی ،عملکرد معمار در این حرفه ،نسبت به عملکرد این تخصص در آفرینشهای معماری،
دچار ضعف نسبی شد که به نظر میرسد ،مؤلفههایی در پارادایمهای حفاظت ،بر این ضعف،
تأثیرگذار بودهاند.
هدف پژوهش :بررسی تحوالت پارادایمی حفاظت معماری در ایران از منظر تأثیر آن بر عملکرد
معمار ،پس از مطرحشدن حفاظت علمی بوده است.
ّ
روش پژوهش :این پژوهش با روشهای تاریخی و علی از زیرمجموعههای پژوهش کیفی انجام شده
است.
داشتن تأمین ایدهآلهای اجتماعی در پارادایم
نتیجهگیری :در دورۀ حفاظت سنتی در ایران ،اولویت
ِ
غالب ،از معمار عملکرد فرهنگی طلب میکرد .اما با مطر حشدن حفاظت علمی و برتر ییافتن
اید هآ لهای دیگری در پارادایم غالب ،توجه به ارز شهای اجتماعی در سایه قرار گرفته و لزوم
عملکرد فرهنگی معمار منتفی شد .تداوم طوالنیمدتِ این پارادایم ،سبب شد که تکلیف اصلی معمار
در حفاظت فراموش شده و توانایی انجام آن تضعیف شود .به طوری که با وجود مطرحشدن پارادایم
فرهنگگرا از اوایل دهۀ  ،70هنوز اکثریت جامعۀ علمی معماری ،توانایی عملکرد فرهنگی نداشته و
این پارادایم جایگاه خود را پیدا نکرده است .اما به علت تالش قشر معدودی از معماران برای تقرب
به پارادایم فرهنگگرا ،مقطع حاضر را میتوان دورۀ گذار به شمار آورد .در شرایط حاضر ،تعریف
جدیت ِر جایگاه معمار در امر حفاظت ،آموزش عملکرد فرهنگی برای این تخصص و بهرهگیری صحیح
از تواناییهای معمار ،در همسوشدن اکثریت معماران با قشر معدود پیشرو و با بشدن پارادایم
فرهنگگرا نقش مؤثری خواهد داشت.
واژگان کلیدی :پارادایم حفاظت ،حفاظت علمی ،میراث معماری ،عملکرد فرهنگی ،معمار ایرانی.
مقدمه
یکی از موضوعهایی که در منشورهای اخی ِر بینالمللی
* این مقاله ،برگرفته از رسالۀ دکتری« مهناز پیروی» تحت عنوان «چالش فناوری
نوین در حفاظت از میراث معماری ایرانی؛ با تأکید بر نقش معمار» است که به راهنمایی
دکتر «محمدباقر کبیرصابر» و دکتر «محمدرضا پاکدلفرد» و مشاورۀ دکتر «عادل

حفاظت معماری ،بدان توجه و تأکید شده ،ماهیت
چندرشتهای (  )multi - disciplinaryاقدامات حفاظت
فردوسی» در سال  1399در دانشکدۀ معماری و هنر دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
انجام شده است.
** نویسنده مسئولEmail: kabirsaber@ut.ac.ir،02166409696:
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مهناز پیروی و همکاران

معماری است .بر این اساس ،اقدامات مذکور ،مستلزم
نقشآفرینی متخصصان رشتههای مختلفی است که با
یکدیگر همکاری دارند ( .)ICOMOS, 2020بدیهی است
که در این صورت ،ایفای نقش مطلوب هر رشته در تیم
حفاظتی ،واجد اهمیت شده و ضعف هر یک ،با وجود
نقشآفرینی شایستۀ سایر رشتهها ،به عدم موفقیت پروژۀ
حفاظتی منجر خواهد شد.
یکی از تخصصهای مشارکتکننده در امر حفاظت،
تخصص معماری است ( . )ibid .بر اساس رهنمودهای
ایکوموس ،معمار باید بتواند با توجه به ویژگیهای مختلف
یک بنای تاریخی ،طراحیها و راهحلهایی برای حفاظت
از فضای میراث معماری در جهت برآوردهکردن نیازهای
جامعۀ کنونی ارائه نماید (فیلدن211 ،1394 ،ـ .)210در
واقع مهمترین نقش معمار در تیم حفاظت ،بازگرداندن آن
زندگانی است که روزی در آن بنا جریان داشته و معمار بر
اساس سرشت حرفۀ خود که همانا درک فضا و ارزشهای
فضایی است ،چنین مهارتی را دارا میباشد (اسکات،
189 ،1397؛گلیجانی مقدم30 ،1386 ،ـ .)25حال آنکه
در ایران در اقدامات حفاظت معماری معاصر ،ضعف قابل
توجهی در عملکرد معمار وجود داشته وصاحبنظران
در پژوهشهای متعددی ،این ضعف را متذکر شد هاند
که در بخش پیشینۀ پژوهش ،بخشهایی از آن آورده
شده است .البته در قرن حاضر به خصوص در دهههای
اخیر در کشور ،خالقیتها و تال شهای قابل توجهی از
جانب معماران در عرصۀ آفرینشهای معماری ،صورت
گرفته ،1لکن مسأله این است که این تالشها ،چندان به
حوزۀ حفاظت معماری ،تسری نیافته و این ضعف نسبی،
کماکان تا حدودی برقرار است .این در حالی است که در
گذشتۀ این سرزمین ،معمار سنتی عالوه بر آفرینش بنا،
نقش قدرتمندی در حفاظت2معماری نیز داشته است .به
عنوان مثال ،اقدامات حفاظتی در مجموعۀ مسجد جامع
اصفهان طی چندین قرن ،که از نمونههای موفق حفاظت
سنتی ایرانی محسوب میشود ،توسط همان معمار دوران
سنت انجام مییافته است (عباسی هرفته.)176 ،1394 ،
ضعف عملکرد معمار ایرانی در حفاظت بناها ،موضوعی
است که پس از رویارویی کشور با حفاظت علمی غرب
از دورۀ قاجار به وجود آمده است (ابوالقاسمی1374 ،؛
عباسی هرفته1394 ،؛ وطندوست.)1394 ،
البته چنانکه ذکر شد ،امروزه بحث چندرشتهای حفاظت
مطرح است؛ لذا مقایسۀ عملکرد کنونی معمار که به
تخصص مشارکتکننده
عنوان یک تخصص از چندین
ِ
در امر حفاظت ،ایفای نقش میکند ،با عملکرد معمار
جامعاالطراف سنتی که به تنهایی در حفاظت بناها ،ایفای
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نقش میکرد ،صحیح نبوده و مورد نظر این پژوهش نیز
نیست .هدف این مقاله ،بررسی تأثیر تحوالت پارادایمی
حفاظت معماری بر عملکرد معمار ،به عنوان یکی از
اعضای تیم حفاظت بوده است .به نظر میرسد که پس
از رویارویی ایران با مفاهیم حفاظت علمی ،مؤلفههایی در
پارادایمهای حفاظت ،بر ضعف عملکردی معمار تأثیرگذار
بوده است .لذا روشنشدن ریشۀ مشکل ،در اتخاذ رویکرد
مناسب برای ارتقاء عملکرد معمار در این حوزه راهگشا
خواهد بود .بر اساس هدف مذکور ،پژوهش حاضر در پی
پاسخ به این سؤال است که :بین مؤلفههای تعیینکننده
در پارادایمهای حفاظت علمی در ایران و تنزل عملکرد
معمار در این حوزه چه ارتباطی وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع آن است که در
صورت تداوم ضعف نقشآفرینی معمار در تیم حفاظت،
انتظارهای جامعۀ کنونی از فضای میراث تأمین نخواهد
شد؛ زیرا همانطور که پیشتر ذکر شد ،این معمار است
که وظیفۀ جار یساختن زندگی را در بناهای تاریخی با
توجه به نیازهای جامعه بر عهده دارد .تا کنون نیز همین
ضعف ،سبب کاهش جذب جمعیت به بناهای تاریخی و
متروکهشدن تعداد زیادی از این بناها شده است .بدیهی
است که متروکهشدن میراث معماری ،سبب میشود
کشور ،از درآمدهای بسیاری که میتوانست از این میراث
غنی حاصل کند ،محروم شود.

