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ســــــخن مدیر مـســـئول

کـه مـا را بـه فرهنـگ و سـنن  گـذر زمـان بی تردیـد دارای عناصـر و مشـخصه های مختلفـی هسـتند  بناهـای تاریخـی در 
کـه از ایـن  پیشـینیان از یک سـو و شـیوه های تکنیکـِی سـاخت آن بناهـا از سـوی دیگـر رهنمـون می سـازند؛ ولیکـن چیـزی 
ابنیـه در طـی دوران بـه جـای مانـده، بـا اصـل آن بنـا در زمـان خـود، به دلیـل اثـرات مخـرب محیطـی بسـیار فاصلـه دارد. به 

قـول شـاعر بـزرگ پارسـی گوی، فردوسـی طوسـی:                     
گردد خراب            ز باران و از تابش آفتاب بناهای آباد 

کـن مهـم اسـت، هـم مرمـت فیزیکـی و کالبـدی بنا و هـم احیاء،  بایـد اذعـان داشـت آن چـه کـه در عاج بخشـی این گونـه اما
کـه این  هـا دو روی یـک سـکه اند. صنـدوق احیـاء و بهره بـرداری از  بهره بـرداری و توجـه بـه وجـود جوهـری آن اسـت، چـرا 
بناهـای تاریخـی و فرهنگـی بـا هـدف پیونـد میـان مرمـت علمـی اثـر و هدایـت و حمایـت از فعالیت هـای عاقه منـدان بـه 
گذشـته  گفتـه را در بر گیـرد. بـا مـرور عملکـرد سـال های  سـرمایه گذاری در آن تأسـیس شـده تـا بتوانـد هـر دو وجـه از پیـش 
گـذاری و  صنـدوق می تـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه از ظرفیت هـای بالقـوه ایـن مؤسسـه کمتـر اسـتفاده شـده و صرفـًا بـه وا
گردیده اسـت. حال مقرر اسـت که در دوره جدید مدیریت سـازمان میراث فرهنگی، صنایع دسـتی  کتفا  بهره برداری بناها ا
و گردشـگری، ایـن صنـدوق نسـبت بـه برنامه ریـزی جهـت بازآفرینـی نقـش مالی و تسـهیات حمایتی، زمینه سـازی جهت 
احیـاء بناهـای تاریخـی متعلـق بـه اشـخاص حقیقـی، تبدیـل صنـدوق بـه مرجعـی جهـت رفـع نیازهـای مهندسـی مرمـت و 

سیاسـتگذاری تولیـد مصالـح سـنتی بـا شـیوه های مـدرن اقـدام نماید.
کاهـش نـرخ بیـکاری اسـت. در برنامـه  کـه یکـی از اهـداف مهـم دولـت دوازدهـم توجـه بـه اشـتغال پایـدار و  پـر واضـح اسـت 
اباغـی از سـوی ریاسـت محتـرم سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری به صنـدوق احیاء نیز به توجـه به این 
موضوع تاکید شـده اسـت. صندوق احیاء عاوه بر آن که می تواند با به کارگیری بخش خصوصی و جذب سـرمایه های آن در 
هزینه کـرد اعتبـارات تملـک دارایـی سـرمایه ای کشـور صرفه جویـی به وجـود آورد، با بهره گیـری از ظرفیت هـای درون زای این 

بخـش نیـز نسـبت بـه ایجـاد اشـتغال پایـدار ایفای نقـش نموده و عمـًا در جهت سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی گام بـر دارد.
بـا  بتـوان  تـا  شـود  پرداختـه  صنـدوق  ایـن  نقـش  بـه  تفصیلی تـر  صـورت  بـه  آتـی  شـماره های  در  داریـم  بنـا  به هر حـال 
کوچکـی در حفـظ فرهنـگ و سـنن پیشـینیان ایـن مـرز و بـوم برداشـت.   گام  هرچنـد  جهت گیری هـای نویـن مدیریتـی 

پرهام جانفشان          
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سخن ســــردبیــــر

ایـران امـروزی کـه بخشـی از حـوزه بـزرگ تمدنـی فـات ایـران و نواحـی پیرامونـی آن از هند و افغانسـتان تا آسـیای مرکزی و 
ناحیه قفقاز اسـت، به دلیل پیشـینه کهن خود میراث دار هزاران سـال فرهنگ و آثار معنوی و مادی آن اسـت. تاریخ غنی 
ایـران، بـه عنـوان یکـی از بزرگ تریـن تمدن هـای بشـری، همـواره محمل فراز و نشـیب هایی بوده که داسـتان خـود را از دل 
کـرده اسـت. حـال، امـروز در جغرافیـای کنونـی سـرزمین  آثـار برجـای مانـده از روزگار خـود نسـل بـه نسـل تـا بـه امـروز منتقـل 
ایـران و حتـی مـاورای مرزهـا، آثـاری برجـای مانـده که عمری به درازای تاریخ داشـته و بازگو کننده جغرافیای مهمی از این 
که در خود جای داده اند، بازنمایی تاریخ  کی است. شهرها و حتی روستاهای ایران از دل آثار ملموس و ناملموسی  کره خا
گون تا ابنیه و محوطه های  گونا این سـرزمین را به دوش می کشـند؛ از فرهنگ و آداب و رسـوم اقوام و مردمان از نژادهای 

تاریخی،همگی زبان گویای این سـرزمین هسـتند. 
که از چنین تاریخی صحبت به میان می آید به طور مشـخص مقصود چیسـت؟ آیا تنها شـهرهای تاریخی با شـهرت  حال 
جهانـی همچـون اصفهـان، یـزد و شـیراز مصادیـق ایـن نوشـتار هسـتند یـا روسـتاهای تاریخـی در دل کویـر نیز مشـمول این 
گـر تمـام تاریـخ ایـن  اوصـاف می گردنـد؟ بـه طـور قطـع شـهرهایی کـه از آن هـا یـاد شـد، شناسـنامه  قدمـت ایـران هسـتند امـا ا
کشـور محدود به همین شـهرها و آثار درون آن ها شـود به گونه ای که مسـبب غفلت از همه دارایی های تاریخی گردد، بی 
کنار  شـک جفای بزرگی به این سـرزمین شـده اسـت. آداب و رسـوم کهن به جای مانده در روسـتاها و شـهرهای کوچک در 
گـر تا کنـون مغفـول مانـده و در مقابـل دیده همگان نمودی در خور نداشـته، نه از شـان آن ها که از  آثـار تاریخـی درون آن هـا ا

کرده اسـت. که همه اعتبار تاریخی را در دل شـهرهای بزرگ جسـتجو  نگاه و رویکرد ناصحیحی ناشـی شـده 
که  گردشـگری به طور عام، از طرف دولت متولی اصلی تمامی آن چیزی اسـت  سـازمان میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و 
کـن تاریخـی و فرهنگـی بـه  بـا پیشـینه و سرگذشـت ایـن مـرز و بـوم ارتبـاط دارد و صنـدوق احیـاء و بهره بـرداری از بناهـا و اما
کـه در راس اهـداف  طـور خـاص از سـال 1384 بـه عنـوان بـازوی اجرایـی سـازمان متبـوع، بـار مسـئولیتی را عهـده دار شـده 
کان خـود احیـای بناهـای تاریخـی را بـه عنـوان عامـل محرکـی در احیـاء و توسـعه بافت هـای  بـا ارزش پیرامونـی آن و بـا 
هـدف دمیـدن مجـدد حیـات در کالبـد قدیـم و بازگردانـدن زندگـی بـه کالبد تاریخی تعریف کرده اسـت. نقشـی که صندوق 
کنـون در صـدد ایفای آن برآمـده، نقش تسـهیل کننده ای بوده  احیـاء بـه عنـوان موسسـه ای غیرانتفاعـی از زمـان تاسـیس تا
کمیتی و بخش خصوصی باشـد به گونـه ای که با ترغیب و  کـه همـواره سـعی بـر آن داشـته کـه پـل ارتباطـی میان بخش حا

جـذب سـرمایه  های داخلـی و خارجـی، ایـن ابنیـه را از رکـود و انجمـادی کـه سـال ها بـه آن دچـار بـوده، رهـا سـازد. 
کـه نقـش صنـدوق احیـاء را در ایـن میـان بسـیار مهـم و تاثیرگـذار نمـوده، ایفـای نقـش نظارتـی و همیـاری مسـتمر  آن چـه 
کـه  کمیتـْی دوشـادوِش بخـش خصوصـی و در چارچوب هـای از پیـش  تعییـن شـده قانونـی اسـت، زیـرا  و موثـِر بخـش حا
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کـن تاریخـی تقریبـا غیـر قابـل جبـران  و بازگشـت می نمایـد. کوچکتریـن خطـا و اهمـال در امـر حفاظـت، مرمـت و احیـای اما
حال پس از گذشت حدود 12 سال از آغاز به کار این صندوق و پیمودن مسیری که تجارب گران بهایی در عرصه حفاظت 
و احیـای بناهـای تاریخـی را در اختیـار ایـن مجموعـه قـرار داده، تصمیـم بـر آن شـد تـا بـا راه انـدازی نشـریه ای تخصصی در 
حـوزه احیـای بناهـا و بافت هـای تاریخـی، ضمـن معرفـی و انتقـال تجـارب بـه جامعـه حرفـه ای و دانشـگاهی، و نیـز اخـذ 
که می تواند یاری گر متولیان و مخاطبان در این  گامی شایسـته در جهت مستندسـازی و ثبت آنچه  نظرات و آرای ایشـاْن 
کنـون اولیـن قـدم خـود را در مسـیر رسـاندن صـدای تمامـی کنش گـران حـوزه  کـه ا گـردد، برداشـته شـود. ایـن نشـریه  حـوزه 
کـه معتـرف بـه  کشـور برمـی دارد، همچنـان  حفاظـت و احیـای بافت هـا و بناهـای تاریخـی در فضـای رسـانه ای و عمومـی 
کاسـتی های خـود در شـماره نخسـت اسـت، ضمـن دعـوت از تمامـی صاحب نظـران و کنش گـران این حوزه بـه مطالعه این 
کیفی بر مبنای بازخوردهای  نشـریه، از ایشـان تمنا می دارد تا با ارایه نقطه نظرات و انتقادات خود، ما را در ارتقای سـطح 

مخاطبان یاری رسـانند.
کنش گـران  گسـترده ای از  کسـب آرا و نظـرات صاحب نظـران از طیـف  کوشـیده تـا بـا  نشـریه احیـاء در شـماره نخسـت خـود 
ایـن حـوزه اعـم از سـرمایه گذاران، مرمت گران، شهرسـازان، معمـاران، بهره برداران، مدیران و مسـئوالن در قالب گفت وگو، 
کتـاب و معرفـی تجـارب موفـق در حـوزه مرمـت و احیـای  مقالـه و جسـتار و نیـز پرداختـن بـه متـون معتبـر علمـی، معرفـی 
گـون وضعیـت  گونا بناهـای ارزشـمند تاریخـی در مقیـاس ایـران و جهـاْن در حـد تـواْن دیـد و تحلیلـی جامـع از جنبه هـای 
کنونـی بافت هـا و بناهـای تاریخـی در کشـور و جریـان احیـاء و بهره بـرداری مجـدد در سـطح بین المللـی ارایـه نماید تا ضمن 
برقـراری ارتبـاط بـا مخاطبـان خـود، بتوانـد سـهمی انـدک در پـر کـردن خـا منابـع علمی-پژوهشـِی نوشـتاری در ایـن حـوزه 
داشـته باشـد. از آن جا که حیات یک نشـریه در پویایی و ارتباط موثر با خوانندگان و مخاطبان آن اسـت، از همین رو امید 
 مـی رود تـا بـا دریافـت بازخوردهـا، نظرات و انتقادهای ارزشـمند مخاطباِن گرانقدر، این نشـریه بتواند در شـماره های آتی از 

نقـاط ضعـف خـود کاسـته و بر نقـاط مثبـت بیافزاید. 
در پایـان امیـد اسـت بـا همـکاری و همفکـری همـه شـما عزیـزان و با انتشـار نشـریه حاضر به عنـوان یکی از راه های رسـیدن 

بـه هـدف متعالـی خـود دال بـر بهره بـرداری اقتصـادی از بناهـا و بافت هـای تاریخـی با رویکـرد فرهنگی، نزدیک شـویم.   

علی مختاری طالقانی         
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 گفت و گوها 
  گفت و گو با دکتر علی اصغر مونسان

 | رویکردهای آتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درخصوص احیاء بناها و بافت های تاریخی و فرهنگی | 

  گفت و گو با مهندس سید محمد بهشتی

 | احیاء بناهای تاریخی به منظور حفاظت و نقش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | 

  گفت و گو با دکتر پیروز حناچی

 | دولت قانونگذار یا متصدی  جریان زندگی در بافت های تاریخی در پیچ و خم های قانونی |

  گفت و گو با  دکتر سعید اسالمی بیدگلی

کن تاریخی و فرهنگی |  |  اقتصاد احیاء و بهره برداری از بناها و اما

  گفت و گو با دکتر  محمدحسن خادم زاده

 | ثبت جهانی بافت تاریخی یزد، فرصت ها و تهدیدها |
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 رویکردهای آتی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری درخصوص احیاء 

بناها و بافت های تاریخی و فرهنگی

گـی  تاز بـه  جنابعالـی  این کـه  بـه  توجـه  بـا     
مسـئولیت ریاسـت سـازمان میراث فرهنگـی، صنایع 
گرفته ایـد، وضعیـت  گردشـگری را بـر عهـده  دسـتی و 
کشـور را چگونـه  کنونـی بناهـا و بافت هـای تاریخـی 
جدیـد  دوره  در  سـازمان  ایـن  می کنیـد؟  ارزیابـی 
بناهـا و بافت هـای  بـا  چـه رویکـردی را در مواجهـه 

گرفـت؟ خواهـد  پیـش  در  تاریخـی 
در دولـت یازدهـم سـعی شـد تـا ظرفیت هـای موجـود در 
حـوزه میـراث فرهنگـی ملمـوس و ناملمـوس شناسـایی 
از فرصت هـای  گرفتـه  برنامه ریـزی صـورت  بـا  و  شـده 
گـردد.  ارزشـمند ابنیـه و بناهـای تاریخـی بهره بـرداری 
در دولـت دوازدهـم در ادامـه اقدامـات صورت گرفتـه در 
دولـت قبـل، برنامـه اصلـی سـازمان میـراث فرهنگـی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری بر شـکوفایی پتانسیل های 
شـده  متمرکـز  ارزش هـا  ایـن  از  بهره منـدی  و  موجـود 
فـراوان  فرهنگـی  ظرفیت هـای  بـه  توجـه  بـا  اسـت. 
ارزش  واجـد  کـه  آثـاری  همـه  از  حفاظـت  کشـورمان، 
عظیمـی  بودجـه  نیازمنـد  هسـتند،  فرهنگـی  تاریخـی 
ج اسـت. در این  اسـت کـه تامیـن آن از تـوان دولـت خـار

که  راسـتا دولت می بایسـت با انجام وظیفه اصلی خود 
کمیتی اسـت و با پرهیز از نقش تصدی گری،  نقشـی حا
بـر اسـاس اصـل 44 قانـون اساسـی بـا ایجـاد محرک هـا 
فعـال  را  خصوصـی  بخـش  متنـوع  مشـوق های  و 
نمـوده و بصـورت همزمـان ایـن مشـوق ها را بـرای ورود 
سـرمایه گذاران خارجـی بـه ایـن حوزه نیـز در نظر بگیرد. 
مطابـق برآوردهـا حجـم سـرمایه در حال جذب سـالیانه 
هرچنـد  کـه  بـود  خواهـد  ریـال  میلیـارد   250 حـدود  در 
اقدامی بسیار ارزشمند است؛ ولی این مقدار در مقایسه 
کافـی اسـت. مـا تـاش خواهیم  بـا حجـم بـاالی ابنیـه نا
کـرد بـا رفـع موانـع قانونـی، حقوقـی و مدیریتـی موجـود، 
بیشـتر  هرچـه  سـرمایه گذارِی  بـرای  را  مناسـبی  بسـتر 
بخـش خصوصـی فراهـم و با فعال کردن دسـتگاه های 
جریـان  کلیـت  نظارتـی،  و  تسـهیل گر  نقـش  در  دولتـی 

کنیـم. احیـاء بناهـا و بافت هـای تاریخـی را مدیریـت 

و  بناهـا  از  بهره بـرداری  و  احیـاء  پتانسـیل    
توسـعه  بـر  تاثیـری  و  نقـش  تاریخـی چـه  بافت هـای 

داشـت؟ خواهـد  گردشـگری  جریـان 

گفت و گو با دکتر علی اصغر مونسان

علی اصغر مونسان
مصاحبه کنندگان: 

اعضای تحریریه

گردشـگری  دکتـر علی اصغـر مونسـان معـاون ر ئیـس جمهـور و رئیـس سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
کشـور، دانش آموختـه دکتـرای عمـران از دانشـگاه صنعتـی شـریف اسـت و تجربیـات متعـددی در زمینه مدیریت 
اجرایی، مناطق آزاد و توسـعه شـهری دارند که از آن جمله می توان به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منطقه آزاد کیش، 
مدیر عامل شـرکت توسـعه فضاهای فرهنگی شـهرداری تهران و مدیرعامل شـرکت آتی سـاز اشـاره کرد. مصاحبه حاضر 
بـا توجـه بـه نقـش اساسـی سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری در حفاظت و احیـاء بناهـا و بافت های 

تاریخـی و بـا هـدف اطـاع از رویکردهـای آتـی این سـازمان انجام شـده اسـت.

دولت می بایست 
با انجام وظیفه 
که  اصلی خود 
کمیتی  نقشی حا
است و با پرهیز از 
نقش تصدی گری، 
بر اساس اصل 44 
قانون اساسی با 
ایجاد محرک ها و 
مشوق های متنوع 
بخش خصوصی 
را فعال نموده و 
بصورت همزمان این 
مشوق ها را برای ورود 
سرمایه گذاران خارجی 
به این حوزه نیز در 

نظر بگیرد.
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تجربیـات ارزشـمند بسـیاری از کشـورهای جهـان که در 
کرده اند، نشان می دهد  گردشگری موفق عمل  عرصه 
صنعـت توریسـم می توانـد سـهم قابـل توجهـی از تولیـد 
ناخالـص ملـی را بـه خـود اختصـاص دهـد. ایـن اتفاقـی 
کشـور مـا نیـز موجـب  کـه در صـورت موفقیـت در  اسـت 
و  نفتـی خواهـد شـد  بـه درامدهـای  وابسـتگی  کاهـش 
ضمـن دور شـدن از تک قطبی بـودن اقتصـاد بـا افزایـش 
پایـدار  اشـتغال  ایجـاد  باعـث  غیرنفتـی،  درآمدهـای 
کشـورهای  کشـورها بـه ویـژه  می شـود. تجربیـات دیگـر 
گردشـگری تاریخـی می توانـد  همسـایه نشـان می دهـد 
ظرفیت و سـهم بسـیار باالیی در صنعت توریسم داشته 
ایـران در  از طرفـی درحال حاضـر مزیـت رقابتـی  باشـد. 
گردشـگری، در حـوزه بناهـا و بافت های تاریخی بیشـتر 
کـه می  بایسـت بـر ایـن ظرفیـت  از سـایر حوزه هـا اسـت 
موجـود تمرکـز داشـت و از آن بـه بهتریـن شـکل ممکـن 
پتانسـیل های  وضعیـت  از  کـه  آمارهایـی  بـرد.  بهـره 
گردشـگری ابنیـه و صنایع دسـتی ارائـه شـده،  ایـران در 

می توانـد شـاهدی بـر ایـن موضـوع باشـد.
از  بهره بـرداری  و  احیـاء  بـه  توجـه  دیگـر،  منظـر  از 
کـن تاریخـی و فرهنگـی ضمـن کمـک بـه شـکوفایی  اما
ارز،  خـروج  از  جلوگیـری  و  کشـور  داخلـی  گردشـگری 
می توانـد در جـذب سـرمایه های خارجی نیـز مفید واقع 

گردشـگران خارجی در شهرهای  گردد. حضور گسـترده 
بـاالی  پتانسـیل  می توانـد  درحال حاضـر  ایـران  بـزرگ 
حـوزه  ایـن  در  کار  و  تمرکـز  دهـد.  نشـان  را  حـوزه  ایـن 
زمینـه حضـور گردشـگران را به صورت روزافـزون فراهم 

سـاخت. خواهـد 
بـرای  شـده  ایجـاد  اشـتغال  میـزان  همچنیـن 
حـوزه  ایـن  در  هنرمنـدان  و  اسـاتید  غ التحصیـان،  فار
بصورت مستقیم و غیرمستقیم رو به افزایشی چشمگیر 
و  بخـش  ایـن  اهمیـت  آمارهـا  ایـن  بـه  توجـه  اسـت. 
توانایـی آن بـرای ایجاد جریان پایدار اشـتغال در سـطح 
کـه  کشـور را نشـان می دهـد. ضمـن اینکـه نبایـد نقشـی 
حضـور پررنـگ گردشـگران و القـای حـس امنیـت بـرای 
را  دارد  اقتصـادی  حوزه هـای  سـایر  در  سـرمایه گذاران 
نادیـده گرفـت؛ نقـش غیرمسـتقیمی که شـاید به لحاظ 

باشـد. کشـور بسـیار مهم تـر  بـرای  اقتصـادی 

  نقـش صنـدوق احیـاء و بهره بـرداری از بناهـا و 
کـن تاریخـی و فرهنگـی را در ایـن جریـان چگونـه  اما

می کنیـد؟ ارزیابـی 
صنـدوق احیـاء و بهره بـرداری از بناهـا و اماکـن تاریخـی 
و فرهنگـی، در سـال 1384 بـر اسـاس مـاده 114 قانـون 
برنامـه چهارم توسـعه اقتصادی، اجتماعـی و  فرهنگی و 

میزان اشتغال 
ایجاد شده برای 

غ التحصیالن،  فار
اساتید و هنرمندان 

در این حوزه 
بصورت مستقیم و 

غیرمستقیم رو به 
افزایشی چشمگیر 

است. توجه به این 
آمارها اهمیت این 

بخش و توانایی آن 
برای ایجاد جریان 

پایدار اشتغال در 
سطح کشور را نشان 

می دهد.
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حـوزه  در  خصوصـی  بخـش  سـرمایه گذاری  هـدف  بـا 
ایـن  شـد.  ایجـاد  فرهنگـی  و  تاریخـی  بناهـای  احیـاء 
صنـدوق وظیفـه دارد بـا نهادینـه کـردن مبحـث اقتصـاد 
در میـراث فرهنگـی و تاریخـی، ضامـن حفاظـت پایـدار 
گـردد. ایـن مهـم از طریـق اسـتفاده  از ایـن آثـار بـاارزش 
متعهدانـه از دانش علمی و فنی متخصصـاِن حوزه های 
بـه  خصوصـی  بخـش  سـرمایه گذاران  تشـویق  مرتبـط، 
از  اسـتفاده  همچنیـن  و  حـوزه  ایـن  در  سـرمایه  تزریـق 
ظرفیت هـای دولتـی و حاکمیتـی محقق خواهد شـد. در 
ایـن میـان صندوق احیـاء و بهره بـرداری از بناها و اماکن 
تاریخـی و فرهنگـی، به عنوان موسسـه ای غیرانتفاعی، 
بـرای  میان بخشـی  تسـهیلگرِی  و  هماهنگـی  وظیفـه 
به جریان افتادن چرخه تعیین کاربری بناهای تاریخی، 
گـذاری و اعطـای مجوز بهره برداری از آن ها را بر عهده  وا
بـرای بخـش خصوصـی در نقـش  اعتمـاد  ایجـاد  دارد. 
قانونـی  بسـترهای  فراهم کننـده  و  مطمئـن  پشـتیبانی 
در سـطوح ملـی تـا محلـی بـرای ایـن بخـش و همزمـان 
عنـوان  بـه  نظارتـی  و  حاکمیتـی  نقـش  برعهده گرفتـن 
نهـادی معتمـد بـرای دولـت، مسـئولیت بسـیار مهمـی 
اسـت کـه بـر عهده صنـدوق احیـاء و بهره بـرداری از بناها 
و اماکن تاریخی و فرهنگی قرار دارد. همچنین سیاست 
کـه بـرای صنـدوق تعریـف شـده، ورود آن بـه  جدیـدی 
بخـش  بـه  متعلـق  فرهنگـِی  و  تاریخـی  بناهـای  احیـاء 

کار دارد و می توان گفت  خصوصی است که بسیار جای 
یکی از وظایف مغفول مانده صندوق اسـت که امیدوارم 
بـا نظام بخشـی بـه این موضوع شـاهد تحوالت عظیمی 

گونـه بناهـا باشـیم. در مجموعـه ایـن 
کـه صنـدوق احیـاء و بهره بـرداری از بناهـا و  امیـد اسـت 
کـن تاریخـی و فرهنگـی، بـا حرکـت در مسـیر اهـداف  اما
خـود و بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن حلقه هـای فراینـد 
احیاء بناهای تاریخی و فرهنگی، در پایداری و استمرار 
مـا  کـه شناسـنامه هویتـی و فرهنگـی  آثـار  ایـن  حیـات 

هسـتند، نقـش موثـر و ثمربخشـی را ایفـا نمایـد.   
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 احیاء بناهای تاریخی به منظور 
 حفاظت و نقش سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری

که درخصوص »احیاء« مطرح        یکی از تعاریفی 
کالبـد قدیـم  شـده، ایجـاد جریـان زندگـی جدیـد در 

اسـت. نگاه شـما به پدیده احیاء چگونه اسـت؟ 
بـا ایـن تعریف، مقصـوِد نهایی و غایـت احیاء، حفاظت 
خواهـد بـود. یعنـی بـه قصـد حفاظـت از بنـا اسـت کـه ما 
کالبـد قدیـم جـاری می کنیـم، نـه  زندگـی جدیـدی را در 
بـه قصـد آن کـه زندگـی جـاری در فضـا را احیـاء کنیـم. بـا 
گـر مـا بـه دنبـال پاسـخ  بـه  کردیـد، ا ح  کـه مطـر تعریفـی 
نیازهـای زندگـی امـروزی باشـیم و مثـًا در فـان محلـه 
بـه کاربـری بهداشـتی درمانـی نیـاز باشـد، می تـوان یک 
کـرد. در این حالت  خانـه تاریخـی را تبدیل به درمانگاه 
خانـه تاریخـی بایـد از ارزش هـای خـود صرف نظر کند تا 
بـه نیازهـای زندگـی امروزی پاسـخ دهد. بـه این ترتیب 
بـه اعتقـاد مـن مقصـود از ایـن احیـا،، حفاظـت اسـت. 
کـه بایـد  کاربـری تاریخـی و نـه خـود بنـا اسـت  بنابرایـن 

خـود را بـا شـرایط تطبیـق دهـد. 

کشـور تولیـد می شـود  کـه در       در اسـناد مکتوبـی 

کنـار هـم قـرار می گیرنـد،  »حفاظـت« و »احیـاء« در 
دو  ایـن  گرفتـن  قـرار  شـما  تعریـِف  بـا  درحالی کـه 

نمی رسـد.  نظـر  بـه  صحیـح  هـم  درعـرض 
بایـد گفـت »حفاظـت از طریق احیاء«. مشـخص کردِن 
غایـِت نهایـی، تعیین کننده خیلی چیزها خواهد بود. از 
ایـن طریـق، دلیل لزوم اعطـای کاربری هایی که ُمخِل 
کـردن خیلـی از  ارزش هـا نباشـند و همچنیـن دلیـل رد 

کاربری هـا روشـن خواهـد بود. 

     مـراد شـما از حفاظـت چیسـت؟ آیـا همان طـور 
در  بناهـا  کالبـد  برسـد،  ذهـن  بـه  اسـت  ممکـن  کـه 

دارد؟ را  اصلـی  اهمیـت  حفاظـت 
کـه منشـورها و مراجـع جهانـی ماننـد  طبـق آن تعاریفـی 
ح می کننـد و بـرای مـا ترجمـه می شـود،  ایکومـوس طـر
کالبـد  بـه  اسـت،  غربـی  نـگاه  بـر  مبتنـی  عمدتـًا  چـون 
اهمیـت فوق العـاده زیـادی داده می شـود. در آن مراجـع 
منظـور از اصالـت، غالبـًا اصالـت مـادی اثر اسـت و وقتی 
صحبـت از تـداوم می شـود، تـداوم مـادی آن را مـد نظـر 

گفت وگو با مهندس سید محمد بهشتی

 سید محمد بهشتی
مصاحبه کنندگان: 

کبری نایینی،  علی پورا
سید مجتبی موسویان

مهندس سید محمد بهشتی در حال حاضر رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
و عضـو شـورای عالـی میـراث فرهنگـی و گردشـگری اسـت. او سـابقه ریاسـت بـر سـازمان میـراث فرهنگـی را دارد و 
دارای مـدرک کارشناسـی ارشـد معمـاری از دانشـگاه شـهید بهشـتی اسـت. بـا ایشـان درخصـوص مفهـوم احیـاء، 
رابطـه آن بـا حفاظـت و نقشـی کـه سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری بایـد بـه عهـده بگیـرد، به 

گفت وگو نشسـتیم. 