پیشینۀ پژوهش

پژوهشهایی که تنزل عملکرد معمار را در حفاظت
معماری پس از مواجهشدن کشور با مفاهیم حفاظت
علمی ،مورد توجه قرار دادهاند ،بسیار اندک هستند که از
آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ابوالقاسمی ( )1374از نخستین پژوهشگرانی است که
از به فراموشی سپرده شدن وجه معمارانه در اقدامات
حفاظت معماریِ کشور اظهار تأسف کرده است .وی
در مقالهای تحت عنوان «معماری؛ رویاروی مرمت»،
بر این نکته تأکید کرده که مرمت در گذشتۀ این
کنش معماری بوده و همچون
سرزمین ،کنشی در ادامۀ
ِ
دادن دامنۀ
آفرینشهای معماری ،با مورد توجه قرار
ِ
وسیعی از عوامل فرهنگی انجام میگرفته است .اما
پس از ورود مفاهیم حفاظت علمی از جوامع اروپایی
به ایران ،مرمت در مقابل معماری و نیازهای انسانی و
فرهنگی قرار گرفته است .همچنین محمدمنصور فالمکی،
در کتاب «باززند هسازی بناها و شهرهای تاریخی» ،از
متأثرشدن ایران از حفاظت علمی اروپا بدون در نظر
گرفتن ضابطههای محلی ،سنتی و تاریخی ،همواره ابراز
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با توجه به رویکرد مقالۀ حاضر ،موضوع مهمی که
الزم است در این پژوهش مورد توجه قرار گیرد ،بحث
«پارادایم» است .پارادایم ،به معنای الگویی برای طرح
و حل مسائل جامعۀ علمی است که در مقاطع زمانی
مختلف ،تحوالتی یافته و به تبع آن ،اهداف و عملکرد
هر تخصص را در زمینۀ کاری ،تحت تأثیر قرار میدهد
(کوهن .)171 ،1395 ،کما اینکه در حوزۀ معماری ایران،
پس از ورود اندیشه و فناوری معماری مدرن ،تحوالتی
در پارادایم طرح مسألۀ معماری ایجادشده و متعاقباً
اهداف و عملکرد معماران ،متأثر ازاین تحوالت شد
(ناری قمی و همکاران72 ،1394 ،ـ48؛حجت.)1393 ،
به عنوان مثال در دهههای نخست قرن حاضر ،به تبع
عوامل متعدد سیاسی و اجتماعی ،تکنولوژ یگرایی عامل
تعیینکنندهتری در حل مسائل معماری شده و سبب شد
که معمار نمایاندن قدرت فناورانۀ حکومت را در اولویت
اهداف خود قرار دهد .حال آنکه در دهههای چهل ،پنجاه
و شصت به تبع شرایط اجتماعی جدیدتر ،پارادایم غالب،
تحول یافته و سنتگرایی ،بومیگرایی ،آفرینش بناهای
تندیسگونه و به طور کلی عوامل تعیینکنندۀ هنری،
در اولویت توجه معماران قرار گرفت .بر اساس مباحث
فوق ،پژوهش حاضر به دنبال پیگیری تحوالت پارادایمی
حفاظت میراث معماری ایرانی ،پس از رویارویی کشور
با مفاهیم حفاظت علمی است که تأثیر این تحوالت ،بر
اهداف و عملکرد معمار را در امر حفاظت ،مورد بررسی
قرار دهد.

روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع کیفی است که در آن ،با توجه
به بررسی تحول پارادایمی حفاظت معماری در مقاطع
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نگرانی کرده و جهت حفظ ارزشهای فرهنگی ،بر حضور
قدرتمند معمار در پروژ ههای حفاظت معماری توصیه
کرده است (فالمکی 13 ،1390 ،و 68ـ .)67آصفی و
رادمهر ( )1393در مقالهای تحت عنوان «ارتقای بهسازی
میراث کالبدی ،در حوزۀ فنی و مرمت معماری با رویکرد
تفاهمبخشی دو دیدگاه» ضعف نقشآفرینی معمار را در
اقدامات حفاظتی امروزین ،از عدم توجه معماران به تفاهم
بخشی نگاه انحصاری مرمتگران و مهندسین دانسته و
ِ
معتقدند که معماران با دارابودن دانشی میا نرشتهای و
بخشیدن این دو دیدگاه
بینشی فرهنگی ،قادر به تفاهم
ِ
و تقویت مؤلفههای هویتبخش هستند .عباسی هرفته
( )1394در کتاب «شرحی بر سنت حفاظت معماری در
ایران ،با تکیه بر شواهد تاریخی حفاظت در مسجد جامع
اصفهان» به عملکرد مطلوب معمار ایرانی در حفاظت
معماری سنتی ،از منظر توجه به نیازها و ارز شهای
فرهنگی جامعه توجه کرده و یکی از بزرگترین ضعفهای
این حوزه را در مقطع کنونی در کشور ،عدم توجه به
برآوردن نیازها و ارز شهای اجتماعی امروزی دانسته
است .پیروی ،کبیرصابر ،پاکدل فرد و فردوسی (1400
الف) نیز در مقالۀ «ارتباط فناوری و حفاظت در معماری
معاصر؛ تحلیلی بر مبنای بازخوانی تحوالت نقش معمار
در حفاظت معماری» به ضعف و کماهمیتشدن عملکرد
فرهنگی معمار ایرانی در حفاظت معماری پس از ورود
مفاهیم علمی حفاظت از غرب به این سرزمین ،اشاراتی
کردهاند .اما محدودۀ مورد بررسی در مقالۀ مذکور ،جوامع
توسعهیافتۀ غربی بوده و بازخوانی تحوالت در آن جوامع،
دادن کشورهای در حال توسعه از جمله
به منظور توجه ِ
ایران ،به جایگاه کنونی معمار در امر حفاظت معماری
انجام گرفته است.
چنا نکه دانسته شد ،پژوهشهایی که به زمینۀ بحث
حاضر ،توجههایی داشتهاند ،همگی تنزل عملکرد معمار
ایرانی را در حفاظت میراث ،به خاطر نقشآفرینی
فرهنگی نامطلوب این تخصص دانستهاند .در مقالۀ حاضر
تالش شده با تعمق بیشتری بر این موضوع ،عوامل مؤثر
ِ
علت این تنزل عملکرد فرهنگی در مقاطع
و در واقع
زمانی مختلف ،مورد بررسی قرار گیرد که در پژوهشهای
پیشین بدان پرداخته نشده است .لزوم عملکرد فرهنگی
معمار ،مفهومی است که پس از مطر حشدن پارادایم
فرهنگگرا در عرصۀ معماری مورد توجه قرار گرفته است.
پارادایم مذکور از اواخر قرن بیستم میالدی در جوامع
توسعهیافتۀ غربی در انتقاد به پارادایمهای دیکتهشده از
باال به پایین ،مطرحشده و توجه به زمینههای فرهنگی را
تعیینکنند هترین مؤلفه در اهداف معمار قرار داده است

(ناری قمی ،تهرانی ،رجاء قمی ،عبا سزاده و محالتیان،
 .)125 ،1394دیری نپایید که پارادایم مذکور به حوزۀ
حفاظت معماری نیز تسری یافته و فرهنگ و ایدهالهای
اجتماعی به عنوان مهمترین اصل در اقدامات حفاظتی
مورد توجه قرار گرفت (یوکیلهتو )344 ،1387 ،که با
توجه به آنچه که در مقدمه ذکر شد ،معمار به علت
سرشت حرفۀ خویش ،این تکلیف فرهنگی را در تیم
حفاظت معماری نیز بر عهده دارد .در مقالۀ حاضر تالش
شده با پیگیری پارادایمهای حفاظت معماری در بازههای
زمانی مختلف ،از نظر توج ِه پارادایم غالب به تأمین
اید هآ لهای اجتماعی ،تأثیر تحوالت پارادایمی بر تنزل
عملکرد فرهنگی معمار ایرانی مورد بررسی قرار گیرد.
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تاریخی مختلف ایران ،از روش تاریخی و به لحاظ
جستجوی روابط علت و معلولی بین تحوالت پارادایمی و
کیفیت عملکرد فرهنگی معمار ،از روش ِعلّی بهر هگیری
شده است.3

....................................................................

تحوالت پارادایمی حفاظت در ایران

•از آغاز تا اوایل سدۀ 13ه .ق( .پیش از دورۀ قاجار)
اگرچه بازۀ زمانی مورد توجه در پژوهش حاضر ،از دورۀ
قاجار به بعد است ،اما جهت بررسی تحوالتِ گذر از
حفاظت سنتی به علمی ،نگاهی اجمالی به پارادایم غالب
در حفاظت سنتی ایران نیز میشود.
تعمیر و نگهداری از بناها در سرزمین ایران ،دارای
پیشینهای دیرینه است .حداقل در اینکه از حدود پانصد
سال قبل از میالد ،این اندیشه در ایران وجود داشته،
شکی نیست .چرا که داریوش هخامنشی در کتیبۀ
بیستون متعلق به سال 522ـ  521قبل از میالد ،از
تباهی ،مرمت و نگهداری سخن گفته است .پس از آن نیز
موضو ِع تعمیر و نگهداری بناها در این سرزمین ،همواره
وجود داشته است (وطندوست35 ،1394 ،ـ.)14
واضح است آنچه که برای این دورۀ تاریخی ،تحت عنوان
حفاظت معماری سنتی اطالق میشود ،امری جدا از
معماری نبوده و مهمترین عامل تعیینکننده در تعمیر و
نگهداری بناها ،همچون آفرینشهای معماری ،پاسخگویی
به اید هآ لهای اجتماعی و نیازهای زندگی انسان بوده
است (ابوالقاسمی1374 ،؛ معماریان.)22 ،1395 ،
لذا پارادایم غالب با برتری اید هآ لهای اجتماعی،
نقشآفرینی متخصصی را میطلبیده که به عملکرد
فرهنگی اشراف داشته باشد و به دلیل آنکه در دوران
سنت« ،معمار خود را مستحیل در جامعه و معیارهای
آن میدید» (رحیمنیا53 ،1398 ،ـ ،)52برای اقدامات
حفاظتی نیز بهترین گزینه بوده است .بدین ترتیب،
معمار در نقش حفاظتکنندۀ بنا ،به تداوم بنایی که
توسط همصنفانش شکل گرفته ،میاندیشیده (عباسی
هرفته )176 ،1394 ،پس حفاظت معماری ،رویکردی
جدا از رویکرد معمارانه نداشته است.