یعنی به قصد 
حفاظت از بنا است 

که ما زندگی جدیدی 
کالبد قدیم  را در 

جاری می کنیم، نه 
به قصد آن که زندگی 

جاری در فضا را احیاء 
کنیم. 
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بـه اسـم سـنت داریـم؛  دارنـد. درصورتی کـه مـا چیـزی 
مثـل سـنت معمـاری. بهتریـن حالـِت حفاظـت، حفـظ 
مـا  گـر سـنت معمـاری  ا سـنت مـورد نظـر اسـت. یعنـی 
حفـظ می شـد، امـروزه هرچـه می سـاختیم واجـد ارزش 
بـود. درحال حاضـر چـون آن سـنت  تاریخـی فرهنگـی 
کـه  نمونه هایـی  شـده،  سـپرده  فراموشـی  دسـت  بـه 
کمیـِت آن را داللـت می کنـد، بـرای مـا ارزشـمند تلقـی  حا
گر هنوز جایی سـنتی باقی مانده باشـد،  می شـود. حاال ا
مثل سـنت حفر قنات، یا میرآبی، این سـنت باید حفظ 
اسـتفاده  میـرآب  کـه  بیلچـه ای  آن  مثـًا  شـود. منظـور 
می کـرده نیسـت. آن بیلچـه وقتـی دسـت میرآب باشـد، 

گیـرد.  بایـد مـورد حفاظـت قـرار 
کوشـید تـا  کـه می تـوان  در امـر احیـاء یکـی از چیزهایـی 
کیفیـت زندگـِی جریان داشـته  کـرد،  بـه آن تقـرب پیـدا 
گـر یـک خانـه تاریخـی زمـان قاجـار  در بناهاسـت. مثـًا ا
کاربـری بـرای ایـن  را درنظـر بگیریـم، امـروزه چـه نـوع 
کنیـم،  گـر بـا نـگاه ایجابـی نـگاه  خانـه مناسـب اسـت؟ ا
کاربـری بـاز هم سـکونت اسـت. درواقع َنَفسـی  بهتریـن 
کمـک می کنـد.  کـه در خانـه هسـت بـه حفاظـت خانـه 
بـرای  و  سـتد  و  داد  همچنـان  بـازار  بـرای  همین طـور 
حمـام هـم اسـتحمام مناسـب اسـت. البتـه الزم اسـت 
اتفـاق  زندگی هـا  در  کـه  تحوالتـی  و  تغییـر  مطابـق  بنـا 

کـوک شـود. بـرای  افتـاده و متناسـب بـا زندگـی امـروزی 
کـه در  مثـال دیگـر نمی تـوان پله هـای 40 سـانتی متری 
کرد و یا دور از دسترس  خانه ها وجود داشت را استفاده 
بودن سـرویس بهداشـتی و حمام یا آشـپزخانه و مطبخ 
زیرزمینـی و ... را بایـد در نظـر داشـت. امـروز این امکان 
وجـود دارد کـه شـرایط زندگـی راحت تر شـود و مثًا خانه 
شـود.  خنـک  تابسـتان  در  و  گـرم  زمسـتان  فصـل  در 
کنان در  درصورتی که در زمان سـاخِت خانه الزم بود سـا
تابسـتان بـه زیرزمیـن یـا جنـوب خانـه و در زمسـتان بـه 

کننـد.  قسـمت شـمالی خانـه مراجعـه 

در  وظیفـه ای  چـه  فرهنگـی  میـراث  سـازمان   
صنـدوق  وظیفـه  دارد؟  تاریخـی  بناهـای  احیـاء 
کـن تاریخـی و فرهنگی در  احیـاء و بهره بـرداری از اما

چیسـت؟ این خصـوص 
کشـور حـدود یـک میلیـون  تخمیـن می زنیـم در سـطح 
بنـای واجـد ارزش تاریخـی و فرهنگی وجـود دارد. بنا بر 
قانـون، سـازمان میـراث فرهنگـی مکلـف بـه حفاظت از 
کل ایـن ابنیـه اسـت. بخـش بسـیار کوچکـی از این یک 
کثر ده هزار بنا- آثاری هستند  میلیون بنا - هزار تا حدا
برگزیـده  آثـار  یـا  ملـی  نفایـس  آن هـا  بـه  می تـوان  کـه 
کاخ  و  و تخـت جمشـید  مثـل سـلطانیه  کـرد؛  خطـاب 

 تخمین می زنیم در 
سطح کشور حدود 
یک میلیون بنای 
واجد ارزش تاریخی و 
فرهنگی وجود دارد. 
بنا بر قانون، سازمان 
میراث فرهنگی مکلف 
کل این  به حفاظت از 

ابنیه است.
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گلسـتان و بناهایـی از ایـن دسـت. بـا ایـن حسـاب بیش 
از نهصـد و نـود هـزار بنـای دیگـر چنیـن نیسـت. تقریبـًا 
سـازمان  نـه  و  مـردم  مالکیـت  در  نیـز  بناهـا  ایـن  همـه 
کثـر آن ها مردم مشـغول  میـراث فرهنگـی قـرار دارد و در ا

زندگـی هسـتند. 
از تشـکیل  تـا قبـل  کـرد؟  بایـد  ایـن همـه بناهـا چـه  بـا 
صنـدوق احیـاء، خـوِد سـازمان میـراث فرهنگـی بـه ایـن 
کار می پرداخت. یعنی درحد وسعش تعداد معدودی را 
خریـداری و بـرای مرمـت آنهـا اقـدام عملی می کـرد. ولی 
ایـن رویـه بـرای نهصـد و نـود هـزار بنـا عمـًا امکان پذیـر 
اواخـر دهـه هفتـاد همـکاران معاونـت حفـظ  نبـود؛ در 
کارگاه در  و احیـاء تعـداد ابنیـه در حـال مرمـت را 275 
کارگاه هـا  کشـور برشـمردند. تـازه در غالـب ایـن  سـطح 
کمبـود منابـع سـازمان، عمـده عملیـات  هـم بـه دلیـل 
تـا جلـوی ریختـن  بـود  بـه مرمـت اضطـراری  معطـوف 
گرفتـه شـود؛ مثـل پانسـمان موقـت  سـقف یـا دیوارهـا 
دارد.  اثـر  بیمارسـتان  بـه  او  رسـاندن  تـا  کـه  مجـروح 
ده   اداره  تـوان  کنـون  ا نـه  و  زمـان  آن  در  نـه  سـازمان 
کارگاه هـا را نـدارد. مـا بـه ایـن نتیجـه  یـا صـد برابـر ایـن 
کـه بـا فرمول های معمول توان پیشـبرد کارها  رسـیدیم 
ج  وجـود نـدارد. دیدیـم بایـد شـرایطی فراهـم کرد تـا خار
از سـازمان، موضوع سـرمایه گذاری روی مرمت این آثار 

کنـد.  جذابیـت پیـدا 
نفیـس  بناهـای  دربـاره  سـازمان  مسـئولیت  نهایـت 
ماننـد سـلطانیه یـا تخـت جمشـید، فراهـم آوردن امکان 
کاخ آپادانـا دیگـر قـرار نبـود بـرای بـه  بازدیـد بـود. زیـرا در 
بلکـه  شـود،  فراهـم  شـرایط  داریـوش  نشسـتن  تخـت 
گویاتریـن حالـت، خـود را  کـه آن اثـر در  مهـم ایـن اسـت 
بـر مخاطبانـش آشـکار سـازد. در واقـع بناهایـی همچون 
عالی قاپـو و طـاق بسـتان و بیسـتون و ... سـایت موزه 
هسـتند. ولـی در مـورد نهصـد و نـود هـزار بنـای دیگـر باید 
زندگـی را بـه ترتیبـی که قبـًا در آن جاری بـوده به جریان 
انداخـت. خانـه تاریخـی می تواند همچنان خانه باشـد. 
کاربـری متفاوتـی بـه آن داده شـود،  گـر قـرار اسـت  حتـی ا
بایـد از ویژگی هـای خاصی برخوردار باشـد: با اثر تجانس 
داشـته باشـد، ُمخِل ارزش های آن نباشـد، حتی االمکان 
بـه همـه نیازهایـش پاسـخ داده شـود و ... . افـق مرمـت 

این دو دسـته بنا و همچنین صورت مسـاله آن ها با هم 
متفـاوت اسـت. تمامـِی آن نهصـد ونـود هزار بنـا می تواند 
در اختیـار مـردم باشـد و حفاظـت شـود؛ ولـی دسـته اول، 
یعنـی ده هـزار بنـای نفیـس را نمی تـوان آسـان در اختیـار 
و  اقتصـادی  بنیـه  کسـی  کمتـر  کـه  چرا داد؛  قـرار  مـردم 

ظرفیـت علمـی حداقلـی را دارد.
ایـن  بـه  بین المللـی  تجـارب  بررسـی  بـا  زمـان  آن  در 
کـه بایـد نهـادی مثـل صنـدوِق احیـاء  نتیجـه رسـیدیم 
ایجـاد شـود تـا بـا برطرف کـردن موانع تحقق چشـم انداز 
مـا، ایجـاد جذابیـت اقتصـادی بـرای بخـش خصوصـی 
در زمینـه مرمـت و احیـای بناهـای تاریخـی در سـطح 
کارشناسـی و اسـتادکاری  از ظرفیـت  کشـور، و حمایـت 
کار توسـط مـردم پیـش بـرود.  کنـد تـا  کمـک  کشـور  در 
کمیتـی خـود  البتـه سـازمان میـراث همچنـان نقـش حا
را برعهـده خواهـد داشـت ولـی بواسـطه ایـن صنـدوق 
و حـل  کان می یابـد  را در مقیـاس  موانـع  و  مشـکات 
حفاظـت  آسـان تر،  سـرمایه گذاری کردن  تـا  می کنـد 
ارزش  یـک  بـه  تبدیـل  موضـوع  و  جذاب تـر،  احیـاء  و 
اجتماعـی شـود. امـا متاسـفانه صنـدوق سـازمان رفتـه 
گر صندوق  رفته با ماموریت اصلی خود فاصله گرفت. ا
کند و نقش تسـهیل کننده  به ماموریت های خود عمل 
و هماهنگ کننـده و حمایت کننـده و مدیریـت مقیـاس 
کنـد، بهتریـن راه حـل احیـای آن نهصـد و  کان را ایفـا 

نـود هـزار بنـا خواهـد بـود. 

    آیا ورود سرمایه بخش خصوصی به این حوزه، 
گری را فراهم می کند؟ امکان بروز سودا

گیـر که در همـه صحنه ها،  گری خطـری اسـت فرا سـودا
و نـه فقـط حـوزه مرمت و احیاء، ممکن اسـت بروز کند. 
گری مثـل ویروسـی اسـت کـه ممکـن اسـت بـه هر  سـودا
کسـب  گری را نبایـد بـا  کنـد. البتـه سـودا چیـزی حملـه 
کار از قبـل یـک ثـروت  کسـب و  گرفـت. در  کار اشـتباه  و 
کـه همـان مـورد معاملـه  ارزش افـزوده ای پدیـد می آیـد 
گری اصـل ثـروت بـه منزلـه  قـرار می گیـرد. امـا در سـودا
یافتـه موضـوع  تقلیـل  ارزش  آن  و  قلمـداد شـده  ارزش 
گری  سـودا عبارتـی  بـه  می گیـرد.  قـرار  فـروش  و  خریـد 
می توانـد  چیـزی  هـر  و  اسـت  ُبنُجـل  بـه  ارزش   تبدیـل 

خانه تاریخی 
می تواند همچنان 
خانه باشد. حتی 

کاربری  گر قرار است  ا
متفاوتی به آن 

داده شود، باید از 
گی های خاصی  ویژ

برخوردار باشد: با اثر 
تجانس داشته باشد، 

ُمخِل ارزش های آن 
نباشد، حتی االمکان 

به همه نیازهایش 
پاسخ داده شود. 
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گری بیشـتر از  مشـمول ایـن وضـع شـود. هجـوم سـودا
آنکـه یـک پدیـده اقتصـادی باشـد، پدیـده ای فرهنگـی 
کـه  اجتماعـی اسـت و یـک جامعـه  بنـا بـر احـوال خرابـی 
دارد، اسـتعداد چنیـن بیمـاری ای را پیـدا می کنـد کـه به 
چیـزی رحـم نمی کنـد؛ و از مـدرک دانشـگاهی تـا دیـن 

گری قـرار می گیـرد.  موضـوع سـودا

بخـش  و  مـردم  می شـود  موجـب  کـه  موانعـی    
خصوصـی در حـوزه سـرمایه گذاری بـر احیـاء بناهـای 
تاریخی به نحو موثر فعال باشـند، چیسـت و راه رفع 

ایـن موانـع چیسـت؟
کـه صنـدوق احیـاء بایـد خیلـی فعـال  اتفاقـًا اینجاسـت 
کاری  صنـدوق  از  غیـر  دیگـری  هیچکـس  از  باشـد. 
خدمتتـان  را  مثالـی  بیشـتر  توضیـح  بـرای  برنمی آیـد. 
دعـوت  بـه  گذشـته  سـال های  در  می کنـم.  عـرض 
کشـور داشـتم و  وزارت فرهنـگ فرانسـه سـفری بـه آن 
کشـور تـدارک دیـده شـده  کل  برنامـه بازدیـد مفصلـی از 
بـود. از جملـه مکان هـای مـورد بازدیـد، جایـی در ایالت 
بازدیـدی  آنجـا  در  بـود.  فرانسـه  شـمال  در  نورمانـدی 
کارگاه تولیـد سـفال برنامه ریـزی شـده بـود و مـا  از یـک 
کاهـگل تولیـد می شـد.  کـه در آن  را بـه قسـمتی بردنـد 
در پاسـخ بـه سـواِل متعجبانـه مـا درخصـوص چرایـی 
تولیـد کاهـگل، گفتنـد در روسـتاهای این منطقه نمای 
کاهگلـی اسـت. امـا از چنـد سـال پیـش  خانه هـا عمومـا 
که با تغییر آهسـته نماهای سـاختمان ها به مات های 
صنعتـی مواجـه شـدند شـروع بـه تحقیـق دربـاره افـت 
متوجـه  تحقیـق  از  پـس  کردنـد.  کاهـگل  بـه  تمایـل 
کاهـگل در  اینکـه تولیـد  دو دلیـل عمـده شـدند: یکـی 
و  می شـود،  زحمـت  و  کثیفـی  موجـب  سـاختمان  کنـار 
کاهـگل  دوم اینکـه ذهنیتـی پدیـد آمـده مبنـی بـر آنکـه 
مربـوط بـه گذشـته اسـت و کسـانی که نمـای خانه خود 
کاهـگل می کننـد، واپس گـرا و عقـب افتـاده هسـتند.  را 
متعقاعـد  یکـی  کردنـد:  تعریـف  پـروژه  دو  نتیجـه  در 
گذشـته  کاهـگل تاریـخ مصـرف  کـردن جامعـه بـه آنکـه 
کـرده بودنـد بـا  کمپینـی ایجـاد  نیسـت و در ایـن راسـتا 
کار دوم اختصـاص  شـعار »کاهـگل آینـده بشـر اسـت«. 
کارگاه های تولید سـفال و آجر برای تولید و  سوبسـید به 

کاهگل بود؛ اینکه با آزمایش  تحقیق و آموزش مصالح 
کاِه محل و بررسـی دانه بندی آن در آزمایشـگاه  ک و  خا
بسـته های  در  را  محصولـی  کاسـتی هایش،  جبـران  و 
مکعـب شـکل 60 سـانتی متری تولیـد و مـردم تحویـل 
دهنـد. سوبسـید باعـث می شـد قیمت محصـول نهایی 
ارزان تمـام شـود. در نتیجـه ی ایـن اقدامـات هـم دیگـر 

کسـی سـراغ مـات صنعتـی نرفتـه بـود. 
در واقـع جایـی مثـل صنـدوق احیـاء وظیفـه دارد چنیـن 
مطالعاتـی انجـام دهـد و ریشـه مشـکات ریـز و درشـت 
هـر منطقـه را بیابـد. پیـش از شـکل گیری صنـدوق، مـا 
ح پردیسـان میـراث فرهنگـی را بـر پایـه  در سـازمان طـر
ایـن سـوال کـه چـرا مردم خودشـان بـر روی آثـار تاریخی 
حاصـل  کردیـم.  راه انـدازی  نمی کننـد،  سـرمایه گذاری 
که سلسـله ای از موانع ذهنی مانع این  بررسـی این شـد 

سـرمایه گذاری اسـت. آن موانـع عبارتنـد از: 
گفتـه می شـد یـک اثـر تاریخـی در    اول اینکـه وقتـی 
که  فهرسـت آثـار ملـی ثبت شـده، همه تصـور می کردند 
کـه  دیگـر ایـن ملـک قابـل خریـد و فـروش نیسـت، چرا
بگـذارد  دسـت  آن  روی  میـراث  کجـا  هـر  اصطاحـًا 

می شـود.  دولتـی 
  ذهنیـت دیگـر ایـن بـود کـه میراثی هـا نمی گذارنـد به 

بنـا دسـت زده شـود و ایـن کار جـرم تلقی می شـود. 
  تعـداد زیـاد ورثـه ملک هـای این چنینـی و مشـکات 
بـرای  فـراوان فروشـندگان هـم باعـث می شـود تفاهـم 

خریـد و سـرمایه گذاری بسـیار سـخت شـود. 
گـر بـا وجـود همـه موانـع    همـه فکـر می کردنـد تـازه ا
گچبـر و بّنـا و ...  کنیـد، اسـتادکار  شـما بنـا را خریـداری 

پیـدا نمی شـود. 
  مانـع ذهنـی دیگـر ایـن بـود کـه همه تصـور می کردند 
و  می  شـود  گـران  تمـام  تاریخـی  بناهـای  مرمـت 

اسـت.  پرهزینـه  نیـز  آنهـا  از  نگاهـداری 
  دیگر این بود که با تصور اتمام همه کارها، در چنین 
خانـه ای بـا وجود پله های 40 سـانتی متری و قرار گرفتن 
گوشـه حیـاط و مشـکل سـرمایش و  توالـت و حمـام در 

گرمایـش، زندگـی در آن خیلـی سـخت خواهـد بود. 
این موانع ذهنی پیشـاپیش بسـیاری سـرمایه گذاران را 
ح پردیسـان بـرای آن ایجـاد شـد  منصـرف می کـرد. طـر

پیش از 
شکل گیری صندوق، 
ح  ما در سازمان طر
پردیسان میراث 
فرهنگی را بر پایه این 
که چرا مردم  سوال 
خودشان بر روی آثار 
تاریخی سرمایه گذاری 
نمی کنند، راه اندازی 
کردیم. حاصل 
که  بررسی این شد 
سلسله ای از موانع 
ذهنی مانع این 
سرمایه گذاری است.
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کـه نشـان دهـد موانـع ذهنـی یادشـده درسـت نیسـت 
کـه سـازمان  در جاهایـی  اسـت.  مرتفـع شـدن  قابـل  و 
میـراث فرهنگـی توانسـت فعالیـت جدی داشـته باشـد، 
بـه راحتـی می تـوان خانـه تاریخـی خریـد.  امـروز دیگـر 
قبـًا بـه دلیـل نگاهی که وجود داشـت، کسـی به دنبال 
خریـد ایـن خانه هـا نبود و این خانه ها خیلـی ارزان بود. 
ایـن  تـا حـدودی موانـع ذهنـی مرتفـع شـده،  کـه  حـاال 
کرده انـد. در  بناهـا بـرای سـرمایه گذاری جذابیـت پیـدا 
کاشـان بیـش از 150 بنـای تاریخـی  سـال های اخیـر در 
توسط بخش خصوصی مرمت شده و یا در حال مرمت 
اسـت. همین طـور در شـیراز و یـزد بناهـای این گونه زیاد 
کـه نتوانسـتیم حضـور پیـدا  شـده اند. امـا در شـهرهایی 
کنیم و فعال باشیمـ  مثا استان های گیان و مازندران 
گلسـتان و یا شـهرهایی مثل بروجرد ـ همچنان موانع  و 
کاشـان  که در  ذهنی مذکور تعیین کننده هسـتند. راهی 
کـه  دیگـری  شـهر  هـر  در  شـده،  انجـام  یـزد  و  شـیراز  و 

انجـام شـود، بـه نتیجـه خواهیـم رسـید.

     آیا سازمان میراث فرهنگی ابزار و امکانات الزم 
که فرمودید،  برای رفع موانع را دارد؟ با توضیحاتی 
نقـش صنـدوق احیـاء را در ادامـه ایـن مسـیر چگونـه 

ارزیابـی می کنید؟
کـه  دارد  بودجه هایـی  درحال حاضـر  میـراث  سـازمان 
کمـک باعـوض  بـه مالکیـن بناهـا بـرای تعمیـر آن بنـا 
در  آن  بودجـه ی  و  کار  ایـن  مسـئولیت  ولـی  می کنـد. 
باشـد.  بایـد  کـه  حالـی  در  نیسـت،  صنـدوق  اختیـار 
سـازمان میـراث فرهنگـی امکانـات و سـهمی در اعطای 
صنـدوق  اختیـار  در  هـم  آن  کـه  دارد  ارزان قیمـت  وام 
در  اتفـاق  ایـن  کشـور  سـطح  در  درحال حاضـر  نیسـت. 
که نهادهایی مثل شـرکت عمران  خ دادن اسـت  حال ر
شـهر،  شـوراهای  و  شـهرداری ها  و  شـهری   و  بهسـازی 
کرده انـد. در  همـه نسـبت بـه ایـن موضـوع رغبـت پیـدا 
گسـترده  نتیجـه میـدان بـرای فعالیـت صنـدوق بسـیار 
کـره شـود و از آنهـا  شـده اسـت و بایـد بـا آن هـا وارد مذا
کاربری هـای  کـه مشـوق باشـد؛ مثـًا  مصوباتـی بگیـرد 
واقـع در بنـای تاریخـی بـه شـرط تجانـس از پرداخـت 
عـوارض شـهرداری یـا مالیـات معـاف شـود، یـا این  کـه با 

گفت وگـو  سیسـتم بانکـی و شـورای پـول و اعتبـار وارد 
وثیقـه  عنـوان  بـه  را  تاریخـی  ملـک  آن هـا  کـه  شـود 
بانکـی بپذیرنـد. همچنیـن در مـواردی مثـل شـهر یـزد 
بـرای تقویـت مسـئله ثبـت در فهرسـت میـراث جهانـی 
وارد عمـل شـود؛ بـه ایـن ترتیـب کـه حـال کـه تعمیـر هـر 
بنایـی داخـل بافـت تاریخـی مسـتلزم رعایـت ضوابطـی 
چـون اسـتفاده از مصالـح سـنتی اسـت، ضرورتـی نـدارد 
و  کـرد  تولیـد  کاهـگل  قاجـار  زمـان  ماننـد  همچنـان 
کنـد.  آن  صنعتی  شـدن  بـه  کمـک  می توانـد  صنـدوق 
پـس صنـدوق نبایـد فقـط درگیـر مدیریـت چنـد بنـای 
محـدود باشـد، بلکـه حـل و فصـل مسـائل نهصـد و نـود 

هـزار بنـای دیگـر بـر عهـده صنـدوق اسـت.    

که  در جاهایی 
سازمان میراث 

فرهنگی توانست 
فعالیت جدی داشته 

باشد، امروز دیگر 
به راحتی می توان 

خانه تاریخی خرید. 
قباًل به دلیل نگاهی 

که وجود داشت، 
کسی به دنبال 

خرید این خانه ها 
نبود و این خانه ها 

خیلی ارزان بود. 
که تا حدودی  حاال 
موانع ذهنی مرتفع 

شده، این بناها 
برای سرمایه گذاری 

جذابیت پیدا 
کرده اند. 
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دولت قانونگذار یا متصدی
 جریان زندگی در بافت های تاریخی در 

پیچ و خم های قانونی

     در حال حاضر در زمینه باز زنده سـازی و احیای 
در  قانونـی ای  بسـترهای  چـه  تاریخـی  بافت هـای 

کشـور  وجـود دارد؟
عالی تریـن  کنیـم،  دسـته بندی  را  کشـور  قوانیـن  گـر  ا
که در مجمع  کلی نظام اسـت  سـطح آن سیاسـت های 
تشـخیص مصلحـت نظـام مصـوب می شـود و هـر سـند 
باشـد.  آن  امتـداد  در  بایـد  می شـود  تهیـه  کـه  دیگـری 
و  برنامـه  قانـون  سـپس  چشـم انداز،  سـند  آن  از  پـس 
کـه به فراخور  بعـد از آن قوانیـن موضوعـی قـرار می گیرد 
در  بعـدی  رده  می شـود.  وضـع  کشـور  در  مقتضیـات 
سلسـله مراتـب قوانیـن کشـور، بـا بـه اسـتناد اصـل 138 
قانـون اساسـی، مصوبـات هیات وزیران اسـت و پس از 
آن مصوباتی مثل مصوبات شـورای عالی شهرسـازی و 
معمـاری کشـور قـرار می گیـرد. پـس از مصوبات شـورای 
ماننـد  محلـی  مصوبـات  دارد،  ملـی  جنبـه  کـه  عالـی 
و  اسـتان ها  عالـی  شـورای  شـهر،  شـوراهای  مصوبـات 
درجـه  می رونـد.  شـمار  بـه  قانونـی  مصوبـات  جـزء   ...
اهمیـت قوانیـن نیـز بـه تناظر جایگاه  نهادهـای قانونی 

کـه در سیاسـت های  تعییـن می شـود، یعنـی موضوعـی 
کلـی نظـام بـه آن پرداختـه شـود، از آن چنـان اهمیتـی 
گر  ح شـده اسـت. ا که در آن سـطح مطر برخوردار اسـت 
به سیاسـت  های کلی شهرسـازی و معماری کشور نگاه 
کنیـد، حفاظـت از بافت هـای تاریخـی در سیاسـت های 
بـه  نیـز  چشـم انداز  سـند  در  و  اسـت  آمـده  نظـام  کلـی 
شـکل غیـر مسـتقیم هـم بـه میـراث طبیعـی و هـم بـه 
در  مبحـث  ایـن  اسـت.  شـده  اشـاره  تاریخـی  میـراث 
چهـارم  و  سـوم  برنامـه  قانـون  تـا  برنامـه  قانون هـای 
خیلـی خـوب و بسـیار تاثیرگـذار دیده شـد و پیش رفت. 
بـه  و  شـد  فرمـت  تقریبـا  پنجـم  برنامـه  قانـون  در  امـا 
شـکل دیگـری، و نـه بـه شـکل حفاظـت از بافت هـای 
تاریخـی، بـه آن پرداختـه شـد. در قانـون برنامـه ششـم 
آن  بـه  روشـن  و  صریـح  طـور  بـه  تبصـره ای  و  بنـد  نیـز 
کلـی رونـدی  اختصـاص داده نشـده اسـت. امـا بـه طـور 
کـه در قانـون برنامـه سـوم شـروع شـده بـود و در قانـون 
کـرد، قطـع شـد. می خواهـم  برنامـه چهـارم ادامـه پیـدا 
از ایـن بحـث ایـن نتیجـه را بگیـرم کـه قوانیـن مصـوب 

گفت و گو با با دکتر پیروز حناچی

 پیروز حناچی
مصاحبه کنندگان: 

امیر بنی عامریان، سید 
مجتبی موسویان

دکتـر پیـروز حناچـی دانـش آموختـه معمـاری و فارغ التحصیـل دکتری تخصصی مرمت شـهری از دانشـگاه 
تهـران اسـت، از جملـه سـوابق اجرایـی وی می تـوان بـه دو دوره دبیـری شـورای عالـی شهرسـازی و معمـاری ایـران و 
کـرد. بـا توجـه بـه تخصـص دانشـگاهی و تجـارب  معاونـت معمـاری و شهرسـازی وزارت راه و شهرسـازی اشـاره 
ایشـان در حوزه سیاسـتگذاری نظام شهرسـازی و معماری کشـور  به سـراغ دکتر حناچی رفتیم تا درباره بسـترهای 
قانونی و خا مقررات در زمینه احیاء و باز زنده سـازی بافت های تاریخی به گفت و گو بنشـینیم. ایشـان در حال 

حاضـر عهـده دار معاونـت فنی و عمرانی شـهرداری تهران هسـتند.

گر به    ا
سیاست  های 
کلی شهرسازی و 
معماری کشور نگاه 
کنید، حفاظت از 
بافت های تاریخی در 
سیاست های کلی 
نظام آمده است و در 
سند چشم انداز نیز 
به شکل غیر مستقیم 
هم به میراث طبیعی و 
هم به میراث تاریخی 

اشاره شده است.
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کـه  برنامـه  قانـون  از  اعـم  اسـامی،  شـورای  مجلـس 
کشـور را هـم بـر آن اسـاس می بندنـد و  بودجـه 5 سـاله 
کامـل  کارشناسـی  کار  قوانیـن موضوعـی در در صـورت 
گذار و اثربخش هسـتند و این جایی اسـت  بسـیار تاثیر 

کـه مـا در آن ضعـف داریـم.

    آیـا در قوانیـن موجـود سـطح و نقـش عملکـردی 
خاصـی بـرای نهادهـای متولـی در بافـت تاریخی در 

گرفته شـده اسـت؟ نظر 
میـراث  سـازمان  وظایـف  جـزء  کـه  پایـه  قوانیـن  در   
کثر تا حد مجموعه ها دیده  کشـور اسـت، حدا فرهنگی 
که  شـده و حتی شـامل بافت نیز نمی شـود. در فضایی 
قانـون برنامـه سـوم و چهـارم فراهم کرده بود، سـازمان 
میـراث فرهنگـی حیطـه مسـئولیت و فعالیت های خود 
کـه ایـده خوبـی بـود  گسـترش داد،  را بـه سـطح بافـت 
بـه سـازمان  گـر  ا نداشـت.  اختیـار  در  را  کافـی  ابـزار  امـا 
میـراث گفتـه شـود محـدوده 250 هکتار بافـت تاریخی 
یـزد را در اختیـار شـما قـرار می دهیم، میـراث به تنهایی 
کار در  کاری را از پیـش ببـرد، زیـرا ابـزار ایـن  نمی توانـد 
هـر  نهایـت  در  پـس  اسـت.  شـهری  مدیریـت  دسـتان 
که انجام می شود، نقطه انتهایی آن باید مجهز  کاری 
کردن نظام مدیریت شهری برای انجام این ماموریت 
گـر نتـوان مدیریـت شـهری را بـه درسـتی و بـه  باشـد. ا
کـرد، اقدامـات در بافت هـای تاریخـی  ابـزار الزم مجهـز 
کامـل و ثمربخـش انجـام نمی شـود. بـه طـور  بـه طـور 
کار در اختیـار شهرداری هاسـت. چـرا  خـاص ابـزار ایـن 
که قانون برنامه سـوم و چهارم تاثیرگذار  گفته می شـود 
بـار،  اولیـن  بـرای  سـوم  برنامـه  قانـون  در  چـون  بـود؟ 
میـراث جایـگاه خـود را از یـک جایـگاه حفاظـت صـرف 
همـه  مشـارکت  جلـب  و  مشـارکت جویی  جایـگاه  بـه 
کار تغییـر داد و در ایـن راسـتا  دسـتگاه های دسـت اندر 
شـهرداری ها، شـوراهای شـهر، وزارت راه و شهرسـازی 
و همـه دسـتگاه های متولـی را جهـت جلـب مشـارکت و 
همـکاری تشـویق کـرد کـه از ایـن جهـت بـرای موضـوع 
حفاظـت بافـت، نقطـه عطفـی تلقـی می شـود. از طرفی 
در آن قانون های برنامه قید شـده بود که شـهرداری ها 
می تواننـد در تشـکیات خـود بخشـی را بـرای حفاظـت 

شـهرداری  کـه  دهنـد،  تشـکیل  تاریخـی  بافـت  از 
بافت های تاریخی و سـازمان های بهسـازی و نوسازِی 
شـهرداری ها پیرو این قانون برنامه به وجود آمدند. از 
کـرد که در قزوین  جملـه می تـوان به اتفاق هایی اشـاره 
و بـرای مجموعـه تاریخـی سعدالسـلطنه و در خیابـان 
حرکت هـای  بسـیاری  همچنیـن  افتـاد.  اتفـاق  سـپه 
در  و  اصفهـان  دزفـول،  شوشـتر،  در  کـه  دیگـر  مثبـت 
خیلـی از شـهرهای دیگـر بـه وقـوع پیوسـت، در نتایـج 
کارهـا بـود. امـا متاسـفانه آن رونـد ادامه پیـدا نکرد.  آن 
بعدتـر نگـرش بافـت فرسـوده جـای نگاه قبلـی را گرفت 
کـه بـه طـور کلـی در آن هیچ رویکرد روشـن و مشـخصی 
در  نداشـت.  وجـود  تاریخـی  بافت هـای  بـه  نسـبت 
گرفتـه  کـه در موضـوع بافـت فرسـوده شـکل  رویکـردی 
ایـن بافـت تاریخـی اسـت  کـه  بـوده، تفاوتـی نداشـت 
نـگاه  رویکـرد تخریـب  بـا  بـه هـر دو  و  تاریخـی  یـا غیـر 

می شـد، یعنـی تخریـب و از نـو سـاختن. 