از اوایل سدۀ  13ه .ق .تا اواسط سدۀ  14ه .ق.
(دورۀ قاجار)/یعنی تا اوایل قرن حاضر هجری
شمسی

از اوایل این بازۀ زمانی ،به دنبال آغاز تأثیرپذیر یها از
غرب در عرصۀ معماری ،با جلبشدن توجه ایرانیان به طرز
نگهداری بناهای تاریخی در غرب ،تأثیرپذیری در عرصۀ
حفاظت معماری نیز آغاز شد (حقیر و صلواتی،1399 ،
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 .)10از اوایل این بازۀ زمانی ،به تدریج در نوسازی بناهای
تاریخی ،نمادهایی غربی در بناها پدیدار شد (بانیمسعود،
181 ،1394ـ73؛ قبادیان123 ،1394 ،ـ .)19البته این
تأثیرپذیر یها ،سطحی و در حد تزئینات بود (حجت،
142 ،1393ـ140؛ قبادیان.)45 ،1394 ،
بُعدی از امور حفاظتی که به صورت اساسی ،آغاز به
تأثیرپذیری از حفاظت علمی نمود ،حوزۀ باستا نشناسی
کشور بود .بدین ترتیب که به موازات مواجهشدن ایران با
حفاظت علمی غرب ،مسئوالن مملکت ،قراردادهایی در
خصوص کاو شهای باستا نشناسی با دولتهای اروپایی
منعقد ساختند و نخستین قرارداد با فرانسویان برای
کاو شهایی در شوش منعقد شد (تصاویر  1و  .)2البته
انگیزۀ اصلی این اقدام ،اندیشههای سودجویانۀ حاکمان
ایران و همچنین اروپاییها بود .کما اینکه آثار عتیقۀ
مکشوفه از این کاوشها ،از موزههایی در خارج از کشور
سربرآوردند (یوکیلهتو.)298 ،1387 ،
دلیل دیگری که بر وجود اهداف اقتصادیِ حاکمان ایران
صحه میگذارد ،آن است که اگر چنین هدفی در میان
نبود ،یار یجستن از کارشناسان اروپایی میتوانست
حفاظت معماری و اقدامات باستا نشناسانه را به صورت
متعادل شامل شود؛ نه اینکه توجهها ،به کاو شهایی
باستا نشناسانه متمرکز شود .البته همکاری ایران با
کارشناسان غربی در حوزۀ حفاظت بناهای تاریخی نیز
انجام شد که از جمله میتوان به اقدامات حفاظتی در
بناهای پیرامون میدان نقش جهان اصفهان به کمک
آندره گدار فرانسوی اشاره کرد .اما این امور در مقایسه با
فعالیتهای باستانشناسانه ،در مقیاسی بسیار جزئی بود.
سرانجام سودجوییها به جایی رسید که فرهیختگان
جامعه را به چارهاندیشی وا داشت که در این راستا در 28
شعبان  1328ه .ق .قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و
صنایع مستظرفه به تصویب مجلس میرسد (وطندوست،
27 ،1394ـ .)26این در حالی بود که بر اساس قراردادی
به سال  1312ه .ق 1895 /.م .و همچنین امتیازنامۀ
سال  1318ه .ق 1900 /.م .هر نوع عملیات حفاری
باستا نشناسی در سراسر ایران به انحصار دولت فرانسه
واگذار شده بود که در عمل ،دامنۀ اختیارات این وزارت
را بسیار محدود میکرد (مصطفوی کاشانی،1381 ،
 .)104از طرف دیگر ،حوزۀ عملیات این وزارت در
زمینۀ حفاریها و اشیای عتیقه بود و نه میراث معماری
(همان) .لذا تصویب این قانون هم نتوانست اقدامات
باستانشناسانۀ سودجویانه را محدود کند.
دادن اید هآ لهای
بدین ترتیب ،پارادایم غالب ،با برتر ی
ِ
اقتصادیِ حکومت بر ارز شها و اید هآ لهای اجتماعی،
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سرستون گاو دو سر در کاوشهای شوش توسط
تصویر  .1تکههای کشف شدۀ
ِ
هیأت فرانسوی در اوایل قرن چهاردهم ه .ق .مأخذ :دیوالفوآ.104 ،1376 ،

تصویر  .2بخشی از ستونهای کشفشده در همان کاوشها.
مأخذ :دیوالفوآ.72 ،6731 ،
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سبب شد که حضو ر معما ر به سمت ا قد ا ما ت
باستا نشناسانه ،سوق یابد .همچنین حضور معمار در
این اقدامات ،در راستای پاسخگویی به ایدهآلهای مذکور
دلیل در اولویت نبودن
باشد .در واقع میتوان گفت که به
ِ
اید هآ لهای اجتماعی در پارادایم حفاظت معماریِ این
دوره ،نیازی به نقشآفرینی فرهنگی معمار وجود نداشت.
•از اوایل قرن حاضر تا اوایل دهۀ ( 40دورۀ پهلوی
اول و نیمۀ اول پهلوی دوم)
در سال  1301به همت تعدادی از بزرگان فرهنگ و هنر
کشور ،انجمنی به نام انجمن آثار ملی تأسیس شد که با
روی کار آمدن پهلوی اول ،فعالیتهای آن بیشتر شد .از
جملۀ این فعالیتها میتوان به تهیۀ قانونی برای حفظ
آثار عتیقه تحت عنوان قانون عتیقات در سال 1309
ﻫ.ش 1930 /.م .و آغاز به کار ادارۀ کل باستانشناسی بر

مبنای این قانون اشاره کرد (مصطفوی کاشانی،1381 ،
106ـ  .)104اما با این وجود ،کماکان توجه چندانی
به حفاظت معماریِ علمی مبذول نشد .معدود اقدامات
حفاظت معماری نیز با روش سنتی و توسط معماران
سنتی انجام میشد( 4یوکیلهتو.)298 ،1387 ،
دلیل بیتوجهی به حفاظت معماریِ علمی ،تمرکز دولت بر
توسعۀ حفاظت علمی در بُعد دیگری از میراث بود .پهلوی
اول به شدت دنبال دستآویزهایی در دل خاک از دوران
پیش از اسالم بود تا هویتی برای سلطنت خود بتراشد.
همین سیاست در اوایل دورۀ پهلوی دوم نیز پیگیری شد
(بانیمسعود 201 ،1394 ،و 265؛حجت.)155 ،1393 ،
این امر ،منجر به تخصیص بودجۀ قابل توجهی برای
اشتغال کارشناسان غربی در کاو شهای باستا نشناسانه
شده (تصاویر  3و  )4و از سویی دیگر ،عدم تخصیص
بودجۀ کافی به حفاظت بناهای تاریخی را در پی داشت.
در این خصوص میتوان تاالر اشرف را که از ابنیۀ تاریخی
بسیار زیبندۀ عصر صفوی اصفهان است ،مثال زد که با
وجود آنکه چیزی نمانده بود که این بنا از بین برود ،اما
دولت برای تأمین بودجۀ الزم برای حفاظت از این بنا
اقدام نمیکرد (مصطفوی کاشانی .)624 ،1383 ،متأثر از
همین سیاست ،معمار تحصیلکرده همچون دورۀ پیش به
سمت اقدامات باستانشناسانه سوق یافت.
در واقع در این بازۀ زمانی نیز ،پارادایمی که برای حفاظت
علمی تعیین جهت مینمود ،توجهی به تأمین ایدهآلهای
اجتماعی نداشته و تعینکنندۀ اصلی ،کماکان برتری
ایدهآلهای حکومت بود .اما این بار با اهداف ملیگرایانه و
نه اقتصادی .لذا حضور معمار در اقدامات باستانشناسانه،
در راستای پاسخگویی به اید هآ لهای مذکور بود و نه
اید هآ لها و ارز شهای مورد انتظارجامعه .پس در تداوم
دورۀ پیش ،همچنان نیازی به نقشآفرینی فرهنگی معمار
وجود نداشت.
•از اوایل دهۀ  40تا اواخر دهۀ ( 60حدودا ً نیمۀ دوم
دورۀ پهلوی دوم و اوایل جهموری اسالمی)
در راستای اصالحاتی که از سال  1329در سیستم
آموزشی دانشکدۀ معماری دانشگاه تهران ،مبنی بر
همسویی با روال برنامههای آموزشی بوزارپاریس با نقش
پررنگ هوشنگ سیحون به عنوان فار غالتحصیل مدرسۀ
بوزار ،انجام یافته بود ،از اوایل دهۀ  40که هوشنگ
سیحون ،ریاست این دانشکده را بر عهده گرفت ،اقدامات
بیشتری در این زمینه انجام گرفت .از جمله اینکه ،درس
برداشت از بناهای تاریخی جزء دروس مقدماتی دانشکده
ارائه شد (بانیمسعود286 ،1394 ،ـ  .)285همچنین از
همین دورهها بود که وی در آتلیههای خویش ،اندکاندک
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تصویر  .3کاوشهای صفۀ تختجمشید به سال  .1315مأخذ :حجت.154 ،1393 ،

تصویر .4رضاشاه در حال بازدید از کاوشهای تخت جمشید ،مأخذ :حجت.551 ،3931 ،

دانشجویان معماری را به تاریخ و میراث معماری ایران
عالقمند کرد .مجموع تال شهای هوشنگ سیحون ،سبب
ایجاد توجههایی در دانشجویان معماری به حفاظت
از میراث معماری ایرانی شد .به عنوان مثال افرادی
همچون باقر آیتا هللزادۀ شیرازی که بعدها فعالیتهای
ارزند های در زمینۀ حفاظت میراث معماری در کشور
انجام دادند ،دانشجوی آتلیۀ سیحون بودند .آیتاالهزادۀ
شیرازی در اوایل استقرار جمهوری اسالمی در ایران به
مدت چندین سال ،ریاست سازمان حفاظت آثار باستانی
را بر عهده گرفت .رؤسای بعدی سازمان میراث فرهنگی
همچون مهدی حجت ،اکبر زرگر و سرا جالدین کازرونی
نیز جزء تحصیلکرد ههای معماری بودند که سیستم
آموزشی فو قالذکر به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر
جریان تحصیلی آ نها تأثیر گذاشته بود.
تقریباً به موازات همین تحوالت ،در مدیریت حفاظت
میراث فرهنگی کشور نیز تغییراتی ایجاد شد .بدین
شرح که در سال  1344سازمان ملی حفاظت آثار
باستانی ،زیر نظر وزارت فرهنگ و هنر تشکیل شد
(وطندوست29 ،1394 ،؛ یوکیلهتو )298 ،1387 ،و
مدیریت آن را محمود مهران بر عهده گرفت .بنا به
اظهار بسیاری از پیشکسوتان حفاظت معماری کشور،
وی شخصی موجه و با وجدان بود؛ البته در دورۀ انجام
مسئولیت توسط محمود مهران ،شخصیتهای برجستۀ
دیگری نیز با او همکاری داشتند که اعضای شورای فنی
آن سازمان بودند.
این بستر مدیریتی مطلوب ،همراه با بستر فکری مطلوبی
که از دانشکدۀ معماری دانشگاه تهران سرچشمه
گرفته بود ،منجر بدان شد که حفاظت معماری نیز

در دایرۀ توجه حفاظت علمی قرار گیرد که پیش از
این ،بر اقدامات باستا نشناسی متمرکز بود .از جمله
اقدامات مثبت در این راستا ،میتوان به کمکگرفتن
از مؤسسهای ایتالیایی به نام ایزمئو در سال 1343
علمی پار های از بناهای
اشاره کرد که به منظور حفاظت
ِ
تاریخی در اصفهان و شهرهای دیگر بود (زاندر،1396 ،
( ،)15تصاویر  5و .)6
اقدامات این گروه ،مبتنی بر خالقیتهایی با بهر هگیری
از مصالح نوین و بر اساس ویژگیهای تاریخی ،مقتضیات
روز و شرایط محیطی بنای میراثی و به عبارتی بهتر،
بر اساس ویژگیهای فرهنگی  5بستر آن بنا بود .به
تبع موفقیت این پروژ هها ،پروژ ههای حفاظتی دیگری
به دست کارشناسان ایرانی انجام شد؛ اما اقدامات
انجامیافته غالباً تقلید و تکرار رو شهای بهکاررفته توسط
کارشناسان خارجی بود که به عنوان نمونه ،میتوان
بخشی
«به اجرای رینگ بتن مسلح جهت استحکا م
ِ
گنبد بسیاری از بناهای تاریخی ایرانی اشاره نمود که
تقلیدی ناقص از تکنیک حفاظت کارشناسان خارجی
در گنبدسلطانیه بود» (پیروی ،کبیرصابر ،پاکدل فرد و
فردوسی 1400 ،ب.)111 ،
ضعف در ابدا عهای معمارانه بر اساس زمینههای
فرهنگی ،متأثر از پارادایمی بوده که در آن دوره بر
حوزۀ حفاظت معماری کشور غالب بوده است .پارادایمی
که همچنان ،از معمار عملکرد فرهنگی طلب نمیکرد.
اگرچه چنانکه ذکر شد ،در مقطع زمانی مورد بحث،
توجهها از حوزۀ باستا نشناسی به حفاظت معماری نیز
معطوف شده بود ،اما متأثر از ریشۀ باستا نشناسانۀ
حفاظت علمی در ایران ،در حفاظت معماری نیز پارادایم
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تصویر  .5کالفکشی بنای عالیقاپوی اصفهان در دهۀ  40توسط مؤسسۀ
ایزمئوی ایتالیایی .مأخذ :زاندر.322 ،1396 ،

تصویر  .7روی هم سوار کردن قطعات در مبعد کنگاور .1367 ،مأخذ :مهریار.48 ،1369 ،

تصویر  .8بازسازیهای مسجد جامع ورامین 1369 ،مأخذ :شیبانی.111 ،1371 ،

...................................................................

غالب ،برتری ایدهآلهای تاریخی و باستان شناسانه بود.
این امر ،هم در آموزش و هم در مدیریت حفاظت میراث
در این بازۀ زمانی قابل مطالعه و بررسی است.
در حوزۀ آموزش ،ایجاد توجه به میراث معماری ،بیشتر
در نتیجۀ آگاهیهای بهدستآمده توسط کاو شهای
باستا نشناسانۀ دورۀ قاجار و پهلوی بود (حبیبی،
 ،)37 ،1390لذا ذهنیتی تاریخی و باستا نشناسانه در
این حوزه حاکم بود.
در حوزۀ مدیریت ،یک آزمایشگاه مرمت در مرکز
باستا نشناسی ایران  6در اوایل دهۀ  50با استفاده
آزمایشگاهی وارداتی تأسیس
از ابزار و تجهیزات
ِ
شد تا حفاظت مبتنی بر رو شهای علمی آغاز شود
(وطندوست31 ،1394 ،ـ .)30این اقدام ،حاکی از آن
علمی
است که ذهنیت مقطع زمانی مورد بحث از روش
ِ
حفاظت ،عرصۀ معماری را شامل نمیشد .به خصوص،
آغاز رو شهای علمی از مرکز باستان شناسی ،بر نگاهی
تاریخی و باستانشناسانه در این حوزه صحه میگذارد.
همین روند پس از انقالب اسالمی در دهۀ  60نیز تداوم
یافت (تصاویر  7و  )8و متأثر از آرما نهای انقالب
اسالمی ،مبنی بر رهایی از وابستگی فکری به غرب،
اید هآ لهای بومی و سنتی بیش از پیش تقویت شد
(حجت .)167 ،1393 ،چنا نکه در اساسنامۀ سازمان
میراث فرهنگی درسال  1367در تعریفی که از میراث
فرهنگی ارائه شد ،هنر و معماری مورد غفلت واقع شده
باستانی میراث ،مورد
و بیشتر ،جنبههای تاریخی و
ِ
توجه قرار گرفت (وطندوست33 ،1394 ،ـ .)32بنابراین
نقشآ فر ینی معما ر د ر جهت پا سخگو یی به همین
اید هآ لها ادامه یافته و همچنان ،رویکردی تاریخی و
باستا نشناسانه بر حفاظت معماری کشور حاکم بود .با
این تفاوت که تعداد اقدامات حفاظتی ،متأثر از شرایط