    آیـا بعدتـر تالشـی بـرای تدویـن قوانینـی از آن 
وجـود  چهـارم  و  سـوم  برنامـه  قانـون  در  کـه  دسـت 

گرفـت؟ صـورت  داشـت، 
قطعـا وجـود قوانینـی در زمینـه حفاظـت از بافت  هـای 
تاریخـی بـه شـکل خـاص بسـیار مهـم اسـت. در دوره 
کمیسـیون های مختلـف  قبـل و در مجلـس نهـم، در 
دوره  آن  در  گرفـت.  صـورت  تاش هایـی  بـار  چندیـن 
اسـامی،  شـورای  مجلـس  در  شـیراز  وقـت  نماینـده 
کـرد که در  بـرای طرحـی در ایـن خصـوص بسـیار تاش 
گذاشـته شـد، امـا  ح در صحـن بـه رای  نهایـت آن طـر
وقـت  برایـش خیلـی  کـه  بـود  آن طرحـی  نیـاورد.  رای 
گذاشته بودیم و در آن سعی شده بود یک قانون برای 
کـه در آن  حفاظـت از بافت هـای تاریخـی تدویـن شـود 
تعاریـف بافـت تاریخـی و شـیوه برخـورد در ایـن بافـت 
ح ایده آلی نبـود ولی به  ح، طـر ذکـر شـود. البتـه ایـن طـر
هـر حـال فضایـی را فراهـم می کرد. وقتـی چنین چیزی 
در قانـون پیش بینـی می شـود، فضـای آن موضوع هم 
کـرد.  کـه می تـوان بـر مبنـای آن عمـل  فراهـم می شـود 
بافت هـای  احیـای  بـرای  اقدامـات  مهم تـر،  همـه  از 
می شـود.  برخـوردار  حقوقـی  پشـتوانه  یـک  از  تاریخـی 

 در قانون برنامه 
سوم برای اولین 

بار، میراث جایگاه 
خود را از یک 

جایگاه حفاظت 
صرف به جایگاه 
مشارکت جویی 

و جلب مشارکت 
همه دستگاه های 

دست اندر کار 
تغییر داد و در این 

راستا شهرداری ها، 
شوراهای شهر، 

وزارت راه و 
شهرسازی و همه 

دستگاه های متولی 
را جهت جلب 

مشارکت و همکاری 
که از این  کرد  تشویق 

جهت برای موضوع 
حفاظت بافت، 

نقطه عطفی تلقی 
می شود.
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کـه قوانیـن میـراث، قوانین  در مجمـوع می تـوان گفـت 
کـه سـازمان میـراث بایـد از ظرفیـت  محکمـی هسـتند 
بیشـتری  کنـد.  اسـتفاده  بهـره  محکـم  قوانیـن  ایـن 
کـه بـه قوانیـن میراث وارد اسـت این اسـت که  ایـرادی 
کـه علـت  ایـن قوانیـن صرفـا حفاظتـی اسـت، در حالـی 
اصلـی عـدم موفقیـت در بافت هـای تاریخـی این اسـت 
کـه نتوانسـته ایم در عیـن حفاظـت، توسـعه را بـه درون 
ایـن بافت هـا بکشـانیم. حفاظـت بـدون توسـعه یعنـی 
تخریـب. یعنـی عمـا شـعار حفاظـت داده می شـود ولـی 
وقتـی نتـوان مشـکل توسـعه را در بافت هـای تاریخـی 
بـه سـمت  نهایـت  کـه در  ایـن معناسـت  بـه  کـرد  حـل 

تخریـب پیـش رفته ایـم.

کـدام چـه نقشـی     دولـت و بخـش خصوصـی هـر 
کنند؟ در توسـعه بافت هـای تاریخـی می تواننـد ایفا 
پیمـودن  بـه  ناچـار  نباشـد،  مایـل  گـر  ا حتـی  دولـت 
از  را  کمیتـی  حا بحث هـای  آن  در  کـه  اسـت  مسـیری 
کنـد. دولـت بایـد از طریـق  مباحـث تصدی گـری جـدا 
فرهنگـی  میـراث  سـازمان  و  شهرسـازی  و  راه  وزارت 
بـدان  ایـن  باشـند.  کمیتـی  حا بخش هـای  سـکان دار 
گـر وظایفـی را آن هـا قـادر بـه انجـام آن  کـه ا معناسـت 
نباشـند، هیـچ دسـتگاه متناظـر خصوصـی دیگـری نیـز 
وظایـف  دیگـر  طـرف  از  دهـد.  انجـام  را  آن  نمی توانـد 

تصـدی را دولـت نبایـد انجـام دهـد و باید بـه نهادهای 
گـذار  عمومـی ماننـد شـهرداری ها و بخـش خصوصـی وا
کـه عنصـر مغفـول حفاظـت از بافت هـای تاریخـی   کنـد 
کـه بتـوان بخـش خصوصـی را برای  هسـتند. آن روزی 
کنار  سـرمایه گذاری بـه بافت هـای تاریخـی کشـاند و در 
کار حفاظت را انجام  آن سازمان های متولی حفاظت، 
دهند به نحوی که خروجی آن منجر به توسـعه شـود، 
گـر چنیـن چیـزی  کرده ایـم. ا بـه موفقیـت دسـت پیـدا 
اتفـاق نیفتـد ایـن هماننـد یـک دور باطل ادامـه خواهد 
داشـت. بـرای عبـور از وضـع فعلـی قدم هایـی رو به جلو 
برداشـته شـده ولـی هنـوز دسـتگاه  های متولـی دولتـی 
کمیـت  کـه متولـی بخـش حا بـاور نرسـیده اند  ایـن  بـه 
کار تصـدی انجـام می دهنـد. مـن اعتقـادی  هسـتند و 
مگـر  بکنـد  تصـدی  کار  بهسـازی  و  عمـران  کـه  نـدارم 
که شـیوه  الگوسـازی، یعنـی نمونه هایی سـاخته شـوند 
برخـورد را نشـان دهـد در غیـر ایـن صـورت دخالت های 
زمینـه خـاف سیاسـت های عمومـی  ایـن  در  گسـترده 
کشـور اسـت، بـه معنـای اینکـه دولـت فقـط بایـد متولی 

کمیتـی باشـد و نـه تصـدی. بخش هـای حا

کنـون قدمـی برای پیش برد     در شـورای عالـی تـا 
این موضوع برداشـته شـده است؟

کـه در دوره قبـل در شـورای عالـی شهرسـازی  کارهایـی 
تاسـیس  تاریـخ  در  شـاید  گرفـت،  صـورت  معمـاری  و 
شـورای عالـی کـم و یـا هرگـز اتفـاق افتـاده باشـد. از ایـن 
از ماموریـت و وظیفـه صرفـا یـک  کـه حفاظـت  جهـت 
دسـتگاه متولـی، بـه عنوان وظیفه ملی دولت شـناخته 
شـد و بـه همیـن ترتیـب وظیفـه دسـتگاه های متناظـر 
عضو شـورای عالی شهرسـازی. شـاید علت تاثیرگذاری 
آن هم همین بود. اینکه فقط یک دسـتگاه به عنوان 
متولـی حفاظـت شـناخته شـود و بقیه کار خـود را انجام 
حفاظـت  متولـی  دسـتگاه ها  همـه  اینکـه  بـا  دهنـد، 
ماموریت هـای  کـه  شـود  تعییـن  آن هـا  بـرای  و  باشـند 
فرهنگـی  میـراث  حـوزه  در  حفاظـت  امـر  مغایـر  آن هـا 
می شـود.  حاصـل  متفـاوت  کامـا  نتیجـه  دو  باشـد، 
بـرای  ملموس تـری  و  متعادل تـر  وضعیـت  دومـی،  در 
رسـیدن بـه هـدف ایجـاد می شـود و این اتفاقـی بود که 

 دولت حتی 
گر مایل نباشد،  ا
ناچار به پیمودن 
مسیری است که 
در آن بحث های 
کمیتی را از مباحث  حا
تصدی گری جدا 
کند. دولت باید از 
طریق وزارت راه و 
شهرسازی و سازمان 
میراث فرهنگی 
سکان دار بخش های 

کمیتی باشند.  حا
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گرفـت. از  در دوره قبـل تـاش بـرای انجـام آن صـورت 
مثال هـای آن می تـوان بـه مصوبـه تهیه سـند یکپارچه 
بافت های تاریخی- فرهنگی در 168 شهر کشور اشاره 
کـه دیگـر در تهیـه  بـدان معناسـت  ایـن مصوبـه  کـرد، 
ح هـای جامع و  ح هـای توسـعه شـهری همچـون طر طر
تفصیلـی ایـن محدوده هـای تاریخـی شـهر بـه رسـمیت 
شـناخته می شـوند و رعایـت ضوابـط مختـص بـه آن ها 
ح تفصیلـی عملـی خواهـد شـد. نمونه دیگـر تاثیر  در طـر
کنوانسـیون حفاظـت از میـراث  ثبـت جهانـی بـر اسـاس 
که بر اسـاس آن دولت  طبیعی و فرهنگی جهان اسـت 
کنوانسـیون خواهـد بـود و نه سـازمان  ایـران عضـو ایـن 
میراث فرهنگی. سـازمان میراث به نمایندگی از دولت 
کـه در  ایـران، موضـوع را پیگیـری می کنـد و هـر چیـزی 
کنوانسـیون بـه آن متعهـد شـده ایم بـه عنـوان یـک اثـر 
ثبـت جهانـی، شـورای عالـی شهرسـازی، عیـن آن را در 
ح هـای توسـعه و عمـران شـهری قـرار می دهـد و آن  طر
کـه بـه نوبـه خـود موفقیـت بسـیاری  را رعایـت می کنـد، 
کار پیش تـر بـرای  گـر ایـن  بزرگـی بـه حسـاب می آیـد. ا
اصفهان انجام می گرفت، مسـاله سـاختمان جهان نما 
گر در کشـور این تعهدات به درسـتی  اتفـاق نمی افتـاد. ا
انجـام نشـود، آن وقـت دولـت ایـران مـورد سـوال قـرار 
چـون  فرهنگـی،  میـراث  سـازمان  فقـط  نـه  و  می گیـرد 
کنوانسـیون، عضویـت بـه اسـم دولـت ایـران اسـت  در 
دولـت،  از  نمایندگـی  بـه  فرهنگـی  میـراث  سـازمان  و 
متولـی اسـت. همیـن دیـدگاه در بقیـه اقدامـات صـورت 
هـم  شهرسـازی  عالـی  شـورای  قبلـی  دوره  در  گرفتـه 
کـه ثبـت جهانـی می شـد  وجـود داشـت. مثـا جاهایـی 
ح های ویـژه برای آن هـا می رفتیم،  بـه دنبـال تهیـه طر
و  جامـع  ح هـای  طر بـرای  مـا  خدمـات  ح  شـر چـون 
کفایت نمی کـرد. وقتی  ح هـای عمومـی بـرای آن هـا  طر
کـه  ح ویـژه می شـود بـه ایـن معنـا  صحبـت از تهیـه طـر
بـرای  می شـد.  تهیـه  آن  بـرای  خـاص  خدمـات  ح  شـر
ح خدمـات خـاص آن نوشـته و بـر اسـاس  بیسـتون شـر
ح جامـع ویـژه تهیـه شـد. در تاریـخ شـورای عالی  آن طـر
شهرسـازی ایـن اتفـاق بـرای بسـطام، ماسـوله، نـراق، 
کـه ایـن وجـه ممیـزه و ممتـازه  سـلطانیه افتـاده اسـت 

دوره قبلـی شـورای عالـی شهرسـازی بـود.

  مصوبات شـورای عالی شهرسـازی برای اجرایی 
شـدن چـه فرآینـدی را طی می کنند؟ 

گـر می خواهیـم بـه نتیجـه برسـیم  کشـور ا در شـهرهای 
ح وجـود داشـته باشـد. هـر نهـادی بایـد  بایـد یـک طـر
یـک  بایـد  تنهـا  امـا  دهـد،  انجـام  را  خـود  ماموریـت 
ح و نـه راه  ح وجـود داشـته باشـد و نـه دو یـا سـه طـر طـر
کـه امـکان دور زدن قانـون را بـرای کسـی بـه  میان بـری 
ح وجود داشته باشد  وجود آورد. در نهایت باید یک طر
و هـر حرفـی کـه زده می شـود بایـد مـورد قبـول همـه قـرار 
کریـدور قانونـی . باالتریـن سـطح تصویـب آن  گیـرد و از 
کریـدور شـورای عالـی شهرسـازی اسـت، سـتاد بازآفرینی 
فقط برنامه های عملیاتی و هماهنگی بین دسـتگاه ها 
کنـد.  تصویـب  ح  طـر اینکـه  نـه  و  دهـد  انجـام  بایـد  را 
ح هـا در باالدسـت  ح هـا، برنامه هـا بـرای طر تصویـب طر
ح اجرایی  ح ها ،  برنامه و طر تصویب شـده اند، همه طر
دارنـد و  بازآفرینـی،  برنامـه اجرایـِی طر ح هـای توسـعه و 
ح مسـتقل و جـدا نیسـت. عمـران اسـت و خـود یـک طـر

ایـن فرآینـد چـه  کل    نقـش صنـدوق احیـاء در 
باشـد؟ می توانـد 

صندوق احیاء برای ورود بخش خصوصی به بافت های 
تاریخـی و سـرمایه گذاری در آن بایـد نقـش تسـهیل کننده 
داشـته باشـد و بـه نظـر مـن هرگـز نبایـد خـود را وارد بحـث 
تصـدی کنـد، با همـان نگاهی که گفتم، مانند عمـران و 
گـر جایـی وارد می شـود، تنها بـه عنوان نمونه  بهسـازی. ا
و الگوسـازی باشـد که سـد را بشکند، و گرنه اصل این کار 
توسـط نهادهـای عمومـی و در راس آن هـا شـهرداری ها و 

بخـش خصوصی بایـد انجام شـود. 

 صندوق احیاء 
برای ورود بخش 

خصوصی به 
بافت های تاریخی 

و سرمایه گذاری 
در آن باید نقش 

تسهیل کننده داشته 
باشد و به نظر من 

هرگز نباید خود را وارد 
بحث تصدی کند.
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 اقتصاد احیاء و بهره برداری از بناها
 و اماکن تاریخی و فرهنگی

    به طورکلـی احیـاء بناهـا و بافت هـای تاریخـی 
چـه تاثیـری می توانـد بـر اقتصـاد محلـه ای، شـهری و 

ملـی داشـته باشـد؟
نکته مهم این اسـت که چقدر در اقتصاد به دو موضوع 
توجـه  توریسـم  اقتصـاد  و  محلـی  اقتصـاد  یعنـی  مهـم 
می شـود؟ طیبعتًا فرایند احیاء با ایجاد رونق و سـرزندگی 
می توانـد بـه اقتصاد محلی کمک کنـد، ولی از آن مهم تر 
کـه می توانـد بـا جـذب سـرمایه از خـارج از آن  ایـن اسـت 
محله و یا کشور در سطح باالتری به اقتصاد کمک کند. 
همچنیـن ایـن فراینـد می تواند به توسـعه گردشـگری در 
یک کشور یاری رساند. بنابراین ماجرای احیاء می تواند 
از دو زاویـه، یعنـی تاثیـر مثبـت خـود فعالیت هـای احیـاء 
کشـور تاثیـر مثبـت  گردشـگری بـر اقتصـاد  کمـک بـه  و 
بگـذارد. البتـه به جـای پرداختـن بـه این کـه ایـن فراینـد 
چـه سـهمی در اقتصـاد ملـی خواهـد داشـت، به ویـژه در 
مـورد اقتصـاد ایـران کـه اقتصـاد بزرگـی اسـت -و به دلیل 
وجود محصولی مثل نفت، سایر بخش های اقتصادی 
کوچـک هسـتند- بایـد بـه ایـن بپردازیـم  در مقابـل آن 
کـه ایـن فراینـد چقـدر فرصت هـای رشـد در آینـده دارد و 

چقـدر بـه کیفیت زندگـی شـهروندان کمک خواهـد کرد. 
چـون مـن در اقتصـاد ایـران در حوزه هـای تصمیم گیـری 
در  مالـی  ارقـام  و  اعـداد  کـه  بگویـم  می توانـم  بـوده ام، 
بسـیاری از عرصه هـا، در مقایسـه بـا فـروش نفـت ناچیز و 
بی اهمیـت شـمرده می شـود و توجهـی بـه میـزان رشـدی 
کـه آن اقتصـاد می توانـد داشـته باشـد وجود نـدارد. یعنی 
مـا همیشـه بـرای تصمیم گیری هـا عددهـا را در مقابـل 
کشـور سـنجیده ایم. همچنیـن  تولیـد ناخالـص داخلـی 
کـه چقـدر رفت و آمـد توریسـم به ویـژه  بـه ایـن موضـوع 
سـرمایه گذاری  امنیـت  حـوزه  بـه  بین الملـل  توریسـم 
کمـک می کنـد، توجـه نکرده ایـم. بایـد توجـه  کشـور  در 
کـه وقتـی صنعـت توریسـم -چـه محلـی  داشـته باشـیم 
و چـه بین المللـی- در یـک منطقـه شـکل می گیـرد، تنهـا 
یـک  سـاخت  یـا  سـاختمان  یـک  احیـاء  ماجـرای  نبایـد 
گرفـت، بلکـه بخـش بزرگـی  هتـل یـا رسـتوران را در نظـر 
از چرخـه اقتصـاد شـهر، مثـًا اقتصـاد حمل ونقـل در  حال 
شـکل گیری اسـت کـه به طورمسـتقیم قابـل اندازه گیـری 
نیست و نمی توان تعیین کرد که چقدر از ماجرای احیاء 

تاثیـر پذیرفتـه اسـت.

گفت وگو با دکتر سعید اسالمی بیدگلی

سعید اسالمی بیدگلی
مصاحبه کننده:

 سید مجتبی موسویان

دکتر سـعید اسـامی بیدگلی، دارای مدرک دکترای مدیریت مالی از دانشـگاه شـهید بهشـتی و کارشناسـی ارشـد 
MBA  از دانشـگاه صنعتـی شـریف اسـت. وی درحال حاضـر دبیرکلـی کانـون نهادهای سـرمایه گذاری ایـران را بر عهده 
دارد و پیـش ازآن عضـو هیئـت مدیـره شـرکت مادرتخصصـی عمـران و بهسـازی شـهری ایـران بـوده اسـت. او را به عنـوان 
تحلیلگـر بین المللـی سـرمایه گذاری )CIIA( می شناسـند. بـا توجـه بـه سـابقه حضـور در حوزه هـای دولتـی و خصوصِی 
مرتبط با مبحث احیاء، با او درخصوص اقتصاد احیاء و بهره برداری مجدد از بناهای تاریخی به گفت وگو نشسته ایم.

 احیاء می تواند 
از دو زاویه، یعنی 
تاثیر مثبت خود 
فعالیت های احیاء و 
کمک به گردشگری 
بر اقتصاد کشور تاثیر 

مثبت بگذارد.
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گـر خـود فراینـد احیاء را به عنوان مکانیزم مجزا      ا
کار  در نظـر بگیریـم، چگونه می تـوان این چرخه را به 
انداخـت؟ نقـش و جایگاه دولت و بخش خصوصی 

در این میان چیسـت؟ 
کارهایـی کـه بایـد در ایـن حوزه انجام شـود بـه دو بخش 
تقسـیم می شـوند. یک بخش مربوط به کارهایی اسـت 
که می توان به طور مستقیم در احیاء انجام داد و دیگری 
کارهایی که می بایست به طور غیرمستقیم انجام شود. 
ابتـدا  کـه بایـد  در مـورد بخـش اول مسـاله این جاسـت 
و  شـود  شناسـایی  مختلـف  بخش هـای  ظرفیت هـای 
کـدام بخش هـا ظرفیـت احیـاء و سـپس جـذب  بدانیـم 
سـرمایه را دارد. مهم تـر از آن بایـد بـا یـک برنامه ریـزی 
مـدون بـرای توسـعه ی احیاء در کشـور پیش رفت. نباید 
برای جبران فراموشی و غفلتی که در گذشته روی داده، 
کـه درعمـل، سـرمایه گذاری از  آن قـدر مجـوز صـادر شـود 
کشـوری  کان  گـر برنامه ریـزی  سـودآوری خـارج شـود. ا
دارای چنیـن برنامـه مدونـی باشـد، دیگـر در یک منطقه 
بـه بیسـت- سـی سـاختمان قدیمـی مجـوز هتـل داده 
گرفتـه  آن هـا  از  رونـق   فرصـت  کـه  چرا شـد،  نخواهـد 
می شـود. بایـد بـرای سـازوکارهای این بخش مسـتقیم و 
شـناخت فرصـت سـرمایه گذاری، انجـام سـرمایه گذاری، 
امـکان تامیـن مالـی بـرای آن، تنظیـم جریـان و ایجـاد 
نهادهـای کافـی برای بهره برداری، برنامه جدی داشـته 
باشـیم. به این منظـور می توان به تجربیات کشـورهایی 
مثل ایتالیا، اتریش، اسپانیا که در این حوزه موفق عمل 

کـرد. کرده انـد، نـگاه 
مساله دوم بخش غیرمستقیم است. به طورکلی درمورد 
اقتصـاد به طـور جزیـره ای تصمیم گیـری نمی شـود. برای 
مثـال درعمـل نمی تـوان بـا رهاکـردِن شـبکه پولـی کشـور 
بخـش  یـک  وقتـی  پرداخـت.  سـرمایه  بـازار  توسـعه  بـه 
اشـکاالِت  نشـود،  تنظیـم  بخش هـا  سـایر  بـا  اقتصـاد  از 
از  به  هم پیوسـته  ظـروف  مثـل  اقتصـاد،  بخـش  آن 
اسـت  دلیـل  همیـن  بـه  می زنـد.  بیـرون  دیگـری  جـای 
بـر   60 دهـه  در  جمعیـت  افزایـش  سیاسـت های  کـه 
سیاسـت های جـذب دانشـجو در دهـه 80 تاثیر می گـذارد 
و همـان مسـاله باعـث می شـود کـه بـا گـذِر مـوج جمعیت 
کشـور  در دهـه 90، بـا ظرفیت هـای خالـی دانشـگاه های 

کـه صـرف توسـعه  مواجـه شـویم و میلیاردهـا دالر پولـی 
آموزشـی  مسـائل  جملـه  از  مختلـف  مـوارد  در  ظرفیـت  
شـده، در دهـه 90 بی اسـتفاده بمانـد. این مسـاله در مورد 
کشـور هـم قابـل مشـاهده اسـت.  ماجـرای ارز در اقتصـاد 
بنابرایـن نمی تـوان یـک بخـش را تنظیـم و بخش هـای 
کـرد، یعنـی نمی تـوان بـه اماکـن تاریخـی-  دیگـر را رهـا 
فرهنگی کمک کرد تا به لحاظ ساختاری، دستورالعملی 
و حتی بهره برداری درسـت عمل کنند، ولی مثًا اقتصاد 
حجـم  مثـًا  و  باشـد  نابه هنجـاری  اقتصـاد  شـهر،  آن 
بیکاری خیلی زیاد باشـد؛ یا برای مثال نتوانسـته باشـیم 
کـه  کیـش را بـه انـدازه ای  میـزان مسـافر یـا توریسـت در 
کـرده بودیـم، توسـعه دهیـم.  بـرای سـرمایه گذارها تعهـد 
سـرمایه گذار بـه اعتمـاد حـرف دولـت کـه روزی گفتـه بـود 
کیـش  قصـد دارد سـاالنه ده میلیـون مسـافر هوایـی در 
داشـته باشـد، میلیاردهـا تومـان سـرمایه گذاری می کنـد و 
مثًا در کیش یک موسسه فرهنگی تفریحی را به بهترین 
نحو می سـازد؛ ولی بعد از ده سـال چون دولت نتوانسـته 
برنامه رسـاندن مسـافران به تعداد ده ملیون نفر را انجام 
دهد، ورشکسـته شـده اسـت. بایـد بتوان به حـرف دولت 
تهـران  گـر شـهرداری  ا این کـه  مثـال دیگـر  کـرد.  اعتمـاد 
کـه قـرار اسـت در ایـن شـهر مقـدار  کـرد  در سـال 85 اعـام 
مشـخصی فضـای تجـاری ایجـاد شـود، در سـال 96 بـه 
دلیـل کمبـود درآمـد بـه میـزان ده برابـرش را تولیـد نکنـد. 
برای این که سـرمایه گذار بر اسـاِس اعام اولیه شـهرداری 
طـرح کسـب وکار خـود را نوشـته اسـت و ارزش ملکـش بـا 
این وضع افت کرده و جریاِن نقدی ایجادشده در فضای 
تجـاری هم بسـیار کمتر خواهد بود. بنابرایـن دولت باید 
آمـار دقیـق اعـام کند و برنامه ریزی صحیح انجـام دهد. 
ایـن نـوع کارها وظیفه سـرمایه گذار نیسـت. دولـت از یک 
سـرمایه گذار می خواهـد کـه یـک مـکان تاریخـی فرهنگی 
را تبدیـل بـه هتـل کنـد، ولـی توریسـت بایـد شـش مـاه در 
صف ویزا منتظر بماند. حل مشـکل ویزا وظیفه هتل دار 
نیست. بنا بر این مسائل به هم پیوسته ای وجود دارد که 
موفقیـت یا عدم موفقیـت برنامه ریزی بـرای بخش های 
گـر شـما بهترین فضای  مختلـف را ایجـاد می کنـد. حتـی ا
کشـور بسـازید، ولـی وضعیـت اقتصـادی  تفریحـی را در 
مـردم خـوب نباشـد و درآمد قابل تصـرف مردم افـت کرده 

 دولت باید 
سیاست گذاری 

متناسب در 
حوزه های مختلف 

اقتصادی مربوط 
گر  داشته باشد. ا

وضعیت اقتصادی 
کشور روبه رشد 

 
ً
باشد، طبیعتا

سرمایه گذاری بر 
کن  بسیاری از اما

تاریخِی ما هم از 
لحاظ اقتصادی 

توجیه پذیر خواهد 
بود.
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باشـد، طبیعتًا مردم به آن فضا مراجعه نمی کنند. دولت 
مختلـف  حوزه هـای  در  متناسـب  سیاسـت گذاری  بایـد 
گـر وضعیـت اقتصـادی  اقتصـادی مربـوط داشـته باشـد. ا
کشـور روبه رشـد باشـد، طبیعتًا سـرمایه گذاری بر بسـیاری 
از اماکـن تاریخـِی مـا هـم از لحـاظ اقتصـادی توجیه پذیـر 

خواهـد بـود.
عهـده  بـر  هـم  فرهنگ سـازی  از  بخش هایـی  طبیعتـًا 
کـه نیـاز اسـت بـرای  دولـت اسـت. دولـت بایـد جاهایـی 
را  شـود  انجـام  گسـترده  تبلیغـات  شناخته شدنشـان 
کنـد. ازطرفـی   کار هزینـه  کـرده و بـرای ایـن  شناسـایی 
پذیـرش  بـرای  محلـی  مـردم  بـرای  فرهنگ سـازی 
آن  بـا  توریسـت ها  کـه  از مشـکاتی  کاسـتن  و  توریسـم 
کـه بخـش  مواجـه می شـوند هـم مسـاله مهمـی اسـت 

بـر عهـده دولـت اسـت. از آن  مهمـی 

را  دولتـی  مدیریـت  در  حضـور  سـابقه  شـما    
داشـته اید. بـا توجـه بـه مشـکالت مورداشـاره شـما، 
گام هایی  کرد و چه  کجا جسـت وجو  کار را باید  چاره 

بایـد بـرای حـل ایـن مشـکالت برداشـته شـوند؟
تصمیم گیری درمورد یک بخش در کشـوری مثل ایران 
کار  کـه عمـًا تـار و پـود اقتصـادش توسـعه نیافته اسـت، 
پیچیده ای اسـت. به اعتقاد من باید تعداد تجربه های 
موفـق را زیـاد کـرد. تنهـا در ایـن صـورت می تـوان امیـدوار 
بـود فرایندهـای یادگیـری دولـت به عنـوان برنامه ریـز و 
تسـهیلگر، و فرایندهـای یادگیـری سـرمایه گذار به عنـوان 
مثـًا  بتـوان  تـا  شـود  انجـام  به درسـتی  کسـب و کار  اهـل 
ده سـال دیگـر برنامه ریـزی خیلـی جـدی انجـام داد. مـا 
نتوانسـته ایم در سـطح کان و گسـترده کار جدی انجام 
حوزه هـا  از  بسـیاری  در  کـه  دیـد  می تـوان  ولـی  دهیـم، 
اسـت.  کـرده  عمـل  موفـق  بسـیار  پایلـوت  برنامه هـای 
کـه کشـور ایـن ظرفیـت را دارد  کـرد  نمی تـوان امـروز ادعـا 
که مثًا پنج سال دیگر صد میلیارد درآمد توریسم داشته 
باشـد. بنابرایـن بهتـر اسـت بـه جـای ایـن کـه شـعارهای 
خیلـی بـزرگ داده شـود، تعـداد تجربه هـای موفـق زیـاد 
کنیـم. ایـن را نیـز بایـد  شـده و شـروع بـه اصـاح قوانیـن 
در نظـر داشـته باشـیم کـه دولـت و هیـچ نهـاد حاکمیتـی 
دیگری نباید وارد کسب وکار و رقابت با بخش خصوصی 

شـود. یعنی باید اجازه بدهیم بخش خصوصی خودش 
بـازی رقابتـی را در دسـت بگیـرد. 

که برای برخی وجود دارد     یکی از نگرانی هایی 
کـه بـا ورود جریـان بخـش خصوصـی بـه  ایـن اسـت 
گری  احیـاء بناهـا و بافت هـای تاریخی، منطق سـودا
بافت هـای  و  بناهـا  هویـت  بخـش،  ایـن  اقتصـادی 
ایـن  در  شـما  نظـر  کنـد.  خدشـه  دچـار  را  تاریخـی 

چیسـت؟ خصـوص 
بایـد دقـت کنیـم کـه هویـت مفهومـی اسـت کـه کامـًا در 
بسـتر زمـان تعریـف می شـود. یعنی حفظ هویـت یک بنا 
تنها حفظ شـکل و نمای آن بنا نیسـت. این نگاه باعث 
ایجـاد مشـکل می شـود. بـرای مثال دوسـتانی که مرمت 
کویـری  یکـی از خانه هـای تاریخـی در یکـی از شـهرهای 
کـه بـه دلیـل  کشـور را انجـام می دادنـد، اعتقـاد داشـتند 
حفـظ هویـت خانـه نمی تـوان بـرای کاهش دمـای خانه 
کـرد. درحالی کـه  به عنـوان مثـال سیسـتم آبپـاش نصـب 
بـه اعتقـاد مـن می شـود از ایـن دیـدگاه نـگاه کـرد کـه ایـن 
ایـن  بـوده و خـود  خانـه زمانـی خنک تریـن خانـه شـهر 
گـردد. یعنـی  موضـوع می توانـد هویـت ایـن خانـه تلقـی 
می توانیـم به جـای این کـه شـکل بنـا را به عنـوان هویـت 
آن درنظـر بگیریـم، صفـت آن را هویتـش بدانیـم. مثـًا 
خانـه  پررفت وآمدتریـن  یـا  خانـه  زیباتریـن  صفت هـای 
یـک شـهر می توانـد بـه عنـوان هویـت یـک خانـه دیـده 
شـود و بـرای حفـظ ایـن ویژگـی تـاش شـود. بنابرایـن 
بـه نظـر مـن تعریـف هویـت در بسـتر زمان تغییـر می کند. 
گری تـرس داشـته باشـیم. البتـه هیـچ  مـا نبایـد از سـودا
سـرمایه گذاری به قصد زیان کردن وارد سـرمایه گذاری ها 
نخواهـد شـد. دولـت بایـد ایـن فرصـت را فراهـم کنـد کـه 
سرمایه گذاران به اندازه کافی منفعت داشته باشند. این 
منفعـت از برنامه ریـزی دولـت، ایجـاد ظرفیـت و اعطای 
مجوز به مقدار ظرفیتی که وجود دارد، حاصل می شود. 
توریسـم  میـزان  بـا  کاشـان  مثـل  شـهری  در  گـر  ا یعنـی 
امـروزی و درنظـر گرفتن نرخ رشـد مناسـب توریسـمی که 
در سـال های آینـده رخ خواهـد داد، بـرای ده هـزار خانـه 
کنیـم،  احیـاء  را  آ ن هـا  و  کـرده  جـذب  سـرمایه  تاریخـی 
یعنـی  شـوند.  ورشکسـته  اسـت  ممکـن  زیـادی  تعـداد 

بهتر است به جای 
این که شعارهای 
خیلی بزرگ داده 
شود، تعداد 
تجربه های موفق 
زیاد شده و شروع به 
اصالح قوانین کنیم.
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کـرده اسـت ده  کمـک  کـه دولـت  نبایـد خوشـحال شـد 
هـزار خانـه تاریخـی بـه ایـن شـیوه احیاء شـود؛ چرا کـه ُنه 
هزارتـای آنهـا ورشکسـته شـده و بـرای همیشـه از جریـان 
کشـور  سـرمایه گذاری در بافت هـای فرهنگـی و تاریخـی 
گری به معنـای  گـر سـودا خـارج خواهنـد شـد. از طرفـی ا
لطمـه زدن بـه هویـت فرهنگـی کشـور باشـد، دولـت باید 
نظـارت،  دولـت،  وظیفـه  شـود.  وارد  نظـارت  حـوزه  در 
قانونگذاری و تسـهیلگری اسـت. چرخه موجود تاکنون 
اسـت.  نـداده  را  سـرمایه گذارها  بـه  سـودآوری  اجـازه 
بسـیاری از سـرمایه گذارانی که وارد این حوزه ها شده اند، 
گر برده اند  عمـًا به لحـاظ اقتصادی منفعت نبرده اند یـا ا
ناشی از رانت هایی مانند اعطای وام با سود پایین برای 
کرده اند. در  که به این واسـطه اسـتفاده  احیای بنا بوده 
واقـع دولـت به اشـتباه تـاش می کنـد بـه جـای کار اصلـی 
خـود، امتیـازات جانبـی به این جریان بدهـد که در عمل 

تاثیـر مثبتـی نخواهـد داشـت.

   نقـش صنـدوق احیـاء و بهره بـرداری از بناهـا و 
کـن تاریخـی و فرهنگـی را در چرخـه احیـاء ایـن  اما

کـن چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟ بناهـا و اما
در پاسـخ به این سـوال و در تکمیل سـوال قبل، درواقع 
گری  کـه نبایـد به دنبـال سـودا ایـن دولـت ایـران اسـت 
کنـد تـا سـرمایه گذارهای  کمـک  کسـب وکار باشـد و بایـد 
پیشـرو در ایـن زمینـه سـودآور باشـند. الزم نیسـت ایـن 
کمـک بـا نگرفتـن مالیـات و یـا اعطـای وام ارزان قیمـت 
باشـد، بلکـه تعهـد دولـت بـرای تامیـن زیرسـاخت های 
مناسـب، مثـًا سیسـتم مخابـرات و بـرق و روزآمدسـازی 
کمک به این سرمایه گذاری  شبکه حمل ونقل بهترین 
خواهـد بـود. درعین حـال بایـد بـا حفـظ قواعـد رقابـت و 
گـذاری ازطریـق رانـت و تنظیـم درسـت جریـان  عدم وا
ترجیـح  و  شـود  انجـام  درسـتی  کامـًا  نظـارت  احیـاء، 
محلـی  نیروهـای  طریـق  از  مرمت هـا  کـه  باشـد  ایـن 
انجـام شـود. در ایـن صـورت اسـت کـه دولـت به عنـوان 
را  خـود  نقـش  توانسـته  تسـهیلگر  و  ناظـر  قانون گـذار، 
نهـادی  به عنـوان  احیـاء  کنـد. صنـدوق  ایفـا  به خوبـی 
کمیـت متصـل اسـت، بایـد بتوانـد تشـخیص  کـه بـه حا
ایجـاد  را  بناهـا فرصـت سـرمایه گذاری  کـدام  کـه  دهـد 

بـه  کـه  سـرمایه گذارانی  کـه  باشـد  حسـاس  و  می کننـد 
کرده انـد، حتمـًا سـود  توصیـه صنـدوق سـرمایه گذاری 
ایـن  لزومـًا  نبایـد  ابتـدا  در  صنـدوق  اول  هـدف  کننـد. 
باشـد کـه همـه بناهایی کـه در اختیار دارد، حفظ شـود. 
بلکـه بایـد بتوانـد سـرمایه گذارها را وارد ایـن حـوزه کنـد. 
بنابرایـن ممکـن اسـت بـا تعداد کمتـری بنا شـروع کرده 
و با برنامه ریزی درسـت و جدی برای جذب توریسـت، 
موجـب رونـق ایـن فراینـد و اقبـال سـرمایه گذاران شـود. 
کـه بـه سـازمان میـراث  ایـن صنـدوق به عنـوان نهـادی 
گردشـگری متصـل اسـت،  فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
بایـد همزمـان تعهداتـی بـه سـرمایه گذارها بدهـد و برای 
مثـال، به جـای بخشـیدن مالیـات، سـالی صدمیلیـون 
کند. ترکیب این شـرایط به  ج تبلیغ آن خانه  تومان خر
سـرمایه گذار اطمینـان می دهد و موجب می شـود زمانی 
کـه صنـدوق احیـا بنایـی را بـرای سـرمایه گذاری معرفـی 
کننـد؛ درحالی کـه  کنـد، همـه هجـوم بیاورنـد و اعتمـاد 
معرفـی  احیـا  صنـدوق  توسـط  کـه  بناهایـی  کثـر  ا گـر  ا
دیگـر  بخورنـد،  شکسـت  سـرمایه گذاری  در  می شـوند، 
نمـی رود.  معرفی شـده  جدیـد  بنـای  سـراغ  هیچکـس 
نهادهـای رتبه بنـدی در دنیـا در حوزه هـای مختلـف، 
مـوارد  کثریـِت  ا در  حرف هایشـان  درسـت بودن  بـا 
اعتبارشـان را پیـدا می کننـد و موجـب اعتماد مخاطبان 

می شـوند.  

 باید با حفظ 
قواعد رقابت و 

گذاری ازطریق  عدم وا
رانت و تنظیم درست 
جریان احیاء، نظارت 

کاماًل درستی انجام 
شود و ترجیح این 
باشد که مرمت ها 
از طریق نیروهای 

محلی انجام شود. 
در این صورت است 

که دولت به عنوان 
قانون گذار، ناظر و 
تسهیلگر توانسته 

نقش خود را به خوبی 
کند.  ایفا 
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 ثبت جهانی بافت تاریخی یزد، 
فرصت ها و تهدیدها

       ایـده ثبـت جهانـی بافـت تاریخـی یـزد چگونـه 
گرفـت و چـه ضرورتـی موجـب طرح آن شـد؟ شـکل 

کـه ایـن  ویژگی هـای خـاص شـهر یـزد موجـب شـده بـود 
کنگـره  گیـرد.  توجـه  مـورد  انقـاب  از  قبـل  حتـی  شـهر 
و 1354  سـال های 1351  در  کـه  »خشـت«  بین المللـی 
توجـه  ایـن  از  نمونـه ای  می تـوان  را  شـد  برگـزار  یـزد  در 
کـه در  دانسـت. درواقـع سـاختار خشـتی بسـیار ویـژه ای 
ایـن شـهر وجـود دارد، موجـب جلـب نگاه هـای خارجـی 
و داخلـی )از جملـه دربـار و دفتـر حفاظـت از آثـار( می شـد. 
کـه در پایان نامه هـای دکتـری  چنـد محقـق خارجـی نیـز 
کـرده بودنـد،  و کارشناسـی ارشـد در زمینـه بافـت یـزد کار 
موجـب شناسـایی بین المللـی آن شـدند. بعدهـا هـم در 
سـال 1354 مشـاورین طرح هـای تفصیلـی و ویـژه شـهر، 
توجـه  نیازمنـد  و  اهمیـت  دارای  را  تاریخـی  محـدوده 
از آن مسـئولین  امـا در سـال های پـس  کردنـد.  معرفـی 
شـهری و اسـتانی توجـه چندانـی بـه موضـوع نداشـتند و 
گـر هـم زمانـی توجـه را الزم می دانسـتند، تاکیدشـان بـر  ا
روی بناهای خاص مانند مسـجد جامع و باغ دولت آباد 
و زنـدان اسـکندر و آتشـکده و ... بـود و شـهر را نیازمنـد 

توجـه خاصـی تصـور نمی کردنـد. 
اسـتان  فرهنگـی  میـراث  مدیریـت  کـه   1377 سـال  از 
زیـادی  تاش هـای  گرفـت،  قـرار  مـن  عهـده  بـر  یـزد 
بافـت  و  محـدوده  بیشـتر  اهمیـت  دادن  نشـان  بـرای 

تاریخی شـهر انجام شـد. سـرانجام در جلسـات اسـتانی 
کـه بـه مناسـبت سـفر رییـس جمهـور وقـت بـه اسـتان 
بافت هـای  موضـوع  توانسـتیم  می شـد،  تشـکیل  یـزد 
مهـم  بسـیار  پـروژه  عنـوان  بـه  را  یـزد  اسـتان  تاریخـی 
کـه در  ایشـان هـم در سـخنرانی خـود  و  کنیـم  ح  مطـر
ح  میدان امیرچخماق برگزار می شـد، این موضوع را طر
کردند. پس از آن شـورای بافت های تاریخی اسـتان به 
ریاسـت اسـتاندار تشـکیل شـد و معاون هـای عمرانـی و 
از  برنامه ریـزی هـم هرکـدام رییـس یکـی  اقتصـادی و 
کـه موضـوع  بـود  از ایـن جریـان  کمیته هـا شـدند. بعـد 
سـازمان  کار  دسـتور  در  تاریخـی  بافت هـای  شـورای 
گرفت و بعدها »شـورای  کشـور قرار  کل  میراث فرهنگی 
بافـت« بـه اسـتان ها ابـاغ شـد و در بعضـی از اسـتان ها 
کـه بافت هـای مهمـی داشـتند، ایـن شـورا ایجـاد شـد. 

البتـه بعدهـا ایـن شـورا حـذف شـد. 
آقـای  سـفر  بـا  جهانـی  ثبـت  زمینه هـای  از  دیگـر  یکـی 
زمـان  آن  در  ایشـان  گرفـت.  شـکل  یـزد  بـه  یوکیلتـو 
کارشـناس بانفـوذی در یونسـکو در بحـث ثبـت جهانـی 
بودنـد و به خاطـر موضـوع ثبـت مسـجد جامـع بـه یـزد 
کـه به خاطـر مداخـات  آمـده بودنـد. علی رغـم تصـور مـا 
بـا  افتـاده،  اتفـاق  شـهر  در  کـه  خیابان کشـی هایی  و 
درخواسـت ثبـت جهانـی یـزد مخالفـت می شـود، ایشـان 
ایـن پیشـنهاد را مطـرح کردند. با تشـکیل پایـگاه میراث 

گفت وگو با دکتر محمدحسن خادم زاده 

محمدحسن خادم زاده
مصاحبه کننده: 

سید مجتبی موسویان

دکتـر محمدحسـن خـادم زاده دارای مـدرک دکتـرای معمـاری و عضـو هیئـت علمـی دانشـکده معمـاری 
کـه در دهـه هفتـاد در سـازمان میـراث  پردیـس هنرهـای زیبـای دانشـگاه تهـران اسـت. او را بـه واسـطه مسـئولیتی 
فرهنگـی اسـتان یـزد داشـته، می تـوان یکـی از آغازکننـدگان جریـان ثبـت جهانـی یـزد دانسـت. مصاحبـه حاضـر به 
مناسـبت ثبـت شـهر تاریخـی یـزد توسـط کمیتـه میراث جهانی یونسـکو در تیرماه سـال جاری انجام شـده اسـت.
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فرهنگـی شـهر یـزد، ثبـت جهانـی شـهر یـزد بـه عنـوان 
گرفت. منتها در آن زمان  کار قرار  هدف اصلی در دسـتور 
بـه دالیـل سیاسـی، از طـرف مدیریـت شـهری، هیچ گونه 
همـکاری صـورت نمی گرفـت. درهرصـورت جمـع آوری 
مـدارک الزم بـرای ایـن اقـدام از سـال 1384 شـروع شـد، 
نگاهـی  کوچکتریـن  پرونـده  بـه  وقـت  مسـئولین  ولـی 
هـم نکردنـد. ادامـه مسـیر تشـکیل پرونـده پـس از پایگاه 
توسـط یـک شـرکت مشـاور انجـام شـد؛ ولـی باز هـم مورد 
توجـه قـرار نگرفت. تا سـرانجام با اسـتقرار دولت یازدهم 
و با همراهی مسـئولینی همچون معاون عمرانی اسـتان 
و مدیران سـازمان میراث فرهنگی کشـور، پیگیری های 
کار به سرانجام رسید. ثبت جهانی یزد انجام شد و این 

   ثبـت جهانـی بافـت یـک شـهر چـه مزیت هـا و 
احیانـًا چـه محدودیت هایـی بـرای یـک شـهر ایجـاد 
می کنـد؟ دالیـل مخالفـان چنیـن اقدامـی چـه بود؟
چنیـن اقدامـی مزیت های فراوانـی دارد. مهمترین آن ها 
معرفـی شـهر در مقیـاس جهانـی اسـت. شـاید در حـال 
کـه چنیـن  حاضـر در دنیـا بیشـتر از 6-7 شـهر نیسـتند 
وضعیتی دارند. با این کار اهمیت شهر از مقیاس محلی 
و منطقـه ای بـه مقیـاس جهانـی تبدیـل می شـود و شـهر 
در منابـع جهانـی معرفـی شـده و شـناخته می شـود. ایـن 
شناخته شـدن تبعاتـی دارد. بـرای مثـال حضـور بیشـتر 
گردشـگرها موجـب رونـق اقتصـادی می شـود. بـه لحـاظ 
فرهنگـی نیـز نشـان می دهـد آن شـهر دارای ارزش هـای 
بـزرگ تمدنـی و فرهنگـی بـوده کـه در مقیـاس جهانی به 

عنـوان میـراث بشـری پذیرفتـه شـده اسـت. همچنیـن 
بـه عنـوان  کـه یونسـکو  را تقویـت می کنـد  امـکان  ایـن 
مالـی  و حتـی  فنـی  از جهـات  بین المللـی  یـک سـازمان 
تاکنـون  البتـه در مـورد یـزد  کمک هایـی انجـام بدهـد. 
تجربـه  ایـن  ولـی  نشـده،  انجـام  کمک هایـی  چنیـن 
درخصوص شـهر بم و کمی هم درمورد چغازنبیل وجود 
دارد. جـذب ایـن کمک هـا بـه مدیریـت میـراث فرهنگی 

کشـور و مدیریـت محلـی مربـوط اسـت. 
تبعـات منفـی چنیـن اقدامـی بـرای کسـانی اسـت کـه بـه 
گری زمیـن و ملـک هسـتند و بـرای سـاخت  دنبـال سـودا
بناهای بلندمرتبه دچار مشـکل می شـوند. البته در شـهر 
یـزد، چنیـن محدودیت هایـی از قبـل ایجـاد شـده بـود. 
محدوده 1000 هکتاری این شهر درسال 84 به ثبت آثار 
ملی رسیده و جلوی توسعه لجام گسیخته شهری گرفته 
شـده بـود. دلیـل برخی از مخالفت ها را نیـز می توان عدم 
کار را متـرادف فریـز  کـه ایـن  گاهـی اشـخاصی دانسـت  آ
کـردن و نگهـداری عین به عیـن همـه چیـز می دانسـتند. 
مختلـف  پان هـای  اسـاس  بـر  می تـوان  درحالی کـه 
مدیریتـی و البتـه در راسـتای حفاظـت، اقدامـات زیـادی 
را در شـهر انجـام داد. به طـورکل نمی توان این مشـکات 
کـه در ایـن شـهر و خـارج  را در شـهر یـزد حـاد دانسـت، چرا
از محـدوده ثبت شـده، عرصه هـای بزرگی وجـود دارد که 

امـکان توسـعه بـرای شـهر را ایجـاد می کنـد.

گـر ثبـت جهانـی یـزد را بـه عنـوان یـک حلقـه از    ا
مجموعه اقدامات در نظر بگیریم، به نظر شما گام های 

بعـدی بـرای چنیـن محـدوده ای چـه بایـد باشـد؟
کـه  اسـت  ایـن  دارد  وجـود  کـه  نگرانی هایـی  از  یکـی 
شـهر از جمعیـت خالـی شـود و بـه سـمت سـاختار صـرِف 
اقتصـادی بـرود که بر پایه گردشـگری اسـت. مهمترین 
دغدغـه ای کـه مدیریـت شـهری یـزد بایـد درحال حاضر 
کـه سـازمان زندگـی ایرانـی- داشـته باشـد، ایـن اسـت 
از بیـن  افـراد بومـی  بـا رفتـن  یـزدی محافظـت شـود و 
زندگـی  همه جانبـه  مطالعـه  بـا  حفاظـت  ایـن  نـرود. 
بـاور وجـود داشـته  مـردم امکان پذیـر اسـت. بایـد ایـن 
بـا  همـراه  تاریـخ،  طـول  در  یزدی هـا  زندگـی  کـه  باشـد 
ویژگی هـای ارزشـمند فرهنگـی و اقتصـادی و ... بـوده 
کـه  کردیـم  کـه می بایسـت حفـظ شـوند. تـاش زیـادی 

کار اهمیت   با این 
شهر از مقیاس 

محلی و منطقه ای 
به مقیاس جهانی 

تبدیل می شود 
و شهر در منابع 

جهانی معرفی شده و 
شناخته می شود. 
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داخـل  بـه  را  خـود  زندگـی  روسـا  و  مدیـران  از  تعـدادی 
کار مقتضیـات زندگـی  کـه بـا ایـن  کننـد  بافـت منتقـل 
کننـد، ولـی موفـق نشـدیم.  را درک  در بافـت تاریخـی 
و  کوچـک  دسـتگاه های  و  ادارات  از  بعضـی  البتـه 
محـدوده  داخـل  بـه  معمـاری  دانشـکده  همچنیـن 
کـه امیـدوارم ایـن جریـان  کرده انـد هرچنـد  انتقـال پیـدا 
در  مـردم  زندگـی  بـا  راهـکار  ولـی  کنـد،  پیـدا  گسـترش 
تاریخـی  محـدوده  اسـت.  متفـاوت  تاریخـی  محـدوده 
بایـد از طریـق خـود مـردم و جریـان زندگـی آن هـا و نـه 
ایـن  گردشـگری حفاظـت شـود. چـون  پـول  از طریـق 
شـده  جهانـی  ثبـت  موجـب  کـه  بـوده  زندگـی  جریـان 
االن  می افتـد.  اتفـاق  آن  تبـع  بـه  گردشـگری  درآمـد  و 
کـه بـا خریـد خانه هـا و سـاخت  ایـن نگرانـی وجـود دارد 
گروه هـای  ج شـود و اسـکان  هتـل، زندگـی از بافـت خـار
گردشـگر می رونـد،  گردشـگر می آینـد و بـا  کـه بـا  موقـت 
بـا رهاشـدگی بافـت و محـدوده تاریخـی مواجـه شـویم. 
کـه بـرای  بایـد بـا ایجـاد جـو روانـی مناسـب و امکاناتـی 
بافـت  اسـت خاطـره طـرد شـدگی  امـروزی الزم  زندگـی 
توسـط نخبـگان اقتصـادی ، فرهنگـی، سیاسـی و ... 
را  یزدی هـا  و   کنیـم  ک  پـا مـردم  ذهـن  از  گذشـته  در 
کننـد.  کنیـم داخـل محـدوده تاریخـی زندگـی  مجـاب 
کنتـرل حضـور  ج کـردن و یـا  نکتـه دیگـر اینکـه بایـد خار
کار قـرار گیـرد. نکتـه ای که 15 سـال  اتومبیـل در دسـتور 
اسـت تاش شـده با پیاده راه کردن خیابان قیام انجام 
شـود، ولـی هـر بار کسـانی بـه دالیلی مخالفـت  می کنند. 
البتـه روشـن اسـت کـه حضور اتومبیـل در زندگـی امروزه 
کـه بخشـی از آن نیـاز  مـردم ایـران انـکار ناشـدنی اسـت 
بازخوردهـای  نیـز  ای  عمـده  بخـش  و  اسـت  واقعـی 
روانی ناشـی از سـوء مدیریت در دسـتگاههای اجرایی و 
تبلیغاتـی اسـت. ایجـاد تعادل در این زمینه کار سـختی 
گیـرد و بـا شـورای شـهر  کـه بایـد در یـزد صـورت  اسـت 
جدیـد یـزد امیـدواری بسـیاری بـرای ایـن موضـوع پدید 
گـر دولتیـان نیـز در این مسـیر همراهـی الزم  آمـده اسـت ا
بعمـل بیاورنـد. وجـود امکانـات سـرویس دهـی سـواره 
مناسـب بـرای همـه اقشـار جامعـه و در همـه بخشـهای 
شـهر موجب کاهش درخواسـت اسـتفاده از اتومبیلهای 
شخصی خواهد شد و توسعه ایمنی و فرهنگ استفاده 

دوچرخـه. از 

کن تاریخی      صنـدوق احیـاء و بهره بـرداری از اما
و فرهنگـی در جهـت حمایـت از پروژه هایـی ماننـد 
ثبت جهانی یزد چه نقشـی می تواند داشـته باشـد؟
بـار  کـه  بـود  پیشـرو  ایده هـای  از  یکـی  صنـدوق  ایـده 
حاکمیتـی  بخـش  دوش  از  را  تصدی گـری  از  بزرگـی 
کـه  مـی داد  اجـازه  سـازمان  بـه  و  برمی داشـت  سـازمان 
توانمندی های خودش را در نظارت بر حفاظت افزایش 
کـه متاسـفانه هـم سـازمان و هـم صنـدوق بـه ایـن  دهـد 
مقصود نایل نیامدند. تصور این که بسیاری از خانه های 
یـزد توسـط صنـدوق مرمـت شـود و در اختیـار زوج هـای 
کـه شـأنیت سـکونت در  جـوان و خانواده هـای دیگـری 
بسـیار  قـرار داده شـود هـم  دارنـد،  را  تاریخـی  محـدوده 
خوشایند است. در حالت ایده آل، می توان در نظر گرفت 
گـذار شـود، سـپس  کلیـه آثـار تاریخـی بـه صنـدوق وا کـه 
صنـدوق بـا سـرمایه گذاری و انجـام مرمـت بنـا بـر اسـاس 
معیارهای درست ملی و بین المللی، آن را در اختیار یک 
کنترل هـای الزم را هـم  بهره بـردار قـرار دهـد و نظـارت و 
بـه انجـام برسـاند. ولـی درحال حاضـر ناهماهنگی هایـی 
بیـن صنـدوق احیـاء و اداره میـراث فرهنگـی اسـتان در 
گذاری بناها وجـود دارد و این  مـورد مسـئولیت و نحـوه وا
ناهماهنگی هـا موجـب از بیـن رفتـن آثار می شـود. فرایند 
گـذاری آثار به واسـطه حضور صندوق  پیچیـده ای کـه وا
احیـاء در کنـار مدیریـت اسـتانی پیـدا کرده، موجب شـده 
که تصمیم گیری ها به درسـتی و در زمان مناسـب انجام 
مثـل  پروژه هایـی  می بایسـت  احیـاء  صنـدوق  نشـود. 
»حجت آبـاد وزیـر«  و » فهـادان« در یزد و سـاختمان های 
کـه سال هاسـت دچـار مشـکل  دوره صفـوی در اردکان را 
هسـتند، به درسـتی مدیریت کرده و به سـامان برسـاند و 

بـه سـراغ پروژه هـای دیگـری در همیـن زمینـه بـرود.  

مهمترین 
دغدغه ای که 
مدیریت شهری یزد 
باید درحال حاضر 
داشته باشد، این 
است که سازمان 
زندگی ایرانی-یزدی 
محافظت شود و با 
رفتن افراد بومی از بین 
نرود. 
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vahid_haeri@yahoo.com وحـیـــد حـائری |   کارشناس ارشد طراحی شهری

بازخوانی اندیشه ایران شهری در بازآفرینی 
بافت و احیاء ابنیه تاریخی

امـروزه بایـد احیـاء ابنیـه تاریخـی را نه به عنوان اقدامی موضعی بلکه به عنوان فرآیندی سـاختاری و پیوسـته با بافت هـای پیرامونی آن در 
نظـر گرفـت. توجـه بـه ارتبـاط عملکـردی ابنیـه منفـرد با سـاختارهای اجتماعـی، فرهنگی و اقتصـادی حوزه های پیوسـته کالبدی حضورشـان نه تنها 
جهـت تـداوم حیـات کالبـدی و عملکـردی ایـن ابنیـه الزم کـه در بررسـی علـل تخریـب و ناکارآمـدی آن هـا نیـز بایـد بـه دنبـال گسسـتگی و تغییـر ایـن 
ارتباطـات و سـاختارها گشـت. بخشـی از ارتبـاط ایـن سـاختارها را بایـد در جایـگاه جهانـی و نقـش مـا در مکالمـه و گفتمان بین المللی و سـهم ما از 

صنعـت گردشـگری به عنـوان یکـی از محرک هـای اصلـی جذب و بازگشـت سـرمایه جسـتجو کرد.
لـذا ایـن نوشـتار بـه تبییـن جایـگاه رویکردهـای مبتنـی بـر سـاختارهای زمینـه ای در تحقـق اهـداف احیـاء و بهره بـرداری از ابنیـه تاریخـی، بـا نگاهـی 
بـه تجـارب و ورود مفاهیـم حفاظـت و احیـاء بـه ایـران، به کارگیـری رویکـرد بازآفرینـی شـهری را بـه لحـاظ توجـه بـه سـاختارهای تاریخـی، فرهنگـی و 
اجتماعی زمینه و بسـتر طرح ها و محرک های توسـعه اقتصادی درونی محات به عنوان سیاسـتی فرادسـت برای برنامه ریزی پیوسـته احیاء ابنیه در 
ارتباط با بافت تاریخی بستر طرح ها الزم و این ابزار را در کنار میراث مادی و معنوی منبعث از حوزه تمدنی و فرهنگی ایران و اندیشه ایران شهری، 

به عنـوان سیاسـتی جهـت تحقـق مکالمـه ای جهانـی و دسـتور کار تدوین برنامه های توسـعه گردشـگری پیشـنهاد می کند.

چکیـده

مقــدمه

گردشگری، بازآفرینی، ایران شهر، ساختار، فرهنگ، توسعه درون زا کلمات کلیدی: 

ابنیـه تاریخی به عنـوان یکی از وجوه بازنمایی فرهنگ 
و هویـت یـک ملـت، بیانـی از راهبردهـا و ارزش هایی اسـت کـه در طول 
زمـان حفـظ گشـته و بایسـتی بـا حفـظ و احیـاء آن بـه نسـل های بعـدی 
گیـر شـدن آرایه هـای  انتقـال یابـد. علی الخصـوص در قـرن اخیـر بـا فرا
ح ها به درسـتی  گزار، توجه عمده طر تجدد و توسـعه در جوامع در حال 
راهـی جـز توجـه به توسـعه درونی شـهرها به جای توسـعه های منفصل 
درونـی  بافت هـای  و  ابنیـه  تکلیـف  تعییـن  لـذا  نداشـته،  پیرامونـی  و 
شـهرها بـا توجـه بـه سـیر تکامـل و توسـعه شـهرها، بـه مسـئله اساسـی 
سیاسـت های نویـن شـهری بـدل گشـته اسـت. تبییـن این سیاسـت ها 
کـه نیـاز بـه تجدیـد حیاتـی دوبـاره  نسـبت بـه بافت هـا و ابنیـه تاریخـی 
کش بـوده و بـا در نظـر  کشـا دارنـد، میـان دو منظـر نوسـازی و احیـاء در 
گرفتـن ابعـاد اقتصـادی، به واسـطه حضـور همیشـگی بـازار در ارتبـاط بـا 

ایـن سـاختار و ابعـاد اجتماعـی، به واسـطه حضـور تاریخـی بافت هـای 
اجتماعـی و یـا تغییـر سـاختار اجتماعـی آن هـا به دلیل مهاجـرت و تغییر 

مـکان گروه هـای اصلـی، بـه پدیـده ای پیچیـده بـدل گشـته اسـت.
درواقـع حـل ایـن معادلـه چند مجهولـی نیازمند به کارگیـری یک نظریه 
فرادسـت در تبییـن نیازهـای فرهنگی و اجتماعـی مبتنی بر زمینه های 
ملمـوس و ناملمـوس ویـژه هـر منطقـه و یـک نظریه عملیاتـی در تبیین 
سیاسـت های خرد و کان توسـعه شـهری است. به کارگیری این ابزارها 
امکان طراحی برنامه ها و راهبردهایی عملیاتی و با ماهیت چندبعدی 
کلی  کرده و سـاماندهی کان بر سـاختارهای  و چند محتوایی را فراهم 
کان را ممکـن می سـازد. در خصـوص  کان و نیمـه  و سیاسـت گذاری 
موضـوع احیـاء ابنیـه تاریخـی در ایـران نیـز چنیـن نگاهـی بـا توجـه بـه 
هـر  سیاسـی  امـروزه  و  اجتماعـی  فرهنگـی،  اقتصـادی،  ویـژه  شـرایط 
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1 مسئله احیاء 

در ســــــیر تحول مفهــــــوم مـرمت شهــــــــری

کن تاریخی و فرهنگی کاربری و فعالیت جدید – از مجموعه اقدامات صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اما        مرمت خانه مستوفی شوشتر اختصاص 

ح ریـزی اسـت. آنچـه در ایـن نوشـتار به عنـوان یکـی  منطقـه قابـل طر
ابنیـه  احیـاء  پیوسـته  و  پایـدار  برنامه ریـزی  در  نویـن  راهکارهـای  از 
در  به دسـت آمده  فرصت هـای  از  بهره گیـری  بـود،  خواهـد  مورداشـاره 
گردشـگری بین المللـی و جـذب سـرمایه و سـرمایه گذار ارزی در  حـوزه 
دوران پسـابرجام برمبنـای هدف گـذاری فرهنگی در جذب گردشـگران 
ایـن  اسـت.  ایران شـهری  اندیشـه  و  ایـران  مشـترک  فرهنـگ  حـوزه 
سیاسـت گذاری خـاص به منظـور حفـظ تـداوم و پایـداری برنامه هـای 
مشـترک و بـا نگاهـی واقع بینانـه نسـبت بـه جامعـه سیاسـی، اجتماعـی 

و  گسـترده  پذیـرش  در  معذوریـت  و  محدودیـت  و  ایـران  مذهبـی  و 
آزادانـه گردشـگران عمدتـًا اروپایـی یا امریکای شـمالی و جنوبی اسـت، 
درحالی کـه چنیـن مسـائلی در خصـوص تعارضـات فرهنگـی و رفتـاری 
در مـورد پرورش یافتـگان حـوزه تمـدن و فرهنـگ مشـترک معطـوف بـه 
حـوزه ایـران بـزرگ فرهنگـی- یـا بسـیار انـدک بـوده و یـا وجـود نـدارد. 
از همیـن روی بررسـی مرزهـای نفـوذ اندیشـه های ایرانـی و در وجهـی 
اهمیـت  از  سیاسـت ها  ایـن  تبییـن  در  ایران شـهری  سـاختارفرهنگی 

ویـژه ای برخـوردار اسـت.