تصویر  .6جابجا کردن ستون بنای چهلستون اصفهان برای تقویت آن ،در همان
دهه و توسط همان شرکت .مأخذ :همان.361 ،
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اضطراری دورۀ جنگ ایران و عراق و پس از این جنگ،
بسیار کاهش یافته بود .لذا میتوان گفت که در این دوره
نیز ،پارادایمی که برای حفاظت علمی کشور ،تعیین جهت
مینمود ،کماکان توجهی به تأمین اید هآ لهای اجتماعی
نداشته و این بار ،تعیینکنندۀ اصلی در پارادایم غالب،
توجه به اید هآ لهای تاریخگرایانه و باستا نشناسانه
در سیستم آموزشی و مدیریتی کشور بود .لذا حضور
معمار در اقدامات حفاظتی ،در راستای پاسخگویی به
ایدهآلهای مذکور بود و نه ایدهآلها و ارزشهای مورد
انتظار جامعه .پس در تداوم دورۀ پیش ،همچنان نیازی
به نقشآفرینی فرهنگی معمار وجود نداشت.
•از اوایل دهۀ  70تا کنون
از نخستین سا لهای دهۀ  70در ایران ،تال شهایی در
راستای بهر هگیری از میراث معماری ،به جای حفاظت
موزهای صِ رف ،آغاز شد که از جمله میتوان به اقدامات
تغییرکاربری و احیاء بناهای تاریخی اشاره نمود .این
اقدامات ازاوایل دهۀ  80به تبع ادغام سازمان میراث
فرهنگی با سازمان ایرانگردی و جهانگردی ،به منظور
توسعۀ گردشگری و بهر هبرداری اقتصادی ،بیش از
پیش مورد توجه قرار گرفت .بدین ترتیب ،آغاز توجه
به امر تغییر کاربری و احیاء ،یکی از دالیلی بود که
لزوم نقشآفرینی فرهنگی معمار را که از دورۀ قاجار
رفتهرفته به فراموشی سپرده شده بود ،بار دیگر مطرح
نمود .چراکه در نظر گرفتن نیازهای فرهنگی جامعه،
مؤلفۀ مهمی در این اقدامات محسوب میشود.
در همین راستا و به دنبال افزایش شمار بناهای ثبتشدۀ
ملی بخصوص ازاوایل دهۀ  80در سال  1384صندوق
احیاء و بهرهبرداری از اماکن تاریخی به منظور واگذاری
ثبتی غیرنفیس ،به سرمایهگذاران
بخشی از میراث
ِ
بخش خصوصی تأسیس شد (وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی ،آبان  .)1400اما نکتۀ قابل
توجه آنکه ،موفقیت پروژ ههای واگذا رشده و تداوم
اعتماد بخش دولتی ،در گرو نقشآفرینی فرهنگی
مطلوب معماران و طراحیهای خالقانۀ این تخصص به
منظور پیوند بناهای تاریخی با زندگی معاصر است (آزاد
و درسوئی .)54 ،1400 ،لذا تأسیس این صندوق ،لزوم
عملکرد فرهنگی معمار را دوچندان کرد.
از سوی نیز در دهههای  70و  80نگاه چندرشتهای به
حفاظت معماری و متمایزشدن وظایف تخصص معماری
و مرمت در این حرفه ،با تأسیس رشتۀ دانشگاهی مرمت،
هرچه بیشتر مورد توجه قرار گرفت .در دهههای مذکور،
در چندین دانشگاه ایران جذب دانشجو در رشتۀ مرمت
در مقاطع تحصیلی مختلف ،آغاز شد .البته این رویکرد،
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پیشتر در دهۀ  50نیز مطرح شده بود که تأسیس رشتۀ
مرمت در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه فارابی
اصفهان در سال تحصیلی 1356ـ ،1355متأثر از همین
ِ
ماهیت چندرشتهای
رویکرد بوده است .اما در اجرا ،به
این حرفه توجهی نمیشد (کشاورز ،جبلعاملی و
مهد یزاده .)93 ،1397 ،حال آنکه چنا نکه ذکر شد،
این توجهات از دهۀ  70صورت جدیتری به خود گرفت.
به موازات این حرکات ،برخی صاحبنظران نیز بر
ضرورت عملکرد فرهنگی معمار در انواع اقدامات
حفاظت معماری عالوه براقدامات تغییر کاربری و احیاء
توجه نشان دادند که در بخش پیشینۀ پژوهش به برخی
از آنها اشاره شده است.
بدین ترتیب ،در ایران نیز -با تأخیر زمانی چندین دهه
نسبت به جوامع اروپایی -پارادایمی در تکاپوی توجه به
ایدهآ لهای اجتماعی مطرح شد که نقشآفرینی فرهنگی
معمار را برای تأمین اید هآ لهای مذکور میطلبید .حال
آنکه رویارویی جامعۀ علمی معماری با این پارادایم
نوین یعنی پارادایم فرهنگگرا ،دو وجه متفاوت داشت
که در ادامه بدان میپردازیم.
  -ضعف اکثریت جامعۀ علمی معماری در رویاروییباپارادایم فرهنگگرا

مواجهۀ جامعۀ علمی معماری با این پارادایم نوین ،غالباً
به صورت عدم توانایی عملکرد فرهنگی معمار بروز کرد.
چراکه خاستگاه باستا نشناسانۀ حفاظت علمی در ایران
و طلبنشدن عملکرد فرهنگی از معمار از دورۀ قاجار،
سبب شده بود که ذهنیتی باستا نشناسانه از حفاظت،
در ذهن معمار شکل گرفته و تکلیف اصلی خویش را
فراموش کند (تصاویر  9و .)10
در دهههای اخیر ،با وجود آنکه حرکات مثبتی از جانب
معماران و بهخصوص دانشکد ههای معماری در زمینۀ
ارتقاء توانایی عملکرد فرهنگی این تخصص در حفاظت
میراث معماری انجام یافته ،اما کماکان رسوخ ذهنیت
باستا نشناسانه در اذهان ،سبب شده که در اغلب
اقدامات حفاظتی ،نقشآفرینی فرهنگی شایستهای را
از سوی معمار شاهد نباشیم .در واقع با وجود دو رشدن
از رویکرد باستا نشناسانه ،هنوز رویکرد چندرشتهای در
عمل ،به طور کامل مرسوم نشده است (تصویر .)9
مقایسهای بین اقدامات حفاظتی اخیر در ایران و
اقدامات مشابه در کشورهای توسعهیافته ،بر این
ادعا صحه میگذارد .در این خصوص به عنوان نمونه،
میتوان به محوطۀ باستانی موزۀ عصر آهن تبریز اشاره
کرد؛ که پس از کشف اتفاقی آن در دهۀ  70و اقدامات
حفاظتی در دهههای  70و  80در نهایت ،کالبدی که
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تصویر  .9تحول رویکرد حفاظت معماری به تبع تحوالت پارادایمی حفاظت در ایران .مأخذ :نگارندگان.
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تصویر  .10عملکرد معمار در رویارویی با پارادایم غالب در مقاطع زمانی مختلف ،مأخذ :نگارندگان.
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تصویر  .11فضای داخلی موزۀ عصر آهن ،تبریز .مأخذ :نگارندگان.

تصویر  .12نمای خارجی همین موزه .مأخذ :آرشیو نگارندگان.

بر آن احداث شده ،تأمینکنندۀ نیازها و انتظارهای
جامعۀ کنونی از فضای موزه نیست (تصاویر  11و .)12
این مثال را میتوان با موزۀ جدید آکروپلیس آتن،
طراحیشده توسط برنارد چومی یا توسعۀ موزۀ لوور پاریس
به طراحی آی .ام .پی ـ که داستان تقریباً مشابهی با محوطۀ
عصر آهن تبریز از لحاظ کشف اتفاقی آثار باستانی داشتهاند
ـ مقایسه کرد .در پروژههای مذکور ،معما ِر خالق ،عالوه
بر حفاظت آثار مکشوفه ،از این آثار جهت ایجاد جذابیت
برای مخاطب بهره گرفته و در عین حال ،سایر متخصصین
همچون باستا نشناسان و متخصصین مرمت ،به بهترین
شکل ایفای نقش کردهاند.
البته به خاطر ماهیت چندبعدی رشتۀ معماری و متأثر از
انتظارهای متعددی که از این رشته میرود ،نقشآفرینی
معمار در عرصۀ حفاظت معماری نیز ابعاد گوناگون مییابد و
دربرگیرندۀ طیفی از نقشآفرینی در عرصۀ «معماریِ مرمت»
تا «معماریِ توسعه» است .مثالهایی که پیشتر در خصوص
جوامع توسعهیافتۀ غربی آورده شد ،نمونههایی بود که ایفای
نقش معمار در عرصۀ «معماری توسعه» در آنها پررنگتر
بود .در پروژههای مذکور به دلیل لزوم آفرینشهای نوین
معمارانه با مداخالتی همچون طراحیهای میانافزا و یا احیاء
و معاصرسازیِ ساختارهای کهن ،اهمیت نقشآفرینی معمار
و ضعف عملکرد این تخصص در آنها بیشتر مشهود است.
اما در اغلب پروژ ههای حفاظتی ،توسعه و طراحیهای
جدید،کمتر مدنظر است و نقش معمار در این پروژهها،
بیشتر در قالب معمار مرمتگر است .بدیهی است که دراین
مداخلهها ،معمار ،نقشآفرین اصلی نبوده و به دلیل اولویت
اقدامات باستانشناسانه و مرمتی یا استحکامبخشی سازهای،