مرمـت شـهری در سـیر تاریخـی،  دگرگونـی و تحـول خـود را در دوران 
کنـون، دوره هـا و مراحـل مختلفـی را  معاصـر و به ویـژه از دهـه 1950 تا
پشـت سـر گذاشـته اسـت که در هر دوره بنا به شرایط زمانی خود دارای 
معنـا و مفهومـی روشـن بـوده و سرشـت زمانـی خویـش را بازگـو می کنـد. 
در طول چند دهه اخیر،  مرمت شـهری از فرم سـاده بازسـازی، نوسازی 
و توان بخشـی بافته هـا و زیرسـاخت های فرسـوده شـهری بـه مرمـت 
اقتصـاد شـهری، مرمـت اجتماعـی، مرمـت فرهنگـی و مرمـت سـیمای 
تحـول  سـیر  در  شـهری  مرمـت  عبارتـی  بـه  اسـت.  دگرگون شـده  شـهر 
کیـد بر معنا تجربه  خـود،  گـذاری را از حـوزه توجـه بـه کالبـد به عرصه تأ
بـا بازسـازی و  کـه عمدتـًا  کـرده اسـت. دهـه 1950 میـادی، دهـه ای 
نوسـازی های پـس از جنـگ جهانـی دوم رویـارو اسـت. در ایـن دوره 
کـه در هـر سـه معنـای خـود  مفهـوم اصلـی »بازسـازی شـهری«1 اسـت؛ 
کاربسـت می یابـد. بازسـازی موبه مـو؛ بازسـازی نوگرایانـه در قطع کامل 
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کید بـر آینده.  بـا گذشـته؛ بازسـازی نوپردازانـه بـا نـگاه بـه گذشـته و با تأ
دهـه 1960 میـادی عمدتـًا بـا بازخوانـی اقدامات نوگرایانـه و نوپردازانه 
کمبـود حیـات  دهـه پیشـین و نقـد آن هـا تشـکیل می گیـرد، نبـود و یـا 
کـه  بازسـازی شـهری سـبب می گـردد  اقدامـات  در  اجتماعـی  و  مدنـی 
مفهـوم مرمـت شـهری در ایـن دوره »بـاز زنده سـازی یـا تجدیـد حیـات 
کالبـدی بـه نوسـازی  گـردد و نـگاه از بازسـازی دقیقـًا  شـهری«2 متمرکـز 
اجتماعـی، فرهنگـی معطـوف شـود. در دهـه 1970 میـادی با شـناخت 
موقعیت هـا، امکانـات و ارزش هـای نهفتـه در بافت های کهن شـهری، 
تسـخیر مجدد این بافت ها از سـوی شـهرداری ها و بخش خصوصی در 
دسـتور کار قـرار می گیـرد؛ توانمندسـازی ایـن بافت هـا سـبب می گـردد تـا 
اقشـار کم تـوان اقتصـادی مسـتقر در ایـن بافت هـا مجبور به تـرک آن ها 
شـده و بافت هـای کهـن مرمت شـده در اختیـار توانگران شـهر قرار گیرد. 
»نوسـازی شـهری«3 مفهـوم مرکـزی مرمـت شـهری در ایـن دوره اسـت. 

Urban Revitalization  - 2
Urban Renewal  - 3
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در دهـه 1980 میـادی، تسـخیر مجـدد بافت های کهن فراموش شـده 
یـا از توسـعه شـهری بازمانـده و بـا فرسـودگی کالبـدی و کارکـردی کامـل 
کار قـرار می گیـرد. ایـن امـر بـا توسـعه دوبـاره بخشـیدن بـه  در دسـتور 
کار توسـعه قـرار دادن آن هـا را آغـاز می گـردد.  ایـن بافت هـا یـا در دسـتور 
 شـعار اصلـی ایـن دهـه در »توسـعه مجـدد شـهری«4 خاصـه می گیـرد. 
زمینه هـای عملـی،  در همـه  بازنگـری  بـا  اصـواًل  میـادی  دهـه 1990 
نوسـازی  بـه  نـگاه  سـبب  همیـن  بـه  اسـت.  همـراه  هنـری  و  فلسـفی 
و مرمـت شـهری نیـز بـا بازنگـری در مـورد آنچـه در دهه هـای پیشـین 
خ داده همـراه می گـردد. مداخله هـای ناشـی از ایـن نـگاه، بـا در نظـر  ر
گذشـته و بـا ملحـوظ داشـتن هویت هـای تاریخـی دوره هـای متفـاوت،  
تولیـد هویتـی جدیـد متناسـب با شـرایط زندگی امـروزی را در دسـتور کار 
خود قرار داده اند. مفهوم مرکزی مرمت شهری در این دوره »بازآفرینی 
شهری«5 چارچوبی نو را در فرایند دگرگونی های شهری تدارک می کند 
کـه بـر آن اسـاس مرمـت شـهری مفهومـی جامـع پیـدا می کنـد، مفهومی 

Urban Redevelopment  - 4
Urban Regeneration  - 5

کهـن را در همـه ابعـاد اقتصـادی،  کـه بهبـود و توان بخشـی بافت هـای 
کالبـدی، اجتماعـی و فرهنگـی مدنظـر قـرار می دهد. آغاز قرن بیسـت و 
یکـم اصـواًل با مفهوم هم زیسـتی، هم نشـینی و گفتگوی مسـالمت آمیز 
مرمـت  مفهـوم  حرکـت  ایـن  بـا  می شـود.  آغـاز  فرهنگ هـا  و  سـبک ها 
شـهری نیـز تعریفـی جدیـد می یابـد، تعریفـی کـه در آن وجـوه فرهنگی و 
هنـری در ایجـاد محیط هـای سـرزنده، پویـا و جذاب شـهری غلبه پیدا 
می کننـد. در دهه هـای پیشـین مرمـت شـهری، احیـای کالبـد،  اقتصـاد 
کنان را موردنظـر قـرار داده و زمینـه را بـرای  و وضعیـت اجتماعـی سـا
پرداخـت فرهنگـی و هنـری بافت هـای کهـن آمـاده کرده بـود. »نوزایی 
شـهری«6 در آغاز دهه اول قرن بیسـت و یکم میادی در پی دگرگونی 
بنیـادی نقـش و عملکـرد شـهر به طـور اعـم و بافـت کهـن به طـور اخص 
اسـت. در ایـن نـگاه جدیـد، جاذبـه، اصالـت بخشـیدن و تمایـز شـهری 
کار قرارگرفتـه و مرمـت شـهری به عنـوان مقولـه ای فرهنگـی  در دسـتور 
ـ هنـری، احیـای اقتصـادی و سـرزندگی اجتماعـی شـهر را پـی می گیـرد 

Urban Renaissance  - 6

کن تاریخی و فرهنگی کاروان سرای سعدالسلطنه قزوین - از مجموعه اقدامات صندوق احیاء  و بهره برداری از بناها و اما       مرمت و بهره برداری مجدد مجموعه 
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اجتماعـی،  تحـرکات  کانـون  بـه  را  شـهرها  تاریخـی  و  قدیمـی  کـز  مرا و 
واقعه هـا و حادثه هـای شـهری تبدیـل می کنـد. مکانـی بـرای شـکل گیری 
خاطره هـای جمعـی جدیـد در ارتبـاط بـا حافظـه کهـن شـهری. )حبیبـی و 

مقصـودی 1388، 4(
روزافـزون  کیـدی  تأ و  اهمیـت  آنچـه  رویکـرد معاصـر مرمـت شـهری،  در 
کیـد بـر شـخصیت محلـی و خاصه هـای فرهنگـی و  یافتـه، تقویـت و تأ
بومـی در هـر شـهر و منطقـه اسـت. اجتماعـات دارای نیازهـای متفاوتـی 
طلـب  را  متفاوتـی  اهـداف  مختلـف،  فرصت هـای  و  قوت هـا  هسـتند، 
نمـود.  ارائـه  آن هـا  بـرای همـه  واحـد  یـک نسـخه  و نمی تـوان  می کننـد 
راهبردهـا بایسـتی متناسـب و بسـته بـه شـرایط هـر ناحیـه و مردمـی که در 

می شـود. طراحـی  می کننـد،  زندگـی  آن 
کـه نوسـازی و  مرمـت شـهری در تفکـر جدیـد بـه ایـن واقعیـت نائـل شـده 
کالبـدی صـرف، پاسـخگوی حـل بحـران شـهری نیسـت و به طـور  مرمـت 
توأمان بایستی مرمت فرهنگی و اجتماعی را نیز در دستور کار قرار دارد. به 
کالبدی  تعبیری دیگر، همان گونه که مرمت شـهری از مداخله در سـاخت 
ـ فضایی شـهر و بافت های شـهری آغاز شـده اسـت، بایسـتی به مداخله در 

سـاخت فرهنگـی و اجتماعـی جامعـه نیز بیانجامـد )حاجی پـور، 1386(.
یکـی از اقدامـات صـورت گرفتـه جهـت حفـظ هویـت و بـاز زنـده سـازی 
کالبـد تاریخـی شـهرهای ایـران تشـکیل صنـدوق احیـاء و بهره بـرداری 
از بناهـا و اماکـن تاریخـی و فرهنگـی توسـط سـازمان میـراث فرهنگـی و 
گردشـگری به منظـور اعطـای مجـوز کاربـری و بهره بـرداری مناسـب از 
بناهـا و اماکـن تاریخـی قابـل احیـاء با هـدف جلـب سـرمایه گذاری بخش 
خصوصـی داخلـی و خارجـی در ایـران بوده اسـت. ایـن مجموعـه با هدف 
تعییـن کاربـری متناسـب و اعطـای مجـوز بهره بـرداری از اماکـن دولتی و 
غیردولتـی قابل احیاء، الگوسـازی احیـاء و بهره برداری از بناهـای تاریخی با 
مشـارکت بخـش غیردولتـی )با تعـدد قریب بـه 100 بنـای تاریخی منطبق 
بـا قانـون و مصوبه هیئت وزیـران(، حمایت از مالکان بناهـا و اماکن تاریخی 
– فرهنگی و مشـاغل مرتبط و جریان سـازی احیاء در کشـور و پایش احیاء 
و بهره بـرداری از بناهـا و اماکـن تاریخـی - فرهنگـی فعالیـت خـود را آغاز 
نمـوده و به منظـور جلـب سـرمایه و احیـاء و بـاز زنده سـازی ابنیـه تاریخی 

گام هایی اساسـی برداشـته است.
لـذا بـا توجـه به رویکردهای معاصر به موضـوع بافت های تاریخی، صنعت 
کان توسـعه شـهری توجـه هرچـه بیشـتر بـه  گردشـگری و سیاسـت های 
احیاء سـاختاری و هرچه بیشـتر معطوف به کلیتی جامع و پیوسـته از بافت 
تاریخـی در احیـاء تـک بناهـا الزم بـه نظـر می رسـد. درواقـع دسـتیابی بـه 
توسعه ای پایدار در باز زنده سازی بافت ها و تحقق اهداف پایدار اقتصادی 
محات هدف سیاسـت های بازآفرینی شـهری می تواند در ارتباط مسـتقیم 

بـا برنامه هـای احیـاء ابنیـه تاریخـی طرح ریزی شـود. از همیـن روی نگاهی 
تاریخـی بـه سـیر تحـوالت حوزه حفاظـت و احیـاء و بازخوانی مجـدد رویکرد 
بازآفرینـی شـهری در تحقـق ایـن اهـداف الزم و واجـب می نمایـد. همچنین 
به منظور جلب سرمایه گذار و تضمین بازگشت بهینه سرمایه که مهم ترین 
محرک در حوزه احیاء و بهره برداری به شـمار می رود توجه هرچه بیشـتر به 

کارآمـد کـردن زمینـه و بسـتر تحقق طـرح را می طلبد.

ایـران وام دار ورود مؤلفه هـای دنیـای مـدرن و  ابنیـه تاریخـی در  احیـاء 
گرفتـه در غـرب بـوده اسـت و سـیر  برداشـتی از اقدامـات حفاظتـی صـورت 
تکویـن و تحـول انگاره هـای مرمـت، حفاظـت و احیـاء بـا الگـو خوانـی از 
اقدامـات غـرب بـه سـمت ارتقـای هویـت و حفاظـت از میـراث فرهنگی در 
محدوده های کهن شـهرها پیش رفته اسـت. مجموعه اقدامات آغازین 
سـازمان های دولتـی به عنـوان اولین گام های احیـای ابنیه که در فاصله 
سـال های 1301 تـا 1357 خورشـیدی صـورت پذیرفـت، شـامل تأسـیس 
چـون  اقداماتـی  انجـام  و  خورشـیدی   1301 سـال  در  ملـی  آثـار  انجمـن 
تشـکیل جلسـه ای در اصفهـان بـرای بررسـی بعضـی آثـار مهـم اصفهـان و 
صـدور قطعنامـه ای به عنـوان اولیـن توصیه هـا و دسـتورالعمل های فنـی 
سـال 1342،  در  ونیـز(  منشـور  توصیه هـای  )مشـابه  ایـران  در  حفاظـت 
و  بناهـای جدیـد  امـکان سـاخت  رد  باسـتانی،  آثـار  بـرای  تعییـن حریـم 
غیرمتناسـب در کنـار بناهـای تاریخـی و کمـک به تعمیـر و مرمت بناهای 
تاریخی در اصفهان، شـیراز و خراسـان؛ تأسـیس اداره کل باستان شناسـی 
کاوش و مرمت  در سال 1312 خورشیدی با اهم اقداماتی چون بررسی و 
و تعییـن حـدود آثـار باسـتانی و ثبـت آن هـا و مرمـت مدرسـه مظفریـه و 
گنبـد نظـام الملـک در مسـجد جامـع اصفهـان )1314( و  بخـش انتهایـی 
تأسـیس سـازمان ملی حفاظت آثار تاریخی در سـال 1344 خورشـیدی با 
اقداماتـی نظیـر تهیـه برنامـه جامـع و خاصـی به منظـور جلب توجـه افـکار 
عمومـی به ضـرورت و فوریـت حفاظـت آثـار باسـتانی، اسـتفاده از امکانات 
برنامـه  و تدویـن  امـر حفاظـت  بین المللـی درراه تسـهیل  همکاری هـای 
حفاظت آثار باسـتانی ایران- سـازمانی امور اجرایی برنامه تحت ریاسـت 
 1357 تـا   1340 سـال های  بیـن  همچنیـن  اسـت.  بـوده  ایـران  دولـت 
ح و برنامه هـای از  بهره بـرداری مجـدد از سـاختمان های تاریخـی بـا طـر

پیـش تدوین شـده بـا سـه رویکـرد اصلـی شـامل
     پاک سازی بنا از بافت پیرامونی و حفاظت بنا

     حفاظت و استحکام بخشی صرف

2 نگاهی به سرآغاز و سیر تحول اقدامات 

حفاظت و احیاء در ایران پیش از انقالب
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     مرمـت به منظـور اسـتفاده کاربری جدید و آزادسـازی بنا و یا مجموعه 

به منظـور بازدید عمومی
گرفـت.  کار قـرار  به عنـوان مهم تریـن الگـو و برنامـه اجرایـی در دسـتور 
ح  کیـد بـر طر درواقـع در ایـن دوره مرمـت و اسـتفاده مجـدد از ابنیـه بـا تأ
کاربـری آن هـا صـورت  و برنامه هـای از پیـش تدوین شـده بـرای تغییـر 
پذیرفـت. در ایـن دوره مرمت هـا و اقدامـات حفاظـت بـا حمایـت دولـت 
از  موردحفاظـت  در  مهمـی  هم اندیشـی های  و  می رسـید  انجـام  بـه 

اقدامـات مرمـت  از نمونه هـای شـاخص  برگـزار شـد؛  تاریخـی  مناطـق 
و اسـتفاده مجـدد صـورت پذیرفتـه در ایـن دوره می تـوان بـه تجدیـد 
کاروان سـرای مـادر شـاه اصفهـان بـه مهمانسـرای شاه عباسـی،  بنـای 
خانـه قوام السـلطنه تهـران بـه مـوزه آبگینـه، خانـه داوید و سوکیاسـیان 
بـه دانشـگاه فارابـی پردیـس اصفهـان، طراحـی و بازسـازی  اصفهـان 

مـوزه آبگینـه توسـط هانـس هولیـن اشـاره نمـود.

کاروان سرای مادر شاه اصفهان به مهمانسرای شاه عباسی       تجدید بنای 

کاروان سرای مادر شاه اصفهان به مهمانسرای شاه عباسی       تجدید بنای 
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سـال های نخسـت پـس از پیـروزی انقـاب اسـامی تا تشـکیل سـازمان 
میراث فرهنگی در سال 1364 اقدام خاصی در حوزه سیاست گذاری و 
برنامه ریـزی حفاظـت از میراث فرهنگی صورت نگرفت. در این زمان، 
بـه دنبـال پیـروزی انقـاب اسـامی حفاظـت از میراث معمـاری مذهبی 
کـه غالبـًا معطـوف بـه میـراث معمـاری پیـش از  بیـش از دوره پهلـوی 
گرفـت. پـس از انحـال سـازمان حفاظـت  اسـام بـود، موردتوجـه قـرار 
از آثـار باسـتانی به عنـوان نهـاد مسـئول حفاظـت از میـراث فرهنگـی در 
ایـران؛ قوانینـی محـدود برای جلوگیـری از غارت محوطه های تاریخی 
تحـت عنـوان حفـاری تجاری و خروج اموال فرهنگی از کشـور تصویب 
و  فرهنگـی  میـراث  از  حفاظـت  بـه  مربـوط  جنبه هـای  سـایر  و  گردیـد 
حفـظ ارزش هـای نهفتـه در آثـار بـه دلیـل ضرورت هـای ناشـی از جنـگ 
تحمیلـی در کشـور کمتـر موردتوجـه واقـع شـدند. بـا پایـان جنـگ بـرای 
کشـور، تعمیـر، تجهیـز و بهره بـرداری  نخسـتین بـار در قانـون بودجـه 
گرفـت. تبصـره 23  مجـدد از سـاختمان های تاریخـی موردتوجـه قـرار 
ایـن قانـون صراحتـًا بـه ایـن موضـوع اشـاره دارد؛ به موجـب ایـن تبصره 
در جهـت نگهـداری و حفـظ سـاختمان هایی کـه دارای ارزش فرهنگـی 
اسـتاندار  عمرانـی  معـاون  از  متشـکل  گروهـی  اسـتان  هـر  در  هسـتند 
و  شهرسـازی  و  مسـکن  مدیـرکل  و  برنامه وبودجـه  سـازمان  رییـس  و 
کشـور تشـکیل  دسـتگاه بهره بـردار و نماینـده سـازمان میـراث فرهنگـی 
می گـردد و می توانـد پروژه هـای موجـود و منعکـس در قانـون بودجـه 
فرهنگـی  ارزش  دارای  کـه  موجـود  سـاختمان های  بـا  را   1369 سـال 
قانـون  در  مربـوط  پیش بینی شـده  بودجه هـای  و  تطبیـق  هسـتند 
کشـور صـرف  بودجـه سـال 1369 را زیـر نظـر سـازمان میـراث فرهنگـی 
تعمیـر و تجهیـز و قابـل بهره برداری نمودن هدف هـای بودجه نمایند. 
از  بـه دولـت اجـازه داده می شـود  بـه اسـتناد مفـاد 23 قانـون بودجـه 
محـل اعتبـارات تخصیصـی در هـر بخـش نسـبت بـه تملـک، تعمیـر و 
عمومـی  مصـارف  جهـت  قدیمـی  سـاختمان های  گـذاری  وا و  تجهیـز 
اقـدام نمایـد؛ بنابرایـن در ایـن دوره بـا تغییـر نگـرش سیسـتم سیاسـی و 
حکومتـی کشـور نسـبت بـه موضـوع میـراث فرهنگـی بـر اسـاس شـرایط 
خـاص بعـد از انقـاب، بعـد از 12 سـال، شـاهد توجـه و اهمیـت نسـبت 
کشـور بـه  بـه میـراث فرهنگـی و نخسـتین توجـه قوانیـن بودجه ریـزی 
قانـون  در  تاریخـی  سـاختمان های  از  بهره بـرداری  و  تجهیـز  تعمیـر، 
بودجـه هسـتیم بااین حـال نـگاه به موضوع احیـاء در قالب تک بناها و 

بـدون توجـه بـه بافـت پیرامونـی و زمینـه و سـاختار معنایـی، کالبدی و 
گذشـته صـورت می پذیـرد. مفهومـی بنـا همچـون دهه هـای 

تا پیش از سال 1367 رویکردهای حفاظت و احیاء بیشتر معطوف به 
ابنیه و منفک از بافت و ساختاراجتماعی، عملکردی و فرهنگی زمینه 
آن بـه اجـرا درمی آمـد. بیـن سـال های 67 تـا 1391 ابتـدا در اقدامـات 
و  در سیاسـت ها  و سـپس  و شهرسـازی  وزارت مسـکن  برنامه هـای  و 
پدیـده  بـه  کل نگـر  نـگاه سـاختاری و  اقدامـات شـهرداری ها می تـوان 
کالبـد قدیـم  بافـت و احیـاء را مشـاهده نمـود. برنامـه زندگـی جدیـد - 
وزارت مسـکن و شهرسـازی یکی از اولین نگاه های سـاختاری به احیاء 
که شـامل  و حفاظت از ابنیه به عنوان جزئی از بافت به حسـاب می آید 
باهـدف  آن هـا  از  مجـدد  اسـتفاده  و  بـاارزش  سـاختمان های  مرمـت 
حفاظـت از بافـت شـهری منحصربه فـرد شـهرهای تاریخـی ایـران، در 
چارچـوب برنامه هـای توسـعه شـهری و بـه دنبال تأمین شـرایط زندگی 
مناسـب و خدمـات بـرای جمعیـت شـهری در حـال گسـترش بـود. ایـن 
کـز تاریخـی  برنامـه به طـور خـاص باهـدف جـذب سـرمایه گذاری در مرا
شـهرها از طریـق ترویـج بهره بـرداری مجدد از سـاختمان های شـاخص 
ابـزاری بـرای تشـویق نوسـازی و بهسـازی  بافـت تاریخـی، به عنـوان 
ایـن اقدامـات در دو زمینـه  بـود.  ایـن مناطـق  پایـدار، در  )بازآفرینـی( 
کـز تاریخـی شـهرها و  اصلـی شـامل انجـام پژوهـش درزمینـه احیـای مرا
کز تاریخی  ح و اجرای پروژه های مرمت شـهری و باز زنده سـازی مرا طر

شـهرهای ایـران بـر اسـاس اصـول زیـر صـورت پذیرفـت:
کن ارزشمند تاریخی در مجموعه بافت و تعیین       شناسایی آثار و اما

ح و برنامه ریزی برای تأمین نیازهای  جایـگاه کارکـردی در مقیاس طـر
عملکـردی بافـت از طریق احیای عملکردی این ابنیه.

   برنامه ریزی، طراحی و اجرای عملیات احیای عملکردی به موازات 

کالبد با نیازهای عملکردی جدید. مرمت کالبدی برای تطبیق 
     توجـه بـه میـزان تأثیرپذیـری و تأثیرگـذاری موقعیـت و کارکـرد بنا در 

مجموعـه بافـت تاریخـی و توجـه بـه تأثیر عملیـات مرمت بـر مجموعه 
بافـت پیرامونی.

     بـه مورداجـرا گذاشـتن عملیـات مرمـت بنـا به منظـور پیشـبرد برنامه 

احیـای بافـت تاریخی
همچنیـن در ایـن دوره می تـوان بـه همـکاری مشـترک سـازمان میراث 
فرهنگـی بـا وزارت مسـکن و شهرسـازی در شناسـایی 51 اثـر بـاارزش در 

3 سیر تحول اقدامات حفاظت و احیاء 

در ایران پس از انقالب
4  برنامه ها و رویکردهای مبتنی بر 

حفاظت و احیاء بافت در ایران
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نقـاط مختلـف کشـور برای تزریق کاربری های مختلـف با هدف ترویج 
مرمت به عنوان ابزاری اقتصادی در نوسازی و باز زنده سازی شهری، 
ح پردیسـان با تخصیص اعتبار  کیـد بـر حفظ هویت فرهنگی و طر بـا تأ
کشـور در سـال 1378 بـه میـراث  کل  بنـد 5 تبصـره 36 قانـون بودجـه 
گسـترش ایران گـردی و جهانگـردی و بـا  فرهنگـی بـا هـدف توسـعه و 
گزینـش بالغ بـر 30 بنـای تاریخـی بـا محـور کاربری هـای گردشـگری که 

نقـش مهمـی در بازآفرینـی محـات تاریخـی ایفـاء نمود اشـاره کرد.

ح پردیسان- سلطانیه - زنجان       خانقاه و مقبره چلبی اوغلی- طر

کمتـر از یـک دهـه از ورود مفهـوم بازآفرینـی شـهری بـه ادبیـات شـهری 
ایـران و کمتـر از آن، از به کارگیـری ایـن رویکـرد در تدویـن سیاسـت های 
کارآمـد و  توسـعه شـهری و برنامه هـای حفاظـت و احیـای بافت هـای نا
تاریخـی ایـران می گـذرد. در متون تخصصی اخیر دنیـا، واژه “بازآفرینی 
شـهری “ به عنـوان یـک واژه عـام کـه مفاهیـم دیگـری نظیـر بهسـازی، 
در  را  شـهری  بخشـی  روان  و  توانمندسـازی  بازسـازی،  نوسـازی، 
برمی گیـرد، بـه کار مـی رود. بازآفرینی شـهری به مفهوم تجدید حیات و 
نوزایی شـهری و به عبارتی دوباره زنده شـدن شـهر یا بازآفرینی شـهری 
کـه مهم تریـن عامـل فرسـودگی بافت هـای  اسـت. واقعیـت ایـن اسـت 
شـهری، افـول اقتصـادی کـه باعث خروج بخش هایی از شـهر از چرخه 
حیات شهری می گردد. این عبارت در دهه 1980 میادی )و به شکل 
عمومی تـر پـس از 1995( به عنـوان جایگزینـی بـرای نوسـازی شـهری، 
گیر وابسـته  ک سـازی کلـی و توسـعه مجـدد جامع و فرا عبارتـی کـه بـه پا

5 بازآفرینی شهری، سیاست گذاری 

کارآمد شهری یکپارچه محدوده های نا

بـود، رایـج شـد. در ابتـدا ایـن عبـارت توسـط بخـش خصوصی اسـتفاده 
شـد و سـپس برای تمام انواع تغییرات شـهری مثبت به کار بسـته شـد. 
انگلیش پارتنرشیپز7 در سال 2003 بازآفرینی را به عنوان »فرآیند جامِع 
در  )کالبـدی(  فیزیکـی  و  اجتماعـی  اقتصـادی،  زوال  کـردن  معکـوس 
نواحـی ای کـه آن هـا بـه حـدی رسـیده اند کـه نیروهـای بـازار به تنهایـی 
کرد. بازآفرینی شـهری فرآیندی اسـت  کافی نبوده اند، تعریف  برای آن 
کـه بـه خلق فضاهای شـهری جدید با حفـظ ویژگی های اصلی فضایی 

) کالبـدی و فعالیتـی( منجـر می گـردد. بازآفرینـی شـهری، عبارت اسـت 
که به حل مسائل شهری  از دید جامع و یکپارچه و مجموعه اقداماتی 
کالبـدی،  بینجامـد، به طوری کـه بهبـود دائمـی در شـرایط اقتصـادی، 
بـه  را  تغییـر شـده  کـه دسـتخوش  بافتـی  اجتماعـی و زیسـت محیطی 

)2000:19,Roberts( ».آورد وجـود 
برنامـه بازآفرینـی، نوسـازی و بهسـازی بافت هـای فرسـوده شـهری بـه 
دلیـل امـکان اسـتفاده از ظرفیت هـای قابل توجـه و بی بدیـل احـداث 
به درسـتی  آن  در  شـهری  خدمـات  بـه  دسترسـی  توسـعه  و  مسـکن 
شـهری  درون زای  توسـعه  سیاسـت  برنامه هـای  از  یکـی  به عنـوان 
محسـوب می شـود. ی بازآفرینـی شـهری را بایـد تأثیرگذارتریـن رویکـرد 
معاصـر در حـوزه مرمـت شـهری بـه شـمار آورد. یکـی از مهم تریـن دالیل 
ایـن امـر، ظرفیـت بـاالی ایـن رویکـرد در پرداختـن بـه ابعـاد متنوعـی از 
کالبـدی  کـه تحـت دو زیرگـروه اصلـی سـاختارهای  واقعیـت شـهر اسـت 
رویکـردی  شـهری  بازآفرینـی  اسـت.  قابل طبقه بنـدی  اجتماعـی  و 
کارآمـد ظاهرشـده اسـت.  کـه در دو سـطح راهبـردی و اجرایـی  اسـت 

English Partnerships  - 7
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بـه  توجـه  شـهری،  مرمـت  بـه  فرهنگـی  رویکـرد  تعاملـی،  نگـرش 
و  شـدن  خدماتـی  زدایـی،  صنعـت  پدیـده  بـه  پاسـخ  محیط زیسـت، 
کیـد بـر توسـعه از  کارکـردی مطابـق بـا آن، تأ کالبـدی ـ  تجدیـد سـاختار 

)لطفـی، 1387(. درون 
از اواخـر دهـه 1990 میـادی بـه بعـد رویکـرد یکپارچـه بازآفرینـی مـورد 
کیـد قرارگرفتـه کـه در چارچوبـی اسـتراتژیک، یکپارچه سـازی اهـداف  تأ
ایـن  بـر  می گیـرد.  قـرار  موردتوجـه  محیطـی  و  اقتصـادی  اجتماعـی، 
اسـاس رویکرد بازآفرینی یکپارچه ضمن حفاظت، بهسـازی و اسـتفاده 
رویدادهـای  و  وقایـع  بـه  توجـه  تاریخـی،  سـاختمان های  از  دوبـاره 
فرهنگـی- هنـری و ورزشـی و انـواع فعالیت های گـذران اوقات فراغت، 
کیـد بـر  کیفیـت و عامـل خاقیـت در طراحی هـای جدیـد، تأ توجـه بـه 
کنشـگران دخیـل، بـر افزایـش  کلیـه  افزایـش همـکاری و تعـاون میـان 
اشـتغال، کاهـش فقـر، محرومیت های اجتماعی و همچنین مشـارکت 
کیـد ویـژه دارد  اجتماعـی به عنـوان بخشـی مهـم در فراینـد بازآفرینـی تأ

)ایـزدی و فیضـی، 1389(.
کید این سیاست عبارت اند از: محورهای موضوعی مورد تأ

کیـد بـر همـکاری نیروهای محلی با بخش خصوصی و گروه های  1- تأ
داوطلب

نقـش  و  تاریخـی  محیط هـای  از  حفاظـت  بـه  بیشـتر  توجـه   -2
شـهری بازآفرینـی  در  تاریخـی  سـاختارهای 

به عنـوان  فراغـت  اوقـات  گذرانـدن  و  فرهنـگ  هنـر،  از  اسـتفاده   -3
شـهری حیـات  تجدیـد  برنامـه  محرک هـای 

کید بر مشارکت گروه های اجتماعی در این فرایند 4- تأ
5- ایجـاد همبسـتگی و یکپارچگـی میـان کلیـه نقش آفرینان شـهری و 

کت سـایر گروه هـای ذی نفـع بـر مبنای شـرا
سـاخت  تشـویق  و  عملکـردی  تـک  ساخت وسـازهای  از  پرهیـز   -6

مختلـط و  متعـدد  کاربری هـای  بـا  پروژه هـای 
7- توجه به اقدامات و برنامه های کیفی به موازات اقدامات کمی

کیـد بـر افزایـش اشـتغال، کاهـش فقـر و افتـراق اجتماعـی، تأمین  8- تأ
امکانـات اجتماعـی و آمـوزش به جـای نوسـازی صرفـًا فیزیکـی

9- انتقاد از درگیری بیش ازاندازه و مستقیم دولت در امر توسعه
اصـول  اسـاس  بـر  برنامه هـا  و  ح هـا  طر مجـدد  تنظیـم  بـه  توجـه   -10

.)1383 ایـزدی  و  )صحـی زاده  پایـدار  توسـعه 
از  را  متفـاوت  ویژگـی  سـه   ،)57  ,2005( تـوروک8  راسـتا  همیـن  در 

می کنـد: بیـان  معاصـر  شـهری  بازآفرینـی  ویژگی هـای 
1. بازآفرینـی شـهری در نظـر دارد تـا ماهیـت یک مـکان را در یک فرایند 

Turok  - 8

تغییـر دهـد تـا اجتمـاع و بقیـه ی عاملیـن را در یک سـهم در آینـده ی آن 
شـریک باشد.

اسـتقبال  فعالیت هایـی  و  چندگانـه  اهـداف  از  شـهری  بازآفرینـی   .2
می کنـد کـه بـا توجـه بـه مسـائل و فرصت هـای منحصربه فـرد محدوده 
کارکـردی اساسـی و عمـده ی  بـه مسـئولیت های  موردنظـر، راه عمـل 

کوتاه تـر می کنـد. را  حکومـت مرکـزی 
در  را  مشـارکتی  کار  از  نـوع  یـک  شـامل  معمـواًل  شـهری  بازآفرینـی   .3
گرچه فـرم این مشـارکت می تواند  زمـره ی سـهامداران مختلـف اسـت، ا

متفـاوت باشـد.
از سال 1393 با تدوین و تصویب سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی، 
در  شـهری  کارآمـد  نا و  فرسـوده  بافت هـای  توانمندسـازی  و  نوسـازی 
هیئت وزیـران )شـهریور 1393( بازآفرینـی شـهری به عنـوان سیاسـت 
ایـران  کارآمـد و تاریخـی شـهری  نا اقـدام در محدوده هـای  مواجهـه و 
برنامه هـا  همسوسـازی  و  یکپارچـه  ملـی  سیاسـت گذاری  به منظـور  و 
اجرایـی  سـازوکاری  شـهری  نوسـازی  و  بهسـازی  درزمینـٔه  اقدامـات  و 
و قانونـی بـه دسـت آورد. سیاسـت گذاری ایـن سـند ملـی در ارتبـاط بـا 
کارآمـد بـا هـدف حفاظـت  بحـران هویـت و فرهنـگ در محدوده هـای نا
پایـدار و احیـای میـراث فرهنگـی، تاریخـی و هویـت فرهنگـی شـهرها و 
برمبنـای شناسـایی، حفاظـت و پاسـداری از ارزش هـای موجود و حفظ 
هویـت شـهرها و حفـظ و ارتقـای هویـت فرهنگـی و سـرمایه اجتماعـی 
محدوده هـا و محله هـای هـدف بـا رویکـرد ایجـاد حـس تعلـق مکانـی 
راهبـرد  کنان،  سـا مؤثـر  مشـارکت  درنتیجـه  و  جمعـی  همبسـتگی  و 
قابلیت هـای  و  از ظرفیت هـا  بهره گیـری  و  تقویـت  شناسـایی، حفـظ، 
محدوده هـای  و  کـن  اما محیطـی  و  اقتصـادی  اجتماعـی،  کالبـدی، 
تاریخی - فرهنگی شـهرها در احیاء، بهسـازی و نوسـازی محدوده ها و 
محله های هدف. را پیشـنهاد می دهد. بر همین اسـاس سیاسـت های 
شـش گانه تدوین شـده به منظـور احیـاء بافت و سـاختارهای فرهنگی و 
ح زیر معرفـی گردید: اجتماعـی بافت هـای هـدف سـند بازآفرینی به شـر
1( تدویـن نظام نامـه ویـژه نحـوه مداخلـه در محدوده هـای فرهنگـی و 
تاریخی مصوب سازمان میراث فرهنگی، در هر شهر/منطقه و نظارت 
بـا رویکـرد صیانـت از میـراث تاریخـی فرهنگـی و ارتقای کیفیـت زندگی 
و  راه  وزارت  همـکاری  بـا  فرهنگـی  میـراث  سـازمان  توسـط  کنین  سـا

شهرسـازی و شـهرداری مربـوط
2( درآمیختـن طراحـی شـهری بـا تجدید حیـات شـهری در عرصه های 
ایـن  محیطـی  کالبـدی  هویـت  حفـظ  رویکـرد  بـا  فرهنگـی  و  تاریخـی 
عرصه هـا و تأثیرگـذاری آن هـا در سـایر عناصـر شـهری همزمـان بـا احـراز 

کارکردهـای نویـن شـهری.
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و  محدوده هـا  تاریخـی  و  گردشـگری  جاذبه هـای  از  حمایـت   )3
اقتصـادی و  رویکـرد تجدیـد حیـات اجتماعـی،  بـا  محله هـای هـدف 
تقویـت  طریـق  از  آن هـا  عمومـی  فضاهـای  کالبـدی  وضعیـت  بهبـود 
و  قوانیـن  رعایـت  بـا  متناسـب  کاربری هـای  تعییـن  و  سـرمایه گذاری 

مربـوط. مقـررات 
کید بر حفاظت از وحدت  گسترده و تأ کالبدی  4( اجتناب از مداخات 
کالبـدی و اجتماعـی بـا رویکـرد بازیابـی هویـت ناشـی  نظـام سـاختاری 
کـم متناسـب و بهینـه جمعیتـی  از خاطـره مشـترک اجتماعـی، حفـظ ترا
و  محدوده هـا  کنان  سـا مشـارکت  بـا  محـات  مرکـز  احیـای  و  حفـظ  و 

محله هـای هـدف.
5( تجدید حیات اقتصادی عرصه های فرهنگی و تاریخی محدوده ها 
و محله هـای هـدف از طریـق بازتعریف نقـش و کارکرد آن ها با توجه به 

نیازهای اقتصاد شهری.
مجموعه هـا،  بناهـا،  تـک  احیـای  و  حفاظـت  برنامه ریـزی   )6
هـدف  محله هـای  و  محدوده هـا  تاریخـی  عرصه هـای  و  محدوده هـا 
کیـد بـر یکپارچه سـازی سـاختار  و عناصـر بافصـل و هـم پیونـد آن بـا تأ

شـهر. اقتصـادی  توسـعه  سـاختار  بـا  نواحـی  ایـن  اقتصـادی 

      اقدامات برنامه های بازآفرینی شهری در دو مقیاس شهری و محلی

بـر همیـن اسـاس رویکردهـای اصلـی حفاظـت و احیـای محدوده هـای 
از  حفاظـت  واحـد  سـند  قالـب  در   1396 سـال  در  تاریخی-فرهنگـی 
بافت هـای تاریخـی- فرهنگـی و رویکردهـای کلـی حفاظـت و احیـای 
محدوده هـای تاریخـی- فرهنگـی به تصویب شـورای عالی شهرسـازی 
احیـای  و  حفاظـت  سـند  ایـن  اسـاس  بـر  رسـید.  معماری ایـران  و 
محدوده هـای تاریخـی- فرهنگـی فراینـدی جامـع، تدریجـی و پیوسـته 
از مجمـوع اقدامـات کالبـدی و غیـر کالبـدی بـا تـا کیـد بر سـاختارهای 

فرهنگـی- اجتماعـی زمینـه اسـت.
کالبدی، به تنهایی پاسـخگوی  اقدامات مقطعی، پروژه محور و صرفًا 
ارزشـمند،  پهنه هـای  ایـن  احیـای  و  حفـظ  بلکـه  نبـوده  مشـکات 
کنان و حضـور جریـان حیـات شـهری در آن  کیفیـت زندگـی سـا ارتقـای 
گام بـه گام، برنامـه محـور و خردمقیـاس در همـه ابعـاد  در پـی فراینـدی 
کیـد مضاعـف بـر نقـش اقدامـات  اجتماعـی، اقتصـادی و محیطـی بـا تأ
کاربـری و نقـش جدیـد  غیرکالبـدی میسـر می شـود. همچنیـن اعطـای 
به منظـور بهره بـرداری مجـدد از بناهـای تاریخـی، بـا رعایـت اصالـت و 
یکپارچگـی اثـر و بـا حفـظ کاربری غالب بافت تاریخـی به عنوان یکی از 
سیاسـت های کلیـدی برنامه هـای حفاظـت و احیاء محسـوب می شـود 
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کـه ضمـن تقویـت حـس تعلـق بـه مکان نـزد شـهروندان و ایفای نقشـی 
اقتصـاد محلـی، می توانـد به عنـوان یـک محـرک  مهـم در شـکوفایی 

توسـعه حفاظـت محـور در بافـت پیرامونـی عمـل نمایـد.

کنـون بیـان شـد، شـرحی بـر لـزوم توجـه سـاختاری بـه موضوع  آن چـه تا
پیوسـته  برنامه هـای  از  جامـع  نگرشـی  در  قرارگرفتـه  لـزوم  و  احیـاء 
بازآفرینـی شـهری به عنـوان بسـتر تحقـق اهـداف مسـتمر در تضمیـن 
موضـوع  ابنیـه  فرهنگـی  و  اجتماعـی  عملکـردی،  کالبـدی،  حیـات 
کـه در اقدامـات مبتنـی  احیـاء و بهره بـرداری مجـدد بـود؛ امـا نکتـه ای 
بـر سیاسـت های بازآفرینـی شـهری و احیـاء ابنیـه تاریخـی قابل تأمـل 
اسـت، فقـدان هویـت و نگرشـی قالـب در اجـزا فنـی و نظـری اقدامـات 
رویکردهـای  اتصـال  سـبب  کـه  مؤلفـه ای  می رسـد.  نظـر  بـه  ذکرشـده 
بازآفرینـی از منظـر درونـی مواجهـه بـا موضوع و منظـر و گفتمان جهانی 
آن است. لذا پیشنهاد بازخوانی اندیشه ایران شهری به مفهوم تبیین 
بـه توسـعه شـهری و  از موضوعـات جهانـی معطـوف  قرائتـی مسـتقل 
بازآفرینـی در ایـران، بازخوانـی و بازیابـی فناوری هـای سـاخت و مرمـت 
تاریخـی به عنـوان خوانشـی مسـتقل و منحصربه فـرد در احیـاء ابنیـه و 
بافت هـای پیرامونـی کـه خود به عنوان مؤلفه ای از توسـعه، هم سـبب 
خودکفایـی فنـی و نظـری داخلـی در امـر احیـاء و بازآفرینـی می گـردد و 
گفتمانـی ایرانـی از احیـاء و بازآفرینـی، باعـث بازتعریـف  هـم به عنـوان 
موضـوع ایـران در گفتمـان جهانـی توسـعه و به تبـع آن تبدیـل بـه موتور 

گـردد. گردشـگری  محـرک سیاسـت های مبتنـی بـر صنعـت 
کارآمـدی و بهـره وری  همچنیـن آن چـه در حـال حاضـر می توانـد سـبب 

اتخـاذ  می گـردد،  اقدامـات  ایـن  هـدف  بافت هـای  پایـدار  توسـعه  و 
کان در جـذب سـرمایه به عنـوان محـرک اولیـه و جلـب  سیاسـت های 
و  بافت هـا  تـداوم حیـات  در  ثانویـه  به عنـوان محـرک  پایـدار  گردشـگر 
ابنیـه موضـوع بـاز زنـده سـازی، بازآفرینـی، احیـاء و بهره بـرداری اسـت. 
امـروز ایـن هـدف جـز بـا ایجـاد مکالمـه ای جهانـی محقـق نمی گـردد و 
کنونـی  تضمیـن چنیـن اهدافـی جـز بـا نگاهـی واقع بینانـه بـه جایـگاه 

گردشـگری عملـی نخواهـد بـود.  ایـران در صنعـت 
مؤلفه هـا  بـا  مـا  جهانـی  و  فرهنگـی  تعارضـات  نادیده گرفتـن  درواقـع 
گردشـگری همـواره پیش بینـی تحقـق  رایـج صنعـت  گفتمان هـای  و 
ح هایـی ازاین دسـت را سـخت و غیرممکـن سـاخته اسـت. از همیـن  طر
روی تدویـن سیاسـت ها و برنامه هایـی جهـت ایجـاد گفتمانـی جدید را 
نبایـد دور از ذهـن دانسـت. یکـی از ابزارهـای ایجاد این گفتمان، تمرکز 
بـر حوزه هـای مشـترک فرهنگی ایران با کشـورهای حـوزه تمدنی ایران 
فرهنگـی یـا اندیشـه ایران شـهری اسـت. درواقـع هـدف سیاسـت های 
جـذب سـرمایه و تضمیـن بازگشـت آن از صنعـت گردشـگری را باید در 
ایجـاد شـبکه ای فرهنگی از مشـترکات تاریخـی حوزه تمدنی ایران شـهر 
جسـتجو کـرد. تشـابهات مذهبی، فرهنگـی و تاریخی مردمـان این حوزه 
باعـث کاسـتن تعارضـات و برخوردهـا و متضمـن یـک گفتمان پایـدار با 
محوریت گردشـگری در مجموعه پیوسـته ای از تاریخ هر سـرزمین باشد.

امـروز تحـوالت مفهومـی توسـعه پایدار نافی نگرشـی محـدود و موردی 
بـه مسـئله احیـاء و باز زنده سـازی اسـت؛ به عبارت دیگر تداوم حیـات ابنیه 
و سـاختارهای تاریخی در یک نظام پیوسـته از روابـط فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصـادی تحقق پذیـر بـوده و ضامـن پایـداری کالبدی در طـول زمان 
خواهـد گردیـد. از همیـن روی تدویـن و برنامه ریـزی برنامه هـای احیـاء و 

ج کاروان سرای شاه عباسی کر       مرمت و بهره برداری 

6 خوانش ایران شهری در تدوین 

سیاست های داخلی و خارجی احیاء و 
تأمین سرمایه

7 جمع بندی
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بهره بـرداری از ابنیـه در ارتبـاط بـا سیاسـت های بازآفرینـی شـهری کـه 
مبتنـی بـر مؤلفه های سـاختاری بافت هـای تاریخـی و توسـعه درون زای 
شـهری صـورت می پذیـرد می توانـد تداوم بخـش حیـات کالبـدی بناها و 

محـرک توسـعه بافت هـای پیرامونـی در یک ارتباط چند سـویه باشـد.
همچنین توسـل به خوانشـی منحصربه فـرد از انگاره هـای نظری و عملی 
سـرزمینی در احیـاء و بازآفرینـی شـهری و دسـتیابی بـه مفاهیـم بنیادین 
در تدویـن مبانـی فنـی و فرهنگـی، می توانـد مـا را در بازتولیـد فضایـی 
هویتمنـد در ورود بـه گفتمانی جهانی از بازتولید فضای شـهری و اقدامات 
حفاظتـی و مرمتـی یاری نمایـد. این انگاره ها را بایسـتی در وجـوه درونی 
و بیرونـی ایـده ای به نام اندیشـه ایران شـهری جسـتجو نمود کـه در وجه 
داخلـی بـا ایجـاد بن مایه هـای نظـری و عملی مختـص حوزه سـرزمینی 
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جهانـی به لحـاظ بازنمایی و بازتعریـف ایده ها، تضمینی بـر تحقق اهداف 

و سیاسـت های جدید توسـعه و بازآفرینی شـهری باشـد.  
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کاربری های نوآورانه، 
رمز بقای هویت بناهای تاریخی

روایتی درخصوص احیای خانه زاولیان

یـادی اثـر و بنـای تاریخـی قابـل مشـاهده اسـت.  یـاد هسـتند، تعـداد ز کـه دارای سـابقه تاریخـی ز در کشـورهایی هماننـد ایـران  مقــدمه
 وظیفـه همـه مردم اسـت. در حقیقت همان گونه که هر دوره این آثار را بـه دوره های بعدی وام داده 

ً
حفـظ و حراسـت از ایـن آثـار بـاارزش مطمئنـا

کنیـم؛ امـا شـیوه برخـورد بـا هریـک از ایـن آثـار  اسـت، مـا هـم بایـد ایـن مجموعـه آثـار بـاارزش را بـه دوره هـای بعـد از خـود اشـاعه داده و معرفـی 
تاریخـی احتیـاج بـه دانـش کافـی و دغدغه هـای حفـظ ایـن سـرمایه های ملـی دارد. نـوع برخـورد مـا بـا یـک بنـای تاریخـی گاه می توانـد موجـب 
 در بسـیاری از مـوارد، نـگاه محافظـت سـعی در مرمـت و حفاظـت بنـا داشـته 

ً
رشـد و تعالـی وگاه زوال و تخریـب آن بنـا شـود. هرچنـد احتمـاال

اسـت؛ امـا در بسـیاری از مـوارد بـا اعطـای عملکردهـای تک بعـدی، دیگـر پتانسـیل ها و نقـاط قـوت همیشـه نهـان مانـده و آشـکار نشـده اند. بـر 
کـه بـه رسـتوران ها، کافه هـا، چایخانه هـا و یـا   محافظه کارانـه می تـوان بناهایـی تاریخـی را دیـد 

ً
 عملکـردی و یـا صرفـا

ً
اسـاس همیـن نـگاِه صرفـا

بـاارزش  تاریخـِی  بناهـای  درصورتی کـه  نمی شـود.  معرفـی  و  تعریـف  آن هـا  در  جدیـدی  کاربـری  هیـچ  و  شـده اند  تبدیـل  اقامتـگاه  و  مـوزه 
پتانسـیل های مناسـبی در خـود دارنـد کـه در انتظـار ذهـن خـاق یـک مرمتگـر و معمـار اسـت کـه بـا وام گرفتـن از شـاخص های یـک اثـر بـه تداوم 

حیات و فعالیت و پویایی اثر تاریخی رنگ واقعیت ببخشد.

و  تحصیـل  دوران  اتمـام  از  پـس  هنگامی کـه  پیشینه موضوع
بازدید از کشورهای اروپایی همچون ایتالیا و فرانسه به ایران برگشتم، 
تا مدت ها در دفتر بازسـازی و بهسـازی بافت های فرسـوده مشـغول به 
کشـور، بـا خـود بـه  فعالیـت بـودم و در رویـای بافـت تاریخـی و ارزشـمند 
تجزیه وتحلیـل روش هـای مرمتـی و شـیوه های باززنده سـازِی هریک از 
ایـن کشـورها می پرداختـم و همیشـه می اندیشـیدم کـه آیـا ایـن روش ها 
کارسـاز خواهند بود یا نه؟ یک دغدغه همیشـه  کشـور من ایران هم  در 
مـرا بـه راهـی مشـخص راهنمایی می کـرد که آن چیزی نبـود جز حفظ و 
مانـدگاری بناهـای تاریخـی و باقـی مانـدن ایـن بناهـا بـرای نسـل های 
کشـور  کـه در جای جـای  گران قـدری  از میراث هـای  آینـده و حفاظـت 
ایـران آرام در جـای خـود نشسـته اند. همیشـه تمـام تاش خـود را به کار 
بسـته ام کـه هـر آنچـه در مراحـل مرمت یک اثـر تاریخی اتفـاق می افتد، 
بازگشـت پذیر بـوده و هویـت و شـالوده اصلـی بنا را خدشـه دار ننماید؛ اما 

بایـد توجـه داشـت کـه گاهـی نـگاه صرفـًا محافظه کارانـه منجـر بـه عدم 
کاری مثمـِر ثمـر می گـردد و همیشـه در مرحلـه تجزیه وتحلیـل  انجـام 
باقـی خواهـد مانـد. بـه هـر ترتیـب نتیجه افـکار خـود را اول بـار در مرمت 
کاری مهندسـین  بـه دفتـر  کـه  کار بسـتم. خانـه ای  بـه  زاولیـان  خانـه 
کنون به فعالیت خود  مشـاور معمار و شهرسـاز پلشـیر تبدیل شـد و تا به ا

ادامه می دهد.
گاهـی تخریـب بناهـای  بـا شـروع جریـان مدرنیتـه در ایـران، متأسـفانه 
بـه جـرم عـدم  تاریخـی  بناهـای  از  را شـاهد بودیـم. بسـیاری  تاریخـی 
سـاختمان  یـک  آن هـا  جـای  در  و  تخریـب  کافـی  امکانـات  داشـتن 
جدیـد برپـا شـد. سـاختمان هایی کـه هیـچ نشـانی از هویـت بنـای قبلـی 
کسـانی  گرچـه  نداشـتند و تنهـا عملکـرد آن هـا مهـم بـه شـمار می رفـت. 
کـه سـعی می کردنـد ایـن رونـد رو به گسـترش و ایـن سـتیزه جویی  بودنـد 
بـا بناهـای تاریخـی را کنتـرل کـرده و یـک رونـد مثبـت و ادامـه دار ایجـاد 
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کشـورهای حـوزه ی تمـدن اسـامی وارث میلیون هـا اثـر  کننـد. ایـران و 
نـگاه فرهنـگ  امـروزه تحـت سـیطره ی  کـه  تاریخـی هسـتند  بنـای  و 
زمـان  فراینـد  در  کـه  تاریخـی  آثـار  دارنـد.  قـرار  )مدرنیزاسـیون(  تجـدد 
کوچـک و بـزرگ بسـیاری، چـه از سـوی طبیعـت و چـه از  آسـیب های 
سـوی انسـان ها دیده انـد، نیازمنـد حفاظت و مرمت هسـتند؛ آثاری که 
خـود یـا ریشه هایشـان، اغلـب در بطن ایـن فرهنگ هنوز حیـات دارند. 
حفاظـت از آثـار تاریخـی و هنری فرهنگ های زنـده، درواقع حفاظت از 
کنـون نیـز منشـأ اثـر اسـت؛ و  کـه هم ا شـأن و شـخصیت فرهنگـی اسـت 
لـذا اهتمـام بـه حفاظـت و مرمـت ایـن آثـار و ابنیه تاریخی یـک ضرورت 

فرهنگـی و تمدنـی اسـت )حجـت،1380(
به هرحـال در سـال 1375 خانـه تاریخـی اشاره شـده از بازمانـدگان لوون 
زاولیـان خریـداری شـد و مرمـِت آن بـا هـدف تبدیـل آن بـه دفتـر شـرکت 
گردیـد. ایـن خانـه در مرحلـه جلفـا و  معمـاری و شهرسـازی پلشـیر آغـاز 
در کنـار کلیسـای مینـاس، از خانه هـای اعیان نشـین این محـدوده بود 
کـه سـه دوره تاریخـی صفـوی، زندیـه و قاجاریـه را در خـود دارد. تاریـخ 
بخش هـای  اهمیـت  به دلیـل  کـه  می دهـد  نشـان  معمـاری  حفاظـت 

غیرکالبـدی، نحـوه ی درک و فهـم مرمتگـر از بنـا و ارزش هـای نهفتـه 
در آن، راهنمـای چگونگـی ترمیـم کالبـد آن بنـا خواهـد بـود )یوکیلهتو، 
کیفیـت فضایـی  1388( و ایـن موضـوع اهمیـت و ضـرورت شـناخت 
یـک سـاختار تاریخـی و همچنین احاطه به همه ابعـاد تأثیرگذار بر یک 
کردیـم  اثـر تاریخـی را به خوبـی نشـان می دهـد. بـه همیـن دلیـل سـعی 
کار بـه ابعـاد مختلـف و وجـوه مختلـف حیـات ایـن خانـه  تـا در ابتـدای 
تاریخـی توجـه کـرده و بهتریـن روش را در برخورد بـا آن انتخاب کنیم. 
بـا همیـن نـگاه بـه تملـک خانـه پرداختـه و بعـد از مالکیـت خانـه بـرآن 
گامـی در جهـت حفـظ  کـه بـا انجـام مرمـت ایـن خانـه تاریخـی،  شـدیم 
و احیـای آن برداریـم. به این ترتیـب در مراحـل مرمـت سـعی شـد تـا حـد 
ممکـن از اصـول مرمتـی پیـروی گـردد تا هویت این خانـه تاریخی دچار 
خدشـه و آسـیبی نگردد. این پایبندی و سـعی در اجرای مرمت اصولی 
کالبـدی قدیمـی توانسـت در  کاربـری و زندگـی جدیـد در  و تلفیـق یـک 
از میـراث  سـال 1381ه.ش ]2002 م.[ جایـزه ی شایسـتگی حفاظـت 
حـوزه ی  و  آسـیا  منطقـه ی  در   UNESCO دفتـر  طـرف  از  را  فرهنگـی 

اقیانوسـیه آرام را بـه همـراه داشـته باشـد.

     شـاه نشـین خانـه زاولیـان 
سـال 1375 در 

      شـانه نشـین خانه زاولیان 
بـه عنوان دفتر ریاسـت
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 بـا توجـه بـه اینکـه مفهـوم احیـا بـه معنـی زندگـی مجـدد و تزریـق روح 
کاربری هایی برای بنا موردتوجه  حیات به مجموعه اسـت، سـعی شـد 
که نشـان دهنده ی حیات فعال مجموعه باشـد. در آن زمان  گیرد  قرار 
ایجـاد یـک فضـای اداری در قالـب یـک خانـه تاریخـی بسـیار غریـب و 
البتـه نشـدنی بـه شـمار می رفـت. کمااینکـه بسـیاری از خانـه و بناهـای 
کاربری هـای  بـه  یـا  و  شـدند  رهـا  یـا  نـگاه،  همیـن  بـا  مشـابه  تاریخـِی 
گشـتند؛ امـا  تک بعـدی نظیـر رسـتوران و چایخانـه و اقامتـگاه تبدیـل 
بایـد بیـش از این هـا بـه یک اثـر تاریخی توجه نمود، زیـرا هر اثر تاریخی 
چندیـن زمـان را در حیـات خـود تجربـه می نمایـد و هرزمانـی نیازهـا و 
روش هـای خـود را خواهـد داشـت. در تحلیل نظر مارتین هیدگر توسـط 
کـه بـرای انسـان امــروز، سـه  یـوکا یوکیلهتـو این گونـه بـه دسـت می آیـد 
کیفیـت یـا مفهـوم از زمـان در یـك اثـر تاریخـی قابـل دریافـت اسـت. این 
رویکـرد در آرای برانـدی نیـز در کتاب تئوری مرمت به شـکلی کمابیش 

متـرادف بـا نظـر هیدگـر دیـده می شـود: )یوکیلهتـو، 1388(
   اول زمانـی اسـت کـه یـك اثـر بـه  قصد و دلیلــی خاص توسـط هنرمند 

بـه ظهور می رسـد. 
غ از نیـات و امکان تصرف سـازنده     دوم زمـان پـس از خلـق کـه اثـر فـار

یا سـازندگان آن سـیر تحول و سرنوشـتی اختصاصی و مسـتقل می یابد. 
   و سـوم زمانـی اسـت کـه انسـان امـروز در اثـر تاریخـی حضـور می یابد و 

بـا آن ارتباطـی بی واسـطه برقـرار می کند. 
ایـن نـگاه سـه ماهیـت از مـکان را به تبع ماهیت زمــانی که اشـاره شـد، قابل 
دریافت می کند و از همین رو، بدان ظرفیت تأویل و تفسیرپذیری می دهد:

   نخست، اثر یا بنای تاریخی محل تبلور » مکان عملکردی « است؛ 

کـه قطعـًا در زمانـه خـود آن اثـر را به قصـد پاسـخ بـه نیـاز عملکـردی  چرا
خاصـی برپا داشـته اند.