عمدۀ مسئولیت بر عهدۀ مرمتگران و یا مهندسان سازه
است .معمار در اینگونه اقدامات با آگاهی از ارزشهای
تاریخی و هنری بنا از یک طرف و آشنایی با فناوریهای
روز از سوی دیگر ،میتواند با توجه همزمان به هر دو بُعد و
همچنین مدنظر قرار دادن ارزشهای اجتماعی ،فعالیتهای
هر دو گروه را به سمت ارزشهای فرهنگی جامعه سوق
دهد (پیروی ،کبیرصابر و همکاران 1400 ،الف) .در ایران
در اینگونه اقدامات حفاظتی ،معمو الً نگاه انحصاری دو
گروه مذکور به اهداف حرفۀ خویش ،منجر به غلبۀ دیدگاه
متخصصین یکی از حوزهها بر دیگری شده و پاسخگویی به
ایدهآلهای اجتماعی ،در سایه قرار میگیرد .اما معماران به
عنوان کارشناسانی که آگاه از ضرورتهای هر دو وجه بوده
و دارای دانشی میانرشتهای هستند ،میتوانند همبستگی
عملی و فکری بین این دو حوزه ،ایجاد کنند (آصفی و
رادمهر.)40 ،1393 ،
البته توضیحات مذکور به هیچ وجه به معنای منتفیبودن
نقش تخصصی مرمتگران یا مهندسان سازه نیست بلکه
مقصود ،تبیین نقش معمار در سوقدادن فعالیت تیم حفاظت
به سمت ارز شهای اجتماعی است .در واقع در چنین
پروژههایی ،معمار وظیفه دارد که به روشهای غیرمستقیم
به برجستهنمودن ارزشهای فضایی و جلب توجه و جذب
جمعیت به فضای میراث اقدام کند .حال آنکه در ایران،
چنانکه ذکر شد معمار در چنین موقعیتهایی نیز معموالً
عملکرد مطلوبی نداشته و نمونۀ آن ،دهها مسجد ،کاروانسرا،
حمام و بنای با ارزش تاریخی دیگر است که با وجود حفظ
مطلوب عناصر تاریخی توسط تخصصهای مربوطه ،به علت
ضعف عملکرد فرهنگی معمار ،مهجور و متروک ماندهاند
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  -گرایش قشر محدودی از جامعۀ علمی معماری به پارادایمفرهنگگرا

به تبع مطر حشدن پارادایم فرهنگگرا از اوایل دهۀ

...................................................................

(عباسی هرفته166 ،1394 ،ـ .)165این در حالی است که در
جوامع توسعهیافته ،معمار در چنین موقعیتهایی نیز تکلیف
فرهنگی خود را به بهترین شکل ایفا میکند.
ِ
گاهی نیز جایگاه رشتۀ معماری در امر حفاظت ،در هیچ یک از
دو عرصۀ «معماری توسعه» یا «معماری مرمت» قابل تعریف
نبوده و معمار با نقشی کمرنگتر ،فقط با ایدهای فرهنگی ،نقش
خود را در این حوزه به انجام میرساند .به عنوان مثال ،میتوان
مرکز خرید نوینی در مجاورت کلیسای سالزبری را مثال زد که
معمار با طراحی سقفی شیشهای و ایجاد دید مناسب به کلیسا،
عالوه بر ایجاد جذابیت برای مرکز خرید جدید ،از ارزشهای
تاریخی کلیسای مذکور نیز حمایت کرده است (Orbaşli,
 .)2008, 201یا در مثالی دیگر ،میتوان به طراحی فروشگاههایی
با مارکهای معروف جهانی برای عرضۀ غذا ،پوشاک و غیره در
مجاورت میراث معماری در برخی جوامع اروپایی اشاره کرد که
ِ
جمعیت بومی نیز به بافت
عالوه بر جذب گردشگر ،سبب جذب
تاریخی شده و در محیط ،سرزندگی ایجاد کرده است (ibid.,
 .)190-187این برنامهدهیهایِ فرهنگمبنا ،عالوه بر حفظ
میراث معماری وسرزندگی این بافتها ،سبب رشد اقتصادی
جوامع مذکور از بُعد درآمدهای حاصل از میراث معماری نیز
میشود (مرادی ،زرآبادی و ماجدی15 ،1398 ،ـ.)14
الزم به ذکر است که اگرچه امروزه در ایران ،معمار در عرصۀ
معماری عملکرد به نسبت بهتری دارد ،اما مؤلفۀ تعیینکننده
در عملکرد معمار در این عرصه ،معموالً نمایش یکی از وجوه
هنری و یا فنی بدون توجه به معیارهای فرهنگی جامعه است
(ناری قمی .)147 ،1392 ،در واقع معمار در آفرینش آثار
جدیداالحداث نیز معموالً عملکرد فرهنگی شایستهای ندارد .در
این راستا به عنوان مثال میتوان به طراحی برج میالد تهران با
وجه فنی غالب آن اشاره کرد که هرچند بسیار بلند و باشکوه،
اما هرگز نماد کشوری با تمدنی چون ایران نیست (بانیمسعود،
 .)511 ،1394نگاهی اجمالی به آثار متعدد احداثشده در
یکی دو دهۀ اخیر در کشور ،حاکی از همین ضعف عملکردی
معمار است .این در حالی است که از دهههای پایانی قرن بیستم
میالدی در جوامع توسعهیافته ،توجه به ارزشها و ایدهآلهای
اجتماعی متأثر از پارادایم فرهنگگرا ،الگوی عملکردی معماران
بوده و خالقیتهای هنری و فناورانه نیز در جهت پاسخگویی
به نیازهای فرهنگی است .لذا عدم تقرب به پارادایم رایج
مقیاس معماری کشور را نیز شامل میشود که این امر خود،
در عدم تقرب حفاظت معماری به پارادایم فرهنگگرا و ضعف
عملکرد فرهنگی معماران دراین عرصه ،بیتأثیر نیست (پیروی و
همکاران 1400 ،ب.)114 ،

 70در ایران ،در حوزۀ حفاظت معماری پروژ ههای
موفقیتآمیزی نیز بر اساس قواعد این پارادایم نوین به
انجام رسید .در این خصوص به عنوان نمونه میتوان به
طرح احیای خانۀ منوچهری کاشان اشاره کرد که نمونۀ
موفقی از سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه بود.
در این پروژه به واسطۀ همکاری نزدیک با معماران ،به
مؤلفههای فرهنگی گوناگون ،تا حد قابل توجهی پاسخ
داده شده که از جمله میتوان افزایش احساس تعلق مردم
به شهر خویش ،احیای هنرهای سنتی و بومی منطقه،
حفظ اصالت ،توجه به جنبههای زیباییشناسی و در عین
حال ،بازده اقتصادی را نام برد (آزاد و درسوئی.)1400 ،
اقدامات حفاظتی در خانقاه و آرامگاه چلبی اوغلو ،مثال
اصلی مداخالت در
دیگری در این راستا است .رویکرد
ِ
این بنا ،شناخت نیازهای جامعه به منظور بهر هگیریِ
طیف وسیعی از کاربران از این میراث در کنار حفاظت
حداکثری از بخشهای اصیل و تاریخی مجموعه بوده
است (نیکبخت .)1388 ،همچنین از نمونههای موفق
حفاظت میراث معماری معاصر از منظر عملکرد فرهنگی
مطلوب معمار ،میتوان به پروژۀ هتل حنای تهران و موزۀ
تاروپود شیراز اشاره کرد.
اما نکتۀ قابل تأمل آن است که چنین پروژ ههایی که
تأمین اید هآ لها و ارز شهای اجتماعی و به عبارتی،
پایبندی به قواعد و محدودیتهای پاردایم فرهنگگرا
تا حدود قابل توجهی مبنای مداخالت حفاظتی در
آنها بوده ،تعداد اندکی از اقدامات حفاظتی کشور را به
خود اختصاص داده است .بناهای تاریخی ثبتشدۀ ملی
جهانی
متعدد و حتی بناهای ثبتشده در فهرست میراث
ِ
متعددی درکشور وجود دارد که تاکنون ،مالحظات و
مداخالت فرهنگی در خصوص آ نها به عمل نیامده
است .در این خصوص به عنوان نمونه میتوان به بنای
چغازنبیل در استان خوزستان اشاره کرد که با وجود
قدمت چندهزارساله و ثبت به عنوان اولین اثر در فهرست
میراث جهانی ،به علت عدم پاسخگویی به نیازها و
اید هآ لهای اجتماعی ،از منظر جذب گردشگر و افراد
بومی ،در وضعیت نامناسبی قرار دارد (مریدی و حاطمی
مندنشدن بخش
کاهکش .)46 ،1394 ،همچنین بهر ه
ِ
بزرگی از پروژ ههای احیاء و تغییر کاربری از توجهات
فرهنگی ،از جمله تعداد زیادی از بناهای واگذار شده به
بخش خصوصی به واسطۀ صندوق احیاء و بهر هبرداری
اماکن تاریخی ،نمایانگ ِر عدم پایبندی اغلب معماران به
قواعد و محدودیتهای پارادایم فرهنگگرا است.
در خصوص میراث معماری معاصر نیز فقط در خصوص
چند نمونۀ معدود ،حفاظت معماری بر اساس توجه به
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مهناز پیروی و همکاران