   دوم، » مکان تــاریخی« اسـت؛ این بــه دلیل سـیر تحول و تطور اثر، 

ج از اراده برپادارندگان آن اسـت. پـس از احـداث بنـا و خـار
   سـوم ،در مرتبه و ماهیت سـوم، اثر آبسـتن یك «مکان کیفی« اسـت؛ 

براثـر  کـه پـس ازآن  از دالیـل سـاخت و سرنوشـتی  غ  فـار ایـن ماهیـت، 
کـه انسـان امـروز در آن پـای می نهـد و تنهــا از طریـق  گذشـته و درزمانـی 

ارتبـاط مسـتقیم و بـا واسـطه بـا اثــر، قابــل دریافت اسـت. 
نکتـه در اینجاسـت کـه میـزان سـامت و برپایـی اثـر، لزومـًا ماکـی بـرای 
شـدت و ضعـف القـای حـس مـکان کیفـی نیسـت. شـاید در خرابه هـای 
تخت جمشید، »عظمت« واژه ای از جنس مکان کیفی بهتر دیده شود 
تـا در زمـان برپایـی آن کـه »کاخـی« احتمـااًل عظیـم )مـکان عملکـردی( 
سـاخته شـد. )کوششـگران، 1390( به این ترتیـب مـا یـک کاربـری جدید 
کاری متفـاوت از آنچـه به طـور  را در دل ایـن بنـای تاریخـی نشـاندیم. 
متعـارف در بیـن مـردم جـای گرفتـه بـود. خانه زاولیـان دیگر رسـتوران و 
یـا اقامتـگاه و چایخانـه و مـوزه نشـده بـود. ایـن خانه یـک دفتر معماری 
کـه هـر روز بـه آن وارد می شـدند.  پویـا و فعـال بـا مراجعه کنندگانـی بـود 
خانـه زاولیـان بـه خانـه مشـاور پلشـیر تبدیـل شـد. بـه خانـه ای کـه افـراد 
آن سـعی در خلق ایده های معماری و شهرسـازی خود دارند. شـاید سود 
مادی در انجام این کار در مقایسه با ایجاد یک رستوران اصًا به چشم 
کار راه جدیدی را به همه نشان دهیم  که با این  کردیم  نیاید؛ اما سعی 
که پتانسـیل های بالقوه یک اثر تاریخی بسـیار بیشـتر از این گزینه های 
احیای متداول اسـت. گاهی نگرش تك سـاحتی و به عنوان مثال صرفًا 
تاریخی، بـه یك بنای باارزش، ظرفیت های بدیعی در حفاظت و البّتـه 
احیـاء را می سـوزاند. ایـن فرصت هـا، جاودانـه و البّتـه نیازمنـد آشـکاری 

اسـت )فیلدن، یوکیلهتـو، 1388(
که شـرکت معماری و شهرسـازی پلشـیر  کنون چندین سـال اسـت   هم ا

   حیاط و ایوان شمالی خانه 
زاولیان بعد از مرمت 
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در ایـن مـکان مشـغول بـه فعالیـت اسـت و فضـای تاریخـی و معمـاری 
فکرهایـی  بـه  را  پلشـیر  معمـاران  افـکار  همیشـه  خانـه  ایـن  بی ماننـد 
کار مرمـت و  خاقانـه رهنمـون سـاخته اسـت. در تمـام مراحـل انجـام 
احیـای ایـن خانـه، حفـظ هویت تاریخِی بنا در کنـار ایجاد یک کاربری 
که مبلمان و مسـیرهای دسترسـی  گرفت. به گونه ای  فعال مدنظر قرار 
و حرکتی در فضای داخلی کمترین تغییر و مداخله را باعث گردیده اند. 
در طراحی مبلمان از شیشـه و پایه های چوبی و متحرک استفاده شـده 
اسـت کـه از نظـر بصـری مانـع دید زیبایی هـای خانه نگـردد و پایه های 
غیرثابـت منجـر بـه عـدم تخریـب بنـا بـرای جانمایـی مبلمـان داخلـی 
شـده اند. ایـن مبلمـان باعث گردید کـه در کوتاه ترین زمان بتوان همه 
عناصـر اضافه شـده بـه خانـه حـذف و شـکل اولیـه خانـه را دوبـاره احیـا 
نمـود. در انتخـاب هریکـی از فضاهـا بـرای دفاتـر مختلـف شـرکت سـعی 
شـد کـه پارامترهـای مختلـف به خوبـی در نظـر گرفته شـود. بـرای مثال 
فضاهـای مهـم خانـه نظیـر شاه نشـین و مهمـان نشـین در حـال حاضـر 
به عنـوان دفتـر مدیریـت و سـالن جلسـات بـه فعالیـت مشـغول هسـتند 
کـه کمتریـن میـزان مداخـات را در خـود ببیننـد. شـاید بـه همیـن دلیـل 
کـه خانـه پلشـیر علیرغـم تبدیل شـدن بـه یـک دفتـر معمـاری و  اسـت 
شهرسـازی هـرروز پذیـرای گردشـگران داخلـی و خارجی مشـتاقی اسـت 
کـه باعاقـه بـه قسـمت های مختلـف بنـا سـرک کشـیده و کنجکاوانه از 

زیبایی هـای خانـه لـذت می برنـد.
کـه متأسـفانه رونـد احیـای بناهـای تاریخـی در  امـا بایـد اذعـان داشـت 
کشـور مـا از بسـیاری الگوهـای تک بعـدی پیـروی می کنـد. بسـیاری از 
بناهای تاریخی صرفًا ازنظر عملکردی موردتوجه قرارگرفته و بسـیاری 
دیگـر تنهـا ازنظـر تاریخـی موردبررسـی قرارگرفته انـد و منجـر بـه محدود 
کاربری هایـی  گـردد.  تاریخـی  بناهـای  احیـای  انتخاب هـای  شـدن 

همچـون رسـتوران، قهوه خانـه و چایخانـه سـنتی تنهـا بـه جنبه هـای 
بهـره وری  بـرای  تمـام تاش هـا  و  بنـا توجـه دارنـد  مکانـی عملکـردی 
کالبـد فضایـی موجـود بیشـترین تأثیـر را بـر مـدل  بیشـتر و اسـتفاده از 
نـگاه،  ایـن  کنـار  گرفته شـده خواهـد داشـت. در  فعالیت هـای در نظـر 
ح هـای احیایـی  توجـه صـرف بـه مـکان تاریخـی منجـر بـه ایجـاد طر
ایـن  کـه  اسـت؛  شـده  مهمانسـراها  و  فرهنگسـراها  موزه هـا،  همچـون 
اسـتفاده  تاریخـی  بـاارزش  بنـای  یـک  تمـام ظرفیت هـای  از  نیـز  خـود 
نخواهـد کـرد. بـا توجـه بـه ماهیـت کیفـی یک بنـای تاریخی ارزشـمند، 
می تـوان بـه احیـای بنای تاریخی با در نظرگیـری خصوصیات تاریخی 
و عملکـردی، در کنـار ارتبـاط مناسـب بازمـان معاصـر پرداخـت. تجربـه 
ایـن نـگاه می توانـد منجـر بـه اسـتفاده از بناهـای بـاارزش تاریخـی در 
قالـب روش هـا و متدهـای احیـای جدیـد گردد. خانه پلشـیر تجربه اول 
کـه همیشـه سـعی  گفـت  مـا بـا ایـن نـگاه بـه شـمار مـی رود. البتـه بایـد 
کنـم و خـود  کـرده ام دیگـران را بـه نـگاه همـه بعـدی و جدیـد تشـویق 
مـروج ایـن فرهنـگ باشـم. بـا تـداوم ایـن نـگاه در تجربـه بعـدی خانـه 
عابدیـان در سـال 1393 تملـک شـد. ایـن خانـه نیـز در محلـه جلفـا و 
البتـه خیابـان خاقانـی واقـع  شـده اسـت و از معـدود خانه هـای صفـوی 
جنـوب اصفهـان بـه شـمار مـی رود. در سـال 1393 ایـن خانـه تقریبـًا 
مخروبـه ای بااسـتفاده بـود و پـس از تملـک آن، کار مرمت و احیای بنا 

به صـورت توأمـان شـروع شـد.
علیرغم توصیه های مؤکد در مورد نگاه عملکردی به این خانه تاریخی 
بـا توجـه بـه موقعیـت مناسـب ایـن بنـا و تبدیـل آن بـه یـک رسـتوران یا 
کافـه و یـا ایجـاد یـک کاربـری اقامتـی، با توجـه به پیش زمینـه فکری و 
تجربیـات قبلـی خـود بـر آن شـدیم کـه بـا نـگاه دقیـق بـه پتانسـیل های 
کنیـم؛  کاربـری جدیـد را تعریـف  خانـه و نیازهـای جامعـه امـروزی یـک 

      خانه عابدیان ) خانه خاقیت و معماری (      خانه تخریب شده عابدیان در سال 1393
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زیـرا مطمئنـًا در زمـان آفرینـش یـک اثـر، یک ایـده و فکر غالب توانسـته 
و  کنـد  تصویرسـازی  را  اثـر  شـکل گیری  مرحله بنـدی  و  ایده پـردازی 
سـپس بـه ایجـاد نمـود بصـری اثر دسـت بزنـد. بی تردید یك اثر سـاخت 
شـکل  وی  اندیشـه ی  در  ذهنـی،  فراینـد  یـك  طـی  در  ابتـدا  انسـان، 
می گیـرد. )کروچـه،1388(.از همیـن رو بایـد مرمـت واحیـای بناهـای 
تاریخـی را یـک فرآینـد خاقانـه محسـوب نمـود؛ زیـرا نـگاه یـک مرمتگر 
درزمانـی متفـاوت از زمـان اولیـه سـاخت بنـا بایـد بـه شـناخت دقیقـی 
از تمـام ابعـاد طراحـی و سـاخت یـک بنـای تاریخـی برسـد. بـا بـه پایـان 
رسـیدن فرآینـد خـاق، کار هنـری حاصلـه به عنـوان یـک موجودیت در 
گاه انسـان پـا بـه منصـه ظهـور می گـذارد. آنـگاه می تـوان مرمت  ضمیـر آ
را مدنظـر قـرارداد؛ امـا در هـر بـار اجـرای آن بایـد شـناختی ویـژه از اثـر را 

کار هنـری و محصـول ویـژه  به عنـوان یـک 
کـرد. مرمـت وابسـته بـه  تفکـر انسـان لحـاظ 
 )1388 )برانـدی،  اسـت.  شـناخت  همیـن 
در احیـای ایـن خانه تاریخی تمام تاشـمان 
ج  گرفتیـم تـا ایـن خانـه از انـزوا خـار کار  را بـه 
گـردد و بـا توجـه بـه کیفیت فضایـی موجود، 
گـردد. بـا  بـه مکانـی فعـال و جـذاب تبدیـل 
توجـه بـه اینکـه رونـد مرمـت و احیـای یـک 
بنـای تاریخـی، یـک فرآینـد خـاق بـه شـمار 
مـی رود، میـزان دخالـت و خاقیـت مرمتگـر 
تأثیرگـذار  کامـًا  نهایـی  درنتیجـه  می توانـد 
در  خاقیـت  هـم  دلیـل  همیـن  بـه  باشـد. 
موضـوع فعالیـت و هم خاقیت در نحوه کار 
بایـد موردتوجـه مرمتگـر قـرار بگیـرد. تجربـه 
ایجـاد یـک فضای فعال و سـرزنده همچون 
دفتـر شـرکت معمـاری پلشـیر در دهـه 70 مـا 
در  خاقیـت  دیگـر  بـار  کـه  داشـت  آن  بـر  را 
کار بگیریم.  کاربری هـای جدید را بـه  ایجـاد 
کاربـری جدیـد،  مطمئنـًا بایـد در ایجـاد ایـن 
نیازهـای جامعـه امـروز مـا و نـوع برخـورد بـا 
روحیات و طبع جوانان بخصوص در ایجاد 
کاربـری جدیـد بـرای ایـن خانـه در نظـر  یـک 
گرفتـه می شـد. بـا نـگاه بـه مفهـوم خاقیـت 
ایـن  بـه  جـوان  معمـاران  بـه  توجـه  لـزوم  و 
مفهـوم در معمـاری و همچنیـن ویژگی هـای 
شـدیم  آن  بـر  اصفهـان  شـهر  معمـاری  برتـر 
کـه هنرمنـدان و معمـاران جـوان بتواننـد  کنیـم  کـه را ایجـاد  کـه جایـی 
بـه بـروز ایده هـای خاقانـه خـود و آفرینـش ایده هـای خـود بپردازنـد. 
کتابخانـه، فضاهـای  گالری هـا،  بـر همیـن اسـاس فضاهایـی همچـون 
مـوزه ای و محلـی بـرای ارائه و نمایش ایجاد  شـده اسـت. خوشـبختانه 
کارگاه هـای  معمـاری،  و  خاقیـت  خانـه  فعالیـت  مـدت  طـول  در 
متعـددی در زمینه هـای مختلـف هنـری برگـزار شـده و نمایشـگاه ها و 
گذاشـته  شـده اند و افـراد مختلفـی نیـز  گالری هـای زیـادی بـه نمایـش 
گـون در مـورد مفهوم خاقیت، معمـاری، هنر، تاریخ  بـه ارائه هـای گونا
کـه خوشـبختانه بـا اسـتقبال بسـیار خوبـی از سـوی  و ... پرداخته انـد 
بازدیدکننـدگان همـراه بـوده و زندگـی و حیـات را می تـوان در ایـن خانـه 

از نزدیـک لمـس نمـود.

گالری آثار در داالن بلند خانه خاقیت و معماری      ایجاد 
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حاصـل  بایـد  تاریخـی  آثـار  بـا  برخـورد  نحـوه  نتیجـــه گیــری
شـناخت و خاقیـت ذهنـی مـا باشـد و نبایـد به زندگی مجـدد یک بنای 
کنیـم. هـر بنـای تاریخـی بـا توجـه بـه  تاریخـی صرفـًا تک بعـدی نـگاه 
زمان هایـی کـه در طـول حیـات خود تجربه کـرده، همواره یک فعالیت 
عناصـر  از  یکـی  درواقـع  اسـت.  مـی داده  جـای  خـود  در  را  پویـا 
شاخص سـازی بناهـای تاریخـی همیـن فعالیـت و هویـت فرهنگـی و 
بنـا  زندگـی  و  سـاخت  دوران  طـول  در  کـه  آن هاسـت  عملکـردی 
شـکل گرفته اسـت؛ امـا در واپسـین دوره زمانـی عمر یک بنـای تاریخی، 
مشـاهده می کنیم که بیشـتر این بناها خالی از فعالیت وزندگی هسـتند 
و بـه همیـن دلیـل در برخـورد بی واسـطه بـا آنـان بایـد بـه نـکات مهـم و 
کلیـدی زندگـی مجـدد ایـن بناهـا توجه الزم صـورت گیرد. نـگاه جامع و 
کیفـی و سـعی در ایجـاد کاربری های کیفـی و پویا می تواند یک فعالیت 
پایـدار را بـرای اثـر تاریخـی بـه همـراه داشـته باشـد. همان گونـه که نگاه 
تک بعـدی بـه یـک اثـر تاریخـی شـاید تـا مدتـی بتوانـد نقـش محافـظ را 
بـرای آن بـه همـراه داشـته باشـد؛ امـا در درازمدت تأثیرات منفـی خود را 
اعمـال خواهـد کـرد؛ زیرا کالبد یک اثر تاریخی بخش کوچکی از هویت 
تک بعـدی  نـگاه  در  کـه  اسـت  تاریخـی  اثـر  یـک  شـاخص  عناصـر  و 

به عنوان موضوع اصلی مورد محافظت قرار می گیرد.    
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احیاء؛ جریان یافتن زندگی جدید 
در کالبد قدیم

آنچـه امـروز از واژه »احیـاء« فهـم می شـود، راه انـدازی فعالیتـی متفـاوت 
کـه در اصـل در بنـا جریـان داشـته اسـت. تبدیـل  از فعالیت هایـی اسـت 
کارخانـه بـه مـوزه و پذیرایـی از مهمانـان در  عصارخانـه بـه چایخانـه و 
جهانی تازه به صرف غذا نمونه هایی از این اقدام است. به نظر می رسد 
کـه در محاوره هـای مـا »جریان یافتـن زندگـی جدیـد در  تاریـِخ ایـن ایـده 
کالبـد قدیـم« گفتـه می شـود، به بعد از جنگ جهانی دوم برگـردد. در آن 
دوران از سـویی خسـارات بی شـماری بر بدنه سـاختمان های شـهرهای 
مـردم  میلیونـی  ده هـا  تلفـات  دیگـر  سـوی  از  بـود،  آمـده  وارد  اروپایـی 
اروپـا و همچنیـن تغییراتـی در سـاختار اجتماعی-فرهنگـی و اقتصـادی 
جامعـه ی اروپایـی رخ داده بـود. امـا نگاهی گذرا به تغییـرات و تحوالت 
اجتماعـی در جامعـه ی سـده قبـل ایـران وجـه دیگـری را جلـوی چشـم 
کالبـد جامعـه ایرانـی ترکیبـی از حکومـت و سـکونت و اشـتغال  مـی آورد. 
بود. مردم زندگی روزانه خود را در فضای بازار، مدرسـه، مسـجد، حمام 
ماننـد آن هـا سـپری می کردنـد و بر اسـاس بنیادهـای اجتماعی-مذهبی 
بـازار و  امـور جاریـه ی خـود را فیصلـه می دادنـد. تجـارت و صنعـت در 
کشـاورزی در روسـتا متمرکـز بـود و خیـرات و صدقـات و موقوفات هرکدام 
گوشـه ای از مشـکات کالبـدی جامعـه ایرانـی را حـل و فصـل می کرد. نه 
در مسجد و نه بازار و نه حمام و نه مدرسه و مانند آن ها، موضوع احیاء 
کاروان سـرا  گونـه امـروزی تعریفـی نداشـت. مدرسـه بـرای مدرسـه،  بـه 
بـرای کاروان سـرا، مسـجد بـرای مسـجد، عصارخانـه بـرای عصارخانه و 
حتـی خانـه بـرای خانـه احیـاء می شـدند. تیـم و تیم چـه تعریـف خـود را 
کارکـرد خـود را در جامعـه ایفـا می کـرد. زندگـی  کاروان سـرا هـم  داشـت و 
در جوامـع دیگـر نیـز بـه همیـن روش بـود. در ادامـه بـه ذکـر مثال هایـی از 

کشـورمان بسـنده می شـود.
اعتقـادات  در  ریشـه  رسـم  ایـن  شـاید  و  اسـت  بـوده  مرسـوم  همـواره 
ماننـد  نباشـد  نوسـاز  گـر  -ا را  مسـجد  کـه  باشـد  داشـته  مـردم  مذهبـی 

یـا  و  قبلـی  بـر روی مسـجد  لطـف اهلل اصفهـان-  مسـجد شـاه و شـیخ 
متنـوع  و  متعـدد  دراین خصـوص  مثال هـا  می سـاختند.  آن  کنـار  در 
کنـون نیـز هـر مسـجدی هـر چنـد مخروبه باشـد، بنیان مسـجد  اسـت. ا
دیگـری خواهـد بـود. مدرسـه و حمـام نیـز از ایـن امر مسـتثنی نیسـتند و 
گونـه مکان هـا داللـت  کـه بـر تـداوم در ایـن  چـه بسـیار وقف نامه هایـی 
اقامـت  و  اسـتراحت  بـرای  کـه  بین راهـی  کاروان سـراهای  حتـی  دارد. 
گذشـته سـاخته شـده بـود، همـواره بـرای ایـن  کاروانیـان در دوره هـای 
کاروانیـان( نگهـداری می شـده اند. نگاهـی  مهـم ) اسـتراحت و اقامـت 
گوشـه ها و ریزه کاری هـای قابـل توجهـی  بـه وقف نامه هـای تاریخـی، 
را بـرای تـداوم حیـات در این گونـه مکان هـا نشـان می دهـد. مثال هـا 
گوننـد. بـرای نمونـه وقف نامـه یـک حمـام حتـی  گونا دراین خصـوص 
ک و کیسـه کش نیـز مسـتمری در نظـر گرفتـه و وقف نامـه یک  بـرای دال
مسـجد نـه تنهـا بـرای تعمیـر مسـجد که بـرای خادم مسـجد و تحصیل 
گنـاه  آن را  از  تخطـی  دقیق تـر،  و  کـرده  توصیـه  را  مبالغـی  او  فرزنـدان 

دانسـته اسـت.
در  تغییـر  کـه  می کنـد  روشـن  را  موضـوع  ایـن  نگارنـده  بررسـی های 
سـاختار اجتماعـی ایـران بعـد از جنـگ جهانـی دوم نه تنهـا در خصـوص 
کالبـدی- تغییـرات  بناهـا  دیگـر  مـورد  در  بلکـه  مذهبـی،  مکان هـای 
کارکردی زیادی را موجب شده است. تغییر شیوه تجارت و حمل و نقل 
تجـاری سـراها و کاروان سـراها را دچـار رکـود کـرد. حمل ونقل جـاده ای و 
کرد. تغییر ماهوی شیوه  کاروان سراهای برون شهری را متروکه  راه آهن 
زندگـی و رعایـت بهداشـت)!( حمام هـای شـهری را از رونـق انداخـت. 
به وجودآمـدن کارخانه هـای بـزرگ، تولیـد ُخرد را تحت الشـعاع قـرار داد. 
آمـوزش و تحصیـات جدیـد، مـدارس قدیمه را محدود کـرد. تغییرات و 
تحـوالت در سـاختار خانـواده، خانه هـای قدیمـی را تدریجـًا از چرخـه ی 
گذاشـت. موضـوع ارث هـم هرچنـد بحثـی قدیمـی اسـت،  کنـار  زندگـی 
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امـا تاثیـرات آن تغییراتـی را در خانه هـای تاریخی و قدیمی بوجـود آورده 
کالبـد شـهرها در قـرن اخیـر، بـا بناهـای بیشـماری در  اسـت. بـا نـگاه بـه 
سـطح شـهرهایمان مواجهیـم کـه متروکـه مانده اند و سـیمای شـهری را 
مخدوش کرده اند. از سوی دیگر گروهی از روشنفکران و تاریخ دوستان 
و عاقه منـدان بـه فرهنـگ و ریشـه های فرهنگـی بـه دنبـال راه انـدازی 
جریاناتـی افتاده انـد کـه بتوان از این ماَتَرک گذشـته بـرای آیندگان بهره 
بـرد. این کـه ایـن رویکـرد چقـدر اصالـت فرهنگـی بـرای ایرانیـان دارد و 
چقـدر بـه دلیـل جریانـات بیـرون ایـران اسـت، از بحـث نگارنـده خـارج 

اسـت و نیازمنـد مطالعـات دیگـری اسـت.
غ از آن کـه واژه احیـاء در فرهنـگ انگلیسـی بـه چـه معناسـت و در  فـار
می رسـاند،  را  مفهـوم  ایـن  لغتـی  چـه  ایتالیایـی  یـا  و  فرانسـوی  زبـان 
کارکـردی امـروزی در بنـای  کـه احیـاِء بنـا بـه راه انـدازی  گفـت  می تـوان 
قدیمـی برمی گـردد. در نوشـته های قدیمـی گفته شـده که شـیخ بهایی 
کی  کرد. این نوشـته ها حا در اصفهان نسـبت به احیاء مادی ها2  اقدام 
کـه مادی هـای اصفهـان یـا از بی آبـی خشـک شـده بودنـد  از آن اسـت 
کـه شـیخ بهایـی بـا  و یـا نیازمنـد الیروبـی بـوده و از رونـق افتـاده بودنـد 
اقـدام  آن هـا  زنده کـردن  بـه  یـا الیروبـی  و  آن هـا  بـه  آب  آوردن مجـدد 
کـرده اسـت.  خ ایـن اقدامـات را »احیـاء مادی هـا« عنـوان  کـه مـور نمـود 
همچنیـن در لغـت، احیـاء بـه معنـی زنده کـردن اسـت. حـال احیـاء یک 
بنـا یـا مجموعـه، از یـک منظـر، فعـال نمـودن آن بنا/مجموعه اسـت با 
کـه قبـًا داشـته؛ مثـل بازارچـه حسـن آباد و مقصود بیـک در  کارکـردی 
کـه بـا مرمـت سـقف ها و راه انـدازی دکان هـای بـازار و ایجـاد  اصفهـان 
گوشـه ی  آن  امـروز  حیـات  در  اسـت  توانسـته  بازارچـه  مجـدد،  رونـق 
کنـد و یـا احیـاء  کنـار میـدان نقـش جهـان نقـش خـود را ایفـا  تاریخـی در 
کـه در آن بـه همیـن شـیوه  میـدان بـزرگ جلفـا و کوچـه کلیسـای وانـک 
عمـل شـده اسـت. همچنیـن اعطـای کارکـرد جدیـد بـه بنـا یـا مجموعه 
کـه  »شـاهریمانیان«  حمـام  مثـال  بـرای  مـی رود.  شـمار  بـه  احیـاء  نیـز 
بازارچـه میـدان جلفـا  زیـر  کنـون در  ا و  بـه دوره صفویـه اسـت  متعلـق 
کافی شـاپ شـده را می تـوان نمونـه ای از احیـاء  تبدیـل بـه رسـتوران و 
که  دانسـت. از این منظر به نظر می رسـد یکی از اولین بناهای قدیمی 
توانسـته پذیـرای عملکـرد جدیدش باشـد عمارت تیمـوری در اصفهان 
کـرده اسـت2 . دیگـر بنـای بـا  کـه در چنـد دوره عملکـرد عـوض  اسـت 
که در 1950 میادی )1329  کاروان سرای مادرشاه است  ارزش قدیمی 
شمسـی( از سـوی آنـدره گـدار بـرای راه انـدازی یک هتل پیشـنهاد شـد. 
بـه هتـل عباسـی  کنـون  ا کـه  بعـد هتـل شـاه عباس اصفهـان  سـالیان 
کنـون  کـه هم ا معـروف اسـت راه انـدازی شـد3 . همچنیـن تـاالر اشـرف 
در اختیـار اسـتانداری قـرار دارد، یکـی دیگـر از مثال هـای قابـل اشـاره در 

این خصـوص اسـت4.  خانـه قـوام تهـران، حمام گنجعلی خـان کرمان، 
حمـام وکیـل شـیراز و سـرای مشـیر شـیراز نیـز مثال های دیگری هسـتند 
کـرد. هرچنـد بـرای احیـاء بـه  کـه دراین زمینـه می تـوان بـه آن هـا اشـاره 
شـیوه ذکرشـده )راه انـدازی کارکـردی جدید در بنـای قدیم( مثال هایی 
از قبـل از انقـاب اسـامی وجـود دارد، امـا بعـد از انقـاب اسـامی و از 
عمومی-دولتـی  جریـان  یـک  عنـوان  بـه  شـد  سـعی   60 دهـه  اواسـط 
کنـون نیـز اهمیـت ایـن موضـوع بـه بخـش  بـه ایـن مهـم توجـه شـود. ا
خصوصـی منتقـل شـده اسـت. دراین خصـوص می تـوان بـه اقدامـات 
حجـره  یـک  در  شـربت خانه  یـا  و  چایخانـه  راه انـدازی  نظیـر  کوچکـی 
کاروان سـرایی در بـازار تـا راه انـدازی هتل هـای زنجیـره ای  کوچـک در 
در بناهـای قدیمـی شـهری تاریخـی و یـا اسـتراحت گاه های موقـت بیـن 
که  کرد. با توجه به این شـرایط و تجارب  شـهری در میانه راه ها اشـاره 
بخـش غیـر دولتی نیز به آن اهتمـام دارد، باید افق های دورتری را دید 
و از تجربه هـای جدیـدی آمـوزش دیـد. به نظر می رسـد افق های جدید 

را می تـوان در چنـد عنـوان برشـمرد:
   تدویـن سـاختارهای حقوقـی بهره بـرداری )بخـش خصوصی تجربه 

این گونـه  انگیـزه ی  و  فرصـت  نیـز   دولتـی  بخـش  و  بـزرگ  کارهـای 
نـدارد.( را  سـازمان دهی ها 

   ورود بانک های خصوصی به عنوان دارندگان سرمایه های کان

   راه اندازی گروه ها و شبکه های بوم گردی وگردشگری

شناخت زمینه های احیاء
   توجه به احیاء برای ایجاد یک زمینه جدید در اشتغال

   توجه به احیاء به عنوان یک اقدام فرهنگی

   توجه به احیاء به عنوان یک اقدام اقتصادی

   توجه به احیاء به عنوان یک اقدام توسعه ای

   توجه به کارخانه های درون شهری نظیر کارخانه چای خشک کنی، 

ریسندگی، آرد، نوشابه سازی، سیمان
   احیـاء قلعه هـای تاریخـی در بیـرون شـهرها/ حاشـیه شـهرها و ایجـاد 

نقش هـای منطقه ای/محلـی بـرای آن هـا
   روزنامه ای کردن اندیشه احیاء

   تلویزیونـی کـردن احیـاء و سـاخت فیلم هـای مسـتند در زمینـه احیـاء 

بناهـای تاریخـی و نقـش آن در توسـعه محلـی و منطقـه ای 
گون مانند نقاشی، عکاسی، تئاتر و سینما     برگزاری مسابقات گونا

   معرفی اقدامات سطوح مختلف مثل فنی و برنامه ای در کتاب های 
درسی

کـه  اقداماتـی  کـه در تمامـی  ایـن نکتـه ضـروری اسـت  درخاتمـه ذکـر 
بسـتن  کار  بـه  گشـود،  بایـد  کـه  افق هایـی  و  شـود  انجـام  می بایسـت 
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و  هنـری  ارزش هـای  تـا  اسـت  الزم  فـراوان  مهـارت  و  دقـت  ظرافـت، 
فرهنگـِی نهفتـه در ایـن بناهـا، دچـار کمتریـن خلـل و آسـیب شـوند. بـه 

شـیراز: خواجـه  قـول 

به ادب نافـه گشــائی کن از آن زلف ســـیاه
جای دل های عزیز است به هم برمَزَنش

1-  مادی به نهرهایی گفته می شود که با شیبی مالیم و به منظور تقسیم آب 
زاینده رود جهت زراعت و مصرف خانگی، دراصفهان ساخته می شد.

2-  تـاالر تیمـوری از بقایـای عمـارات قدیـم نقـش جهـان اسـت کـه بنـای آن را بـه 

دوره هـای قبـل از صفویـه وعهـد آق قویونلـو نسـبت می دهنـد، ولیکـن بعید نیسـت که 

جـزء بناهـای زمـان شاه اسـماعیل اول باشـد. دِر سـابق ایـن عمـارات جزء مسـتحدثات 

اطـراف چهل سـتون بـود و از آن  طـرف رفت وآمـد می شـد. مدتـی کتابخانـه ملی شـهر 

بـود. در سـال های 1315 و 1320 تعمیـر و 1327-1328 شمسـی مبـدل بـه باشـگاه 

افسـران شـد. در سـال 67 بـا مسـاعدت شـهرداری اصفهـان به پـاِس قریب 40 سـال 

زحمـات شـبانه روزی در اختیـار مرحـوم دکتـر محمدعلـی جعفریـان اسـتاد برجسـته 

زمین شناسـی و تاریـخ طبیعـی قـرار گرفـت و تبدیل به مـوزه تاریخ طبیعی شـد. اکنون 

در جلـوی ایـن تـاالر و در حیاط ورودی چند مجسـمه از جانوران ماقبل تاریـخ قرار دارد 

و روزانـه مـورد بازدیـد بخصـوص دانش آمـوزان مدارس اسـت.