مؤلفههای فرهنگی انجام شده است .این در حالی است
که آثار معماری معاص ِر فاخر متعددی در کشور وجود
دارد که قابلیت تبدیلشدن به میراثی برای آینده را دارند
(مهدوینژاد .)1395 ،از جملۀ این میراث ،میتوان به میراث
معماری صنعتی معاصر نیز اشاره نمود« .در ایران ،برخالف
وجود ساختمانهای صنعتی منحصربهفرد بهخصوص میراث
معماری صنعتی دوران پهلوی که از بهترین و زیباترین
نمونههای معماری صنعتی در جهان هستند ،تخریب این
دسته از ابنیه بیشتر از حفاظت آنها انجام گرفته است و
تنها نمونههای معدودی احیا و تغییر کاربری داده شدهاند»
(مهدوینژاد ،دیدهبان ،و بزاززاده .)42 ،1394 ،نمونههای
ِ
اندک حفاظتشده نیز اغلب درپاسخگویی به مؤلفههای
فرهنگی ،ناکام ماندهاند .در این زمینه میتوان به اقدامات
حفاظتی در کارخانۀ پشمینۀ تبریز اشاره کرد .شاخصۀ
اصلی این بنا که در سال  1318احداث شده ،ظرافت اجرایی
خرپاهای بتنی بود .حال آنکه در حین مداخالت ،ساختار بنا
دچار اختالل شد و اثری از عناصر و اجزای اصیل آن باقی
نماند .اگرچه تکنیک مقاومسازی مناسبی در خصوص سازۀ
آن انجام شده ،اما این بنا دیگر نمیتواند نمایندۀ مطلوبی
برای فرهنگ ایران باشد (آصفی و رادمهر39 ،1393 ،ـ)38
و علت آن ،عدم عملکرد فرهنگی مطلوب معمار در تعدیل
نگاه انحصاری مهندسان و غلبۀ توجهات فنی بوده است
(همان41 ،ـ.)40
بر اساس آنچه که ذکر شد ،میتوان گفت که با وجود
مطرحشدن پارادایم فرهنگگرا از اوایل دهۀ  70در ایران،
هنوز توجه به مؤلفههای فرهنگی و تأمین اید هآ لهای
اجتماعی ،الگوی حل مسائل حفاظت میراث معماری
کشور نیست و اکثریت جامعۀ علمی معماری ،به عنوان
متخصصینی که وظیفۀ نقشآفرینی فرهنگی در اقدامات
حفاظتی را بر عهده دارند ،پایبند به قواعد و محدودیتهای
این پارادایم نوین نیستند.
توجه قشر محدودی از متخصصین معماری کشور به
پارادایم فرهنگگرا را شاید بتوان به منزلۀ یک احتمال برای
مرسومشدن این پارادایم در دورههای آتی به شمار آورد که
در صورت تداوم این تالشها محقق خواهد شد .در مباحث
فلسفۀ علم ،دور های که توجه برخی چهر ههای برجستۀ
رشتهای علمی به وجود بحران در پارادایم موجود جلب
شده و حملههای ابتدایی برای خروج از سنتی که به کژراهه
میرفته آغاز میشود ،دورۀ گذار از یک پارادایم بحرانزده
به پارادایم جدید شناخته میشود و زمانی این دورۀ گذار
به پایان میرسد که اکثریت جامعۀ علمی به این جریان
نوین بپیوندند (کوهن179 ،1395 ،ـ .)155لذا اگر زمانی
فرا برسد که رویکرد قشر غالب معماران با این قشر محدو ِد
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پیشرو همسو شود ،میتوان اذعان نمود که دورۀ گذار به
پایان رسیده و در آن صورت میتوان پارادایم رایج حفاظت
معماری کشور را پارادایم فرهنگگرا نامید.

در جستجوی راهکار برای ارتقاء عملکرد معمار
در حفاظت معماری

از دهۀ  70در ایران به دنبال مورد توجه قرار گرفتن
فرهنگی معمار در حفاظت بناهای تاریخی،
لزوم عملکرد
ِ
برخی صاحبنظران بر ضرورت بازبینی در آموزش حفاظت
تذکرهایی دادند (ابوالقاسمی( ،)42 ،1374 ،آیتاهلل زاده
شیرازی53 ،1374 ،ـ .)50اما در آن سا لها ،سیستم
آموزشی کشور در این زمینه چندان موفق عمل نکرد.
نسرین گلیجانی مقدم معتقد بود که در آموزش دروس
مرتبط با حفاظت برای دانشجویان معماری ـ یعنی
دروسی که در زمینۀ تاریخ معماری هستند ـ هنوز نگرشی
باستانشناسانه مبنی بر شناختی کمی و کالبدی از میراث،
حاکم است ،نه نگرشی بر اساس ماهیت رشتۀ معماری
که همانا توجه به فضا و ارزشهای فضای معماری است
(گلیجانی مقدم265 ،1386 ،ـ.)264
در دهههای اخیر ،حرکات مثبتی درکشور بهخصوص در
دانشکد ههای معماری ،درجهت ارتقاء توانایی عملکرد
فرهنگی معمار در اقدامات حفاظتی ،انجام شده و میشود.
اما مشکل اینجاست که هنوز رویکرد چندرشتهای ،در
برنامهریزی آموزش مرمت ،به طور کامل مرسوم نشده و
این ضعف ،سبب عدم تعریف جایگاه رشتههای تخصصی
مؤثر در این حرفه از جمله معماری شده است (کشاورزو
همکاران .)1397 ،مسلماً وقتی که جایگاه تخصصهای
مؤثر در اقدامات حفاظتی به درستی تعریف نشود ،انگیزۀ
الزم برای آموزش هرچه بهتر حفاظت بر اساس ماهیت هر
رشتۀ تخصصی ،فراهم نمیشود.
لذا در وضعیت کنونی الزم است که جایگاه همۀ رشتههای
تأثیرگذار در امر حفاظت ،از جمله معماری ،عمران ،شیمی،
فیزیک و غیره ،هرچه بهترتعریف شود (همان) .در این
صورت،آموزش حفاظت برای دانشجویان هر رشته ،با انگیزۀ
بیشتری مطابق با سرشت همان رشته برنامهریزی خواهد
شد و آموزش برای دانشجویان معماری نیز مطابق با ماهیت
این رشته جهتدهی شده و توانایی الزم برای نقشآفرینی
فرهنگی در معمار ایجاد خواهد شد.
اما بهر هگیری صحیح از تواناییهای مذکور تحت یک
مدیریت صحیح ،موضوع دیگری است که الزم است در
خصوص آن ،بازبینیهایی در کشور صورت گیرد .به عنوان
مثال ،در اغلب پروژههای حفاظت معماری در ایران به علت
به پیما ندادن پروژ هها و محدودیت زمانی ،پژوهشهای
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در این پژوهش ،به بررسی نحوۀ تأثیر تحوالت پارادایمی
حفاظت معماری در ایران بر تنزل عملکرد معمار در
این حوزه ،پس از رویارویی کشور با مفاهیم حفاظت
علمی ،پرداخته شد .بدین منظور ،بر اساس مبانی
نظریِ این مقاله ،تحول پارادایمهای حفاظت از نظر
توج ِه پارادایم غالب ،به تأمین اید هآ لهای اجتماعی
پیگیری شده و تأثیر این تحوالت بر اهداف و عملکرد
معمار در هر دوره ،مورد بررسی قرار گرفت .در این
بررسی دانسته شد که در دورۀ حفاظت سنتی در ایران،
تعیینکنندۀ اصلی در پارادایم حفاظت ،پاسخگویی به
ارز شها و اید هآ لهای اجتماعی بوده ،لذا پارادایم غالب،
از معمار عملکرد فرهنگی طلب میکرده است .اما با
آغاز توجه به حفاظت علمی ،با برتر ییافتن اید هآ لهای
دیگری از جمله ،اید هآ لهای اقتصادی ،ملیگرایانه و
تاریخگرایانه ،توجه به ارز شهای اجتماعی در سایه
قرار گرفته و لزوم عملکرد فرهنگی معمار تقریباً منتفی
شد .تداوم طوالنی مدتِ پارادایمهایی که نقشآفرینی
فرهنگی از معمار طلب نمیکردند ،سبب شد که این
تکلیف اصلی معمار در حفظ میراث به فراموشی سپرده
شده و توانایی انجام آن تضعیف شود .به طوری که با
وجود مطر حشدن پارادایم فرهنگگرا از اوایل دهۀ 70
و لزوم نقشآفرینی فرهنگی معمار در حفاظت بناهای
تاریخی ،هنوز اکثریت جامعۀ علمی معماری ،توانایی
عملکرد فرهنگی ندارند .لذا پارادایم فرهنگگرا در عمل
مرسوم نشده است .اما به علت تالش قشر محدودی
از متخصصین معماری کشور برای خروج از پارادایم
بحرا نزدۀ کنونی و تقرب به پارادایم نوین ،مقطع حاضر
را میتوان دورۀ گذار به شمار آورد .اگرچه در حدود دو
دهۀ اخیر در کشور ،تال شهای زیادی در جهت ارتقاء
این توانایی در معمار انجام شده ،اما الزم است که با
تعریف جد یت ِر جایگاه تخصص معماری در اقدامات
حفاظتی ،آموزش حفاظت برای معماران بر اساس
تخصص این رشته یعنی در جهت عملکرد مطلوب
فرهنگی ،هرچه بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا اینکه
به ارتقاء کیفیت عملکرد معمار در کنار سایر تخصصها
در تیم حفاظت بینجامد .در گام بعدی ،بهر هگیری
صحیح از این تواناییها با یک مدیریت صحیح و به ثمر
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الزم پیرامون ارز شها و الزامات فرهنگی جامعه ،انجام
نمیگیرد .بدیهی است که تخصیص فرصت کافی به این
امر مهم ،پیش از طراحی و اجرای طر حهای حفاظتی در
مجموعۀ مشاوران و پیمانکاران ،ابدا عها و خالقیتهای
معمارانه را به مسیر مطلو بتری هدایت خواهد کرد
(محبعلی .)29 ،1382 ،یا به در مثالی دیگر ،در
دسترس بودن دستورالعملهایی ایرانیز هشده برای
حفاظت معماری ،در عملکرد فرهنگی مطلوب معمار،
اهمیت بسیار دارد که معمو الً چنین دستورالعملهایی
به منظور اقدامات حفاظتی ،در کشور وجود ندارد .دراین
صورت معمار ناگزیر به آییننامههای عمومی ساختمان،
استناد خواهد نمود که این خود ،منجر به مشکالت
بزرگی درحفاظت معمارانه خواهد شد (کروچی،1395 ،
 .)151همچنین اعطای میدان عمل برای نقشآفرینی
معمار در اقدامات حفاظتی ،همانند آنچه که در جوامع
توسعهیافته دراین زمینه رایج شده ،از جمله مواردی
است که باید در هدایت و مدیریت تواناییهای معمار
مورد توجه قرار گیرد .البته در این ردۀ مدیریتی در
کشور ،شاید د هها مورد دیگر به منظور ارتقاء وضعیت
موجود قابل بررسی باشد ،اما جهت خار جنشدن از بحث
اصلی ،به موارد مذکور اکتفا میکنیم.
با ارتقاء مدیریت سیستم آموزشی در ایجاد تواناییها
و مدیریت صحیح ،بهر هگیری از این تواناییها و به
دنبال آن ،بهبود عملکرد فرهنگی معمار ،به تدریج
توجه و اعتماد مدیران باالدست به تواناییهای این
تخصص جلب شده و بودجۀ انواع ابزار و فنون مورد
نیاز برای ابدا عهای معمارانه در این حوزه تأمین خواهد
شد (تقیزاده و سلطا نپناه )214 ،1390 ،که این امر،
نقشآفرینی قدرتمندت ِر این تخصص را در پی خواهد
داشت .همچنین در صورت اطمینان خاطر از وجود
تواناییهای معمارانه و حمایت قانونی از این تواناییها،
بخش خصوصی نیز راغب به سرمایهگذاری دراین حوزه
خواهد بود .کما اینکه در سا لهای اخیر در کشور ،به
تبع پیشرفتهای نسبی در این عرصه ،حرکات مثبتی
در قالب صندوق احیا و بهر هبرداری از اماکن تاریخی و
فرهنگی آغاز شده که میتواند بیشتر توسعه یابد .با به
انجام رسیدن پروژ ههای حفاظتی بیشتر با نقشآفرینی
فرهنگی مطلوب معمار ،تدریجاً پارادایم فرهنگگرا در
حوزۀ حفاظت ایران نیز موقعیت ممتاز خود را به دست
خواهد آورد.
در تصویر  13تحوالت پارادایمی حفاظت معماری
در ایران ،تأثیر آن بر نوع نقشآفرینی معمار و تأثیر
ینی ا ین تخصص د ر نو ع ر و یکر د
کیفیت نقشآ فر ِ

حفاظت معماری ،به صورت جمعبندی ،آورده شده
است .در این تصویر ،راهکارها و وضعیت اید هآل پس از
اجرای راهکار ،در سمت راست تصویر از وضعیت فعلی
متمایز شده است.
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تصویر  .13تحوالت پارادایم ،نقش معمار و رویکرد در حفاظت معماری ایرانی .مأخذ :نگارندگان.

نشستن این تواناییها در قالب خالقیتهای معمارانه،
میتواند اعتماد و انگیزۀ سرمایهگذاران دولتی و
خصوصی را برای حمایت از این خالقیتها ترغیب
کند که این خود ،در نقشآفرینی فرهنگی قدرتمندت ِر
معمار در امر حفاظت و همسوشدن قشر غالب معماران
با قشر معدود پیشرو ،نقش مؤثری داشته و در آن
صورت میتوان پارادایم حفاظت کشور را پارادایم
فرهنگگرا نامید.

....................................................................

پینوشتها

های جوامع
 .1البته هنوز ،عرصۀ معماری کشور نیز ،فاصلۀ زیادی با پیشرفت
های معماری،
توان اذعان کرد که در زمینۀ آفرینش
یافته دارد؛ اما می
توسعه
شود.
های بهتر و بیشتری انجام شده و می
تال ش
های علمی در این حرفه،
شدن رو ش
 .2اگرچه مفهوم «حفاظت» پیش از مطر ح
وجود نداشته ،اما جهت اجتناب از تعدد واژگان و به منظور عدم پیچیدگی
متن و نمودارها ،برای دورۀ نگهداری سنتی بناها نیز واژۀ حفاظت به کار برده
شده است.
های روش کیفی هستند (بنگرید به براتی،
 .3هر دو روش مذکور ،از زیرمجموعه
داوودپور و منتظری114 ،1392 ،ـ.)100
گیری از مصالح نوینی همچون
 .4البته در راستای تجدد آمرانۀ رضاشاه ،بهر ه
بتن و میلگرد در مرمت بناهای تاریخی آغاز شده بود .اما این فقط در حد
توان به این گونه اقدامات ،روش نوین و یا
گیری از مصالح نوین بود و نمی
بهر ه
علمی اطالق نمود.
 .5به عقیدۀ گرگ یانگ ،فرهنگ مشتمل بر «تاریخ و میراث ناملموس»« ،جامعه
های زندگی کنونی» و «جغرافیا و محیط» است (بنگرید به یانگ،
و شیو ه
نظران،
 .)114 ،1392الزم به ذکر است که تعریف فرهنگ توسط اغلب صاحب
ها است.
کارگیری واژ ه
تقریباً شامل همین سه زمینه ،با اندکی تفاوت در به
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 .6در سال  1351با تشکیل معاونت پژوهش و حفظ میراث فرهنگی در وزارت
فرهنگ و هنر ،چهار واحد شامل «ادارۀ کل حفاظت آثار باستانی و بناهای
شناسی» و «ادارۀ کل
شناسی ایران»« ،مرکز مرد م
تاریخی»« ،مرکز باستا ن
ها» سازما ندهی شدند و همراه با سازمان ملی حفاظت آثار باستانی به
موز ه
دوست.)1394 ،
فعالیت پرداختند (بنگرید به وطن

فهرست منابع
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برنامههای علوم انسانی 21 ،)5(21 ،ـ.55
•اسکات ،فرد .)1397( .معماری تغییر (ترجمۀ علیرضا
عینیفر ،احسان مسعود و نوید گلچین) .تهران :کتاب فکر نو.
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