3 -  هتـل عباسـی بنایی اسـت کـه درحدود 300 سـال پیش در زمـان حکومت آخرین 

شـاه صفـوی و بـه خواسـت مـادرش سـاخته و وقـف مدرسـه چهارباغ شـد. ایـن بنا به 

عنوان کاروان سـرایی برای اقامت بازرگانانی که در راه ابریشـم سـفر می کردند، سـال ها 

و دهه هـا و قرن هـا بعـد در زمـان ظل السـلطان تعمیـر و برای اسـکان سـربازانش مورد 

اسـتفاده قـرار گرفـت. ایـن مـکان از آن زمـان به مدت قریب 40 سـال کاربـری نظامی 

داشـت کـه بـه نـام »سـربازخانه جنـوب« از آن یـاد می شـود. پـس از این زمـان و طی 

کشمکشـی طوالنـی بیـن متولـی موقوفـه و صاحب منصبان آن زمـان، عاقبـت رای به 

موقوفه بـودن آن داده شـد؛ امـا بنـا روزگار خوشـی نداشـت، مدتـی اصطبل بـود و مدتی 

هـم بـه انبـار قند و شـکر تبدیل شـد. بعـد هم مجـدداً آمـادگاه ارتش شـد و در کودتای 

28 مـرداد، افـراد دستگیرشـده در ایـن مکان مـورد بازجویی قرار می گرفتنـد. تا آن که در 

سـال 1329شمسـی آنـدره گدار فرانسـوی که در آن زمـان در ایـران کار می کرد، تالش 

کـرد بنـا را احیـاء کند. سـرانجام در سـال 1336 دولت وقـت تصمیم گرفت کاروان سـرا 

را بـه هتـل بین المللـی به »سـبک نویـن« تبدیل کنـد. اجاره نامـه ای بین بیمـه ایران و 

اداره کل اوقـاف اصفهـان در اسـفندماه 1336بـه پیشـنهاد آندره گدار، کـه زمانی رییس 

و در آن موقع مشـاور اداره کل باستان شناسـی بود، منعقد شـد که بر اسـاس آن سـرای 

فتحیـه )کاروان سـرای مـادر شـاه( به مدت 60 سـال به شـرکت بیمـه ایران اجـاره داده 

شـود تـا بـه هزینه خـود مهمانخانـه بسـازد. این شـرکت در مقابـل، 5 میلیـون ریال به 

طـور پیش قسـط در اختیـار اداره اوقـاف گذاشـت کـه چند دبسـتان بـا این پول سـاخته 

و در اختیـار اداره فرهنـگ قـرار داد. کلنگ زنـی انجـام شـد و نامـش را »هتـل عباسـی« 

گذاشـتند. ایـن کار البته موافقـان و مخالفان زیادی داشـت و روزنامه هـای اصفهان در آن 

زمـان مقـاالت زیـادی در انتقـاد یا تایید آن نوشـتند، به هرحـال بازسـازی در نهایت دقت 

و سـلیقه بـه اتمام رسـید و شـد آن چه باید می شـد.

4-  عمـارت تـاالر اشـرف باقی مانده کاخ های عصر صفوی اسـت که در زمان شـاه عباس 

دوم سـاخته و در عصر شاه سـلیمان کامل شـده اسـت. بسـیاری از خارجیانی که در روزگار 

صفویـه و بعـد از آن بـه اصفهـان آمده انـد، تـاالر اشـرف را بنایـی باشـکوه و نفیـس و 

زیبـا توصیـف کرده انـد. تعدادی از محققـان نوشـته اند در اوایل جنـگ اول )1918-1914 

میـالدی( تـاالر اشـرف انبـار علوفـه بـوده و بعـد از آن یکـی از واحدهـای نظامـی در آن 

مسـتقر شـده و در ایـن زمـان بـوده اسـت کـه گچ بری هـا و نقاشـی های زیبـای این کاخ 

در زیـر انـدودی از گـچ پنهـان شـد. در اواخـر قاجـار مرمت هایـی در آن صـورت گرفت و 

از ویرانـی نجـات یافـت. پـس از ایـن تعمیـرات بود کـه بـه اداره معارف وقـت اختصاص 

یافـت و در زمانـی بعدتـر با اسـتقرار اسـتانداری اصفهـان در کنـار این بنای ارزشـمند، در 

اختیـار اسـتانداری قرار گرفـت و کمـاکان در اختیار اسـتانداری برای پذیرایـی از مهمانان 

ویـژه خارجی اسـت.
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لزوم احیاء؛ نگاهی فلسفی به 
پدیده احیاء بناها

مشـابهی  واژه هـای  همـه   ... و  »احیـاء«  »باززنده سـازی«،  »مرمـت«، 
هستند برای یک محتوا، که چگونه و چرا باید ساختمان های گذشته 
کـرد. پـس و پشـت ایـن کنـش معمارانـه چـه اندیشـه یـا  را دوبـاره احیـاء 
فلسـفه ای نهفتـه اسـت؟ چـه نیـازی بـه احیـاء ایـن بناهـا کـه به هرحال 
کرده انـد، وجـود دارد؟ چـرا نبایسـت آن هـا را تخریـب  عمـر خـود را طـی 
کـرد و بناهـا و سـاختمان های نـو، جدیـد و بـا کارکردهـای نویـن نشـاند؟ 
هنگامی کـه انسـان پـا بـه دوران جدیـد نهـاد، اندیشـه ای شـکل گرفت، 
کـه می خواسـت هرچـه از گذشـته بجـا مانـده اسـت را بـه دور ریـزد، ایـن 
ریشـه در فلسـفه دکارت داشـت، کـه بیـان کرده بود: »مـن فکر می کنم، 
پـس هسـتم.«، او اصـل را روی »مـن« گذاشـت؛ و مـن آغازگـری بـود که 
کنـد. پـس ایـن مـن فاقـد تاریـخ  می خواسـت همه چیـز را از خـود شـروع 
گفته  که همه چیز از او آغاز می شـد. دکارت خود درباره شـهرها  بود، چرا
بـود کـه شـهرها را بایـد  تخریـب کـرد و هنگامی کـه آن ها بـه زمین صاف 
و تخـت شـدند، آنـگاه بـر روی آن هـا بایـد شـهر سـاخت. درسـت چیـزی 
شـبیه »نوشـهر«ها. ایـن برنامـه در تمامـی عرصه هـای زندگـی گسـترش 
گرفـت. اسـلوب معمـاری  یافـت و بـر بنیان هـای آن مدرنیسـم شـکل 
مهندسـِی تحلیلـی و آنالیزمحـور درواقـع دسـتاورد روح دکارتـی اسـت که 
هندسـه تحلیلـی بنیـاد نهـاد. درواقـع یـک موضـوع تکه تکـه شـده بـر 
اسـاس مختصـات دکارتـی )محـور مختصـات( آنالیـز شـده اسـت و مورد 
گرفتـه اسـت. از ایـن منظـر فـرم سـاده و روشـن و سـبکی و  بررسـی قـرار 
کوربوزیـه2( روشـن،  ح می کنـد )آثـار میـس وندروهـه1،  شـفافیت را مطـر
کارکردگرائی نشـات می گیرد و  شـفافیت سـاده بودن بنا درواقع از توجه 
در راسـتای تفکـر شـفافیت معمـاری پیش سـاخته در قـرن نوزدهـم آغـاز 
می شـود، امـا ایـن درک کـه این »مـن« که می توان به آن انسـان گفت، 
کـه بـا  واقعیـت تاریخـِی انسـان خوانائـی  فاقـد تاریـخ اسـت، درکـی بـود 
نداشـت. چـه انسـان واجـد تکامـل تاریخـی بـوده اسـت. ازایـن رو هـگل 
فلسـفه تاریـخ نوشـت و در شهرسـازی و معمـاری موضـوع توجـه انسـان 

Ludwig Mies van der Rohe  - 1
Le Corbusier  - 2

کنـون بایـد نگاهـی دیگـر  گرفـت. ا بـه تاریـخ مبنـای تئوریـک و فلسـفی 
کـه بـه  کـه یـک معمـار  بـه شـهر و معمـاری داشـت. در ایـن زمینـه بـود 
کوشـید تـا  او هـگِل معمـاری لقـب دادنـد، بـا نـام شـینکل3 ظاهـر شـد و 
عناصـر دوگانـه مثـل منطـق، تخیـل، هنـر و علـم را بـا یکدیگـر آشـتی 
کنـون تعییـن خـود را  کـه ا دهـد. ایـن درواقـع همـان سـنت هگلـی بـود 
کـه هـگل همـواره در تـاش بـود دوگانگی هـا  در معمـاری می یافـت، چرا
یعنـی امـوری چـون درون-بیـرون، فرد-جمـع، جامعه-دولـت، عـام-
خـاص را بـا هـم آشـتی دهـد. او خواسـته بـود کـه از طریـق خردمنـدی را 
در بطـن تاریـخ دنبـال کنـد. پـس اینجـا معمـاری به مثابـه اثـری هنـری 
کـه   )Sitte( کـه از طریـق، منطـق، اخـاق اجتماعـی نمایـان می شـود تـا 
تاریخ از دل آن بیرون می آید، باهم ترکیب شـوند بدین سـان تاریخیت 
بناهـا به گونـه ای جـدی اهمیـت یافتنـد. اما موضـوع توجه بـه تاریخ در 
اینجـا پایـان نیافـت، چون تاریخی که هگل در چارچوب فلسـفه تاریخ 
اندیشـه  بـه  بیشـتر متکـی  کـه  بـود  تاریخـی  بـود،  کـرده  صورت بنـدی 
گرچـه بـه تاریـخ توجـه می کـرد، امـا عصـاره آن مـردان  پیشـرفت بـود؛ ا
کـه واجـد اهمیـت  بـزرگ بودنـد. در معمـاری نیـز بناهـای بـزرگ بودنـد 
بودنـد، از سـوی دیگـر تاریـخ در رأسـش دولـت قـرار داشـت و در دسـتگاه 
کمتـر  فلسـفی اش، خاطـره، حافظـه، جهـان پیرامـون و محیط زیسـت 
کنـون  کنـون تاریـخ را بایـد در مفهومـی وسـیع تر دیـد، ا نشـانی داشـت. ا
گوشـت  بـدن،  حافظـه،  اقلیـم،  می گیـرد،  همه جانبـه  ابعـادی  تاریـخ 
انسـانیت  تاریخیـت  و  تاریـخ  رونـد شـکل گیری  آن  در  پوسـت همـه  و 
کـه مرمـت،  کنـون بـا ایـن دیـدگاه اسـت  نقشـی مؤثـر داشـته و دارنـد. ا
باززنده سـازی و یـا احیـاء دیـده می شـود. در ایـن درک  از تاریخ که تاریِخ 
هسـتی نـام گرفتـه اسـت، معمـاری در بسـتر طبیعـت، اجتمـاع و از همـه 
مهم تـر زندگـی رقـم می خـورد و آن درصورتـی ممکـن اسـت کـه در بافتـار 
یادآوری هـا،  اجتماعـی،  تحـوالت  طبیعـت،  تاریـخ  شـامل  کـه  زندگـی 

کـه معنـا پیـدا می کنـد.    خاطـرات و حتـی بوهـا و صداهاسـت 

Karl Friedrich Schinkel  - 3
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احیاء در احیاء؟!

کارکرد بناهـای تاریخی و فرهنگی  شـناخت، حفـظ و بهبـود عملکرد و 
در  نهفتـه  ارزش هـای  بقـاء  تضمیـن  ایـده  بـا  و  روز  نیازهـای  مطابـق 
کـه طـی سـال های اخیـر در ایـران و جهـان مـورد  آن هـا شـیوه ای اسـت 
گرفتـه اسـت. ایـن امـر ناشـی از شـناخت و درک اندیشـه و  توجـه قـرار 
ح و برنامه ریـزی  ارزش هـای ایـن آثـار و توجـه بـه فراینـد و نظـام طـر
روز  دانش هـای  از  بهره گیـری  همـراه  بـه  واقع گرایانـه  و  منسـجم 
ایـن  در  دوبـاره  زندگـِی  یافتـن  جریـان   رویکـرد،  ایـن  حاصـل  اسـت. 
و  متولیـان  روبه کمـال  و  منطقـی  صحیـح،  درک  نشـان دهنده  و  آثـار 
پیشـروان ایـن تفکـر نویـن در زمینـه بناهـای تاریخـی اسـت. بنابرایـن 
و  حفـظ  بـرای  متصـور  فرایندهـای  و  راهبردهـا  مهمتریـن  جملـه  از 
تضمیـن بقـای آثـار تاریخـی و فرهنگـی، احیـاء بـر اسـاس ارزش هـای 
نهفتـه در آن هـا و نیازهـای روز اسـت. ازایـن رو احیـاء مجموعـه کاملـی 
مفهـوم  اسـت.  تاریخـی  بناهـای  پایـدار  حفاظـت  بـرای  فعالیت هـا  از 
شـده  کشـیده  چالـش  بـه  کنونـی  سـال های  در  بهره بـرداری  و  احیـاء 
اسـت. همچنین از سـوئی دیرینۀ سـاخت، بازسـاخت، تعمیر، حفظ و 
حتـی مرمـت مـورد پرسـش قرار گرفته اسـت و از سـوی دیگـر در جامعه 
مـا مفاهیـم جدیـد آن هـا بـا پشـتوانه نظـری جهانـی توسـعه مطلـوب 
نیافتـه و ایـن فعالیت هـا بـا نگرانـی دنبـال شـده اسـت. از نقطـه نظـر 
مبانـی نیـز در خصـوص چگونگـی اسـتفاده از نگـرش و واژگان جهانـی 

توافـق همگانـی در ایـران امـروز وجـود نـدارد. 
جـان  و  جسـم  اساسـی  بعـد  دو  دارای  فرهنگـی  میـراث  شـخصیت 
کالبـد معمـاری وجـه جسـمانی آن را  کـه از یکدیگـر متمایزنـد.  اسـت 
کـه قابـل رویـت اسـت، امـا احیـاء بایـد متوجـه جـان  تشـکیل می دهـد 
اعطـای  و  تعییـن  یعنـی  گـردد.  فرهنگـی  میـراث  و  تاریخـی  بناهـای 
کاربـری جدیـد بـه بناهـای تاریخـی احیـاء نیسـت، بلکـه شـرط اصلـی، 
کامـًا  تـداوم جریـان زندگـی بومـی در آن اسـت. پـس احیـاء مفهومـی 
بـه  و  اسـت  اسـتوار  خاقانـه  فرآینـدی  مبنـای  بـر  کـه  بـوده  تحقیقـی 

کـه بـا تقویـت عوامـل مختلـف، رونـد حیات  اقداماتـی اطـاق می شـود 
کـه هـر بنـای تاریخـی- ابنیـه تاریخـی را محقـق می سـازد. امـا ازآن جـا 
و  معنـوی  پیام هـای  از  بخشـی  نماینـده  و  بازگوکننـده  فرهنگـی، 
لـذا  اسـت.  خـود  دوره  در  زندگـی  شـیوه های  نمایانگـر  و  اعتقـادی 
احیـای ابنیـه تاریخـی اواًل نیـاز بـه ارزش یابـی دقیـق در ظـرف زمانـی و 
مکانـی خـاص خـود دارد و ثانیـًا مدیریـت و برنامه ریـزی احیـاء بایـد بـر 
مبنـای اصـول نظـری مرمت و احیاء بـوده و توجه به قوانین، مقررات 
و معاهـدات ملـی و جهانـی داشـته و ثالثـًا هم سـو با اندیشـه سـازندگان 
بنـا و کمتریـن دخـل و تصـرف و بـر اسـاس معیارهای فناورانـه در دوره 

مرمـت باشـد. 
ضرورت هـای  از  یکـی  تاریخـی  بناهـای  و  فرهنگـی  میـراث  حفـظ 
کـه نشـان از توجه و اهتمام دولـت به حفظ هویت،  انکارناپذیـر اسـت 
تمـدن و تاریـخ کشـور دارد. بـرای حفـظ این میراث، تنهـا مرمت آن ها 
بـه  لـزوم توجـه  کافـی نیسـت.  گرفتـن تمهیـدات الزم  بـدون در نظـر 
ملزومـات حضـور انسـان در آن مـکان و همچنیـن تغییـرات عملکـرد 
بناهـا  ایـن  مجـدد  اسـتفاده  جهـت  امـروز  نیازهـای  مطابـق  فضـا  آن 
بناهـا  این گونـه  عملکـرد  بعـدی  درجـه  در  و  دارد  قـرار  اول  درجـه  در 
کـه ایـن دخـل و تصـرف، هویـت و ماهیـت  بایـد طـوری تعریـف شـود 
گـون بنـا و ارتبـاط آن هـا بـا یکدیگـر را خدشـه دار نکنـد.  گونا فضاهـای 
احیـای  و در صـورت مدیریـت صحیـح،  و تحفـظ  تمهیـدات  ایـن  بـا 
یـا در صـورت ضـرورت  بـا نیازهـای امـروز و  این گونـه بناهـا متناسـب 
تغییـر عملکـرد آن هـا می توانـد هـم بـه حفـظ ایـن مواریـث و شناسـائی 
کنـد و هـم به طـور موثـری نیازهـای  کمـک  آن هـا بـه نسـل های آینـده 
کنونـی جامعـه امـروزی را برطـرف نمایـد. در ایـن زمینـه فناوری هـای 
جدیـد سـاختمانی و سـازه ای می توانـد نقـش ویـژه ای داشـته باشـد. با 
ایـن رویکـرد، حفـظ، مرمـت و احیـای میـراث فرهنگـی به طـور عـام و 
بناهـای تاریخـی به طـور خـاص امـری پیچیـده، دشـوار و چندوجهـی 
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کـه بـا عوامـل متعـدد فنـی، اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی و  اسـت 
از  گران قـدر  بناهـا میراثـی  این گونـه  زیـرا  پیـدا می کنـد.  ربـط  سیاسـی 
اصلـی  کنان  سـا فرهنگـی  شناسـنامه  و  هویـت  از  جزئـی  و  گذشـتگان 
بـا  اسـت  الزم  فرهنگـی  ثـروت  به عنـوان  کـه  میراثـی  هسـتند؛  آن هـا 

بهتریـن شـیوه حفـظ و بـه نسـل آینـده سـپرده شـود. 
متاسـفانه بناهـای تاریخـی ایـران در دهه هـای اخیـر بـه سـبب نبـود 
ظهـور  کنـار  در  آن هـا  حفاظـت  بـرای  شـفاف  و  معیـن  چشـم اندازی 
غیراصولـی،  مداخـات  و  داشـته  وجـود  شهرسـازی  در  کـه  تفکراتـی 
گـر چـه  کالبـدی و اجتماعـی بسـیاری شـده اسـت. ا دچـار آسـیب هایی 
بـرای تحلیـل تاثیـر احیـای بناهـای تاریخـی بـر محیـط پیرامونی خود 
نخسـت شـاخص های حیـات اجتماعـی مرتبـط بـا آن بررسـی و دیـده 
خواهنـد شـد، امـا در زمینـه اهـداف اجتماعـی به طـور عـام و اقتصادی 
کـرد که  کـه حاصـل از احیـاء هسـتند، شـاید بتـوان ادعـا  به طـور خـاص 
مهم تریـن تاثیـر احیـای بناهـای تاریخـی بـر جامعـه، توسـعه صنعـت 
کـه خـود ایـن صنعـت تاثیـرات سیاسـی، اجتماعـی و  گردشـگری اسـت 

اقتصـادی فراوانـی بـه دنبـال دارد.
مرمـت و احیـای آثـار تاریخـی بـه جـز حفـظ میـراث فرهنگـی یک کشـور، 
گرفتـه  کـه بنـا در آن قـرار  بـه حفـظ اصالـت بافـت شـهرها و یـا طبیعتـی 
نیـز کمـک می کنـد. در این حالت این آثاِر احیاء شـده و فضای پیرامونی 
آن هـا می تواننـد بـه جـز ارزش تاریخـی، بـه یـک جاذبـه گردشـگری هـم 
تبدیـل شـوند. در ایـن راسـتا چندی اسـت صنـدوق احیـاء و بهره برداری 
از اماکـن تاریخـی و فرهنگـی بـا توجـه بـه اهـداف و بیانیـه ماموریـت و 
چشـم انداز خـود در زمینـه مرمـت، بازسـازی و احیـای بناهـای تاریخـی 
گران بهـای فرهنگـی ملـت  گردشـگری بـه میـراث  درصـدد پیونـد حـوزه 
ایـن  ایـران توسـط سـرمایه گذارِی بخـش خصوصـی فعالیـت می کنـد. 
صنـدوق بـه توسـعه صنعـت گردشـگری و تقویـت اقتصـاد ملـی و تجربه 
گماشـته تـا مزیـت  نوینـی از زندگـی در فضـای تاریخـی و سـنتی همـت 
کـه  کشـور را بـه مزیـت رقابتـی، نـه در سـطح منطقـه  گردشـگری  نسـبی 
کیفیـت و جاذبـه ابنیـه تاریخـی آن بـی بدیـل اسـت، بلکـه در  شـمار و 
گذرانـدن اوقـات فراغـت در  جهـان تبدیـل نمایـد. اسـتراحت، اقامـت و 
سـنتی  فضاهـای  بـا  انسـان  ارتبـاط  از  جدیـدی  تجربـه  تاریخـی  ابنیـه 
گردشـگری مـدرن اسـت. ورود بناهـای تاریخـی و فرهنگـی  در دوران 
بـه چرخـه بهره بـرداری اقتصـادی بـا توجـه بـه قدمـت بیـش از هفـت 
کشـور، می توانـد یکـی از  هـزار سـاله ایـران و بناهـای تاریخـی بی شـمار 
محورهـای اصلـی توسـعه اقتصـادی از طریـق پویائـی صنعـت پذیرائی، 
گردشـگری داخلـی و خارجـی  کـه در  باشـد  فراغـت، آسـایش و تفریـح1 
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تحقق پیدا می کند. 
بازسـازی و احیای بناهای تاریخی چندی اسـت توسـط سـرمایه گذاری 
کـن  بخـش خصوصـی و بـا مدیریـت صنـدوق احیـاء و بهره بـرداری از اما
تاریخـی و فرهنگـی شـروع شـده اسـت. این امر می تواند بـه پیوند حوزه 
کمـک نمـوده و  گرانبهـای فرهنگـی ملـت ایـران  گردشـگری بـه میـراث 
گردشـگری و تقویـت اقتصـاد ملـی و تجربـه نوینـی  بـه توسـعه صنعـت 
تبدیـل  باعـث  رویکـرد  ایـن  شـود.  منجـر  سـنتی  فضـای  در  زندگـی  از 
بـه فرصت هایـی  کشـور  از تخریـب میـراث فرهنگـی  ناشـی  تهدیـدات 
گردشـگری و رشـته های  بـرای توسـعه بهینـه زیرسـاخت های صنعـت 
کـد بناهـای  وابسـته بـا هزینـه و زمـان انـدک، ورود سـرمایه عظیـم و را
مقاوم سـازی  مولـد،  اشـتغال  ایجـاد  و  اقتصـادی  چرخـه  بـه  تاریخـی 
اقتصـاد و توسـعه کشـور گـردد. در ایـن زمینـه بایـد بـه نکات زیـر توجه و 

کـرد: راهبردهـا و سیاسـت ها را بـر اسـاس آن هـا تنظیـم 
   پیونـد هویتـی از طریـق تجربـه زیسـت در فضـای سـنتی بناهـای 

کمتـر دیـده می شـوند، در  کشـورهای دیگـر  کـه نظیـر آن در  تاریخـی 
بـود. اثرگـذار خواهنـد  گردشـگران  نیازهـای  تامیـن  و  ارضـاء روحـی 

   در چرخـه اقتصـاد جهانـی هـر کشـوری دارای مزیـت نسـبی محلی و 

کـه بایـد با برنامه ریـزی و تدوین راهبرد مناسـب، آن  منطقـه ای بـوده 
را بـه مزیـت رقابتـی بین المللـی تبدیـل کند.

گردشـگری  نسـبی  مزیـت  تبدیـل  در  می تواننـد  تاریخـی  بناهـای     

جـاده ای در ایـران بـه مزیـت رقابتـی و ایجـاد یـک برنـد جهانـی نقـش 
موثـری داشـته باشـند.  

کولـوژ یعنـی مکانـی  ا بـه زیسـت  تاریخـی قابلیـت تبدیـل  بناهـای     

بـا همـه مظاهـر بومـی آن منطقـه را دارنـد.  زیسـتی 
   بناهـای تاریخـی در دوران زندگـی مـدرن انسـان ها بـه هتـل، متـل، 

و  کوتاه مـدت  حتـی  اقامـت  و  اسـتراحت  مکان هـای  و  میهمان پذیـر 
موقتـی گردشـگران تبدیـل شـوند و برنـد گردشـگری جـاده ای ایـران از 

گیـرد.  ایـن طریـق شـکل 
گرچه تشویق سرمایه گذاران بخش عمومی و خصوصی  به هر صورت، ا
کارکردهـای  احیـای  بـه  منظـور  تاریخـی  بناهـای  احیـای  بـه  ورود  در 
مختلـف، نقـش انکارناپذیـری در حفاظـت بناهـا و بافت هـای تاریخـی 
دارد، اما  باید با برنامه ریزی و تدوین سیاسـت های اقتصادی مناسـب 
کـه هـر چنـد بناهـای  گرفـت  و خاقانـه ایـن مقصـود را همـواره در نظـر 
تاریخـی دارای جاذبه هـای زیـادی از منظـر زیسـتی و زیبایی شناسـی و 
گام بایـد بـه  اصالـت بنـا بـرای اسـتفاده کنندگان هسـتند، در نخسـتین 
نیازهـا و خواسـته های بهره بـرداران پاسـخی مطلـوب داده شـود.  لـذا 
کارشناسـان احیـای بناهـای تاریخـی نبایـد در عمـل  دسـت اندرکاران و 
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بـه شـکلی سـاده انگارانه  بـه آن بنگرنـد. 
کار و مرمـت و احیـای  کنـون بعـد از یـازده سـال از آغـاز شـروع بـه   هـم ا
بیـش از هفتـاد بنـای تاریخـی بـا حجـم سـرمایه گذاری افـزون بـر یـک 
هـزار میلیـارد ریـال توسـط بخـش خصوصـی بـر اسـاس رویکـرد مذکـور، 

که: زمـان خوبـی اسـت 
کلیه بناهای  1-  مستندسازی تجربیات خوب و بد و مثبت و منفی در 

گیرد. تاریخی مرمت و احیاء شده صورت 
2- تعدادی از این بناها که از جنبه مرمت و احیاء دارای نکات ارزشمند 
و آموزنـده بـرای حرفه منـدان و مجریـان هسـتند تجزیـه و تحلیـل و نقـد 

شـوند تـا از ایـن طریـق به تهیه اسـتانداردهای الزم اقدام شـود.
3- بـا توجـه بـه دو قـدم مذکـور و نتایـج حاصـل از آن هـا مرجعـی بـرای 
کندگـی و  گـردد تـا از پرا تجمیـع تجربیـات و اسـناد تهیـه شـده تعییـن 

شـود. جلوگیـری  دوبـاره کاری 
4- سـند مرمـت و احیـای بناهـای تاریخـی بـا توجـه بـه اقدامـات قبلـی 

تدویـن و تصویـب شـود.

استانداردسـازی  بهره بـرداری  و  احیـاء  مرمـت،  روندهـای  بـرای   -5
انجـام شـود و ضوابـط آن هـا بـرای مجریـان، ناظـران و بهره بـرداران در 
کنتـرل تهیـه و تدویـن شـوند تـا توسـط مرجـع ذی ربـط  اجـرا، نظـارت و 

گـردد.    تصویـب 
رسـانه ها  کمـک  و  فـوق  قدم هـای  تحقـق  بـا  و  این صـورت  در 
و  دسـت اندرکاران  زمینـه،  ایـن  در  روشـنگری  و  اطاع رسـانی  در 
بهره بـرداران احیـای بناهـای تاریخـی بـا رنسانسـی در زمینـه تبدیـل 
و  فاخـر  بناهـای  ایـن  از  گردشـگران  اسـتفاده  و  بـه طـا  ایـران  ک  خـا
کـه »احیـاء در احیـاء« نـام دارد. در مقدمـه  هنـری روبـرو خواهنـد شـد 
کشـور  این رنسـانس و نوگرایی، ورود نشـریه احیاء به زمره مطبوعات 
را بـه دسـت اندرکاران ایـن نشـریه و همچنیـن طایـه داران ایـن علـم و 
هنـر تبریـک عـرض نمـوده و امیـدوارم ایـن نشـریه هـم راه نویـن و پـر 
کـه در  کنـد و هـم بتوانـد بخشـی از بـاری  پیـچ و خـم را بـا صابـت طـی 
ایـن مسـیر بـر دوش فنـاوران و مخصوصـًا بخـش خصوصی اسـت را بر 

ان شـاءاهلل!    بکشـد.  دوش 
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نقش بناهای تاریخی در 
توسعه گردشگری

فرهنـگ حاصـل تعامـل انسـان بـا محیـط پیرامـون و محیـط فرصتـی 
بـه  گذاشـتن ایده هـا  بـرای خلـق ایده هاسـت. »یادگیـری« و در میـان 
بـه رمزگـذاری و نمادهایـی نیازمنـد  ارتبـاط هـم  نیـاز دارد و  »ارتبـاط« 
.)Smith, گـردد)2000:18  مشـترک  و  شـود  آموختـه  بایـد  کـه  اسـت 
یکـی از روش هـای ارتبـاط بیـن فرهنگی،”گردشـگری” اسـت، واژه ای 
کـه نخسـتین بـار در سـال 1811 میـادی در مجلـه ای انگلیسـی بـه نـام 
گازیـن )مجلـه ورزشـی( آمـد. در آن زمـان ایـن لغـت بـه  اسـپورتنگ ما
از منابـع  بازدیـد  آثـار تاریخـی و  بـه منظـور تماشـای  معنـای مسـافرت 
کار می رفـت )محاتـی، 1380: 3(. امـا  کسـب لـذت بـه  طبیعـی بـرای 
گردشگری تفریحی، درمانی،  گردشگری چون  امروزه انواع مختلفی از 
شـامل  را  سیاسـی  و  تجـاری  زیارتـی،  ورزشـی،  اجتماعـی،  فرهنگـی، 
گردشـگری  از  گونـه ای  گردشـگری فرهنگـی  می شـود. در ایـن میـان 
کـه بـه طورکلـی یـا جزئـی بـه وسـیله عرضـه هـای هنـری، میراثـی  اسـت 
یـا تاریخـی تهییـج و دارای انگیـزه شـده اسـت. تمایزهـای منطقـه ای، 
بـه هـم  نـژادی و قومـی، تاریـخ و سـیمای معاصـر، تکـه هـای  منـش 
پیوسـته از مکان ها، سـنت ها و تجاربی هسـتند که نمایانگر یک کشور 
از آن سـرزمین  تنـوع و تجسـمی  کننـده  بـوده و منعکـس  مـردم آن  و 
گردشـگری میـراث  می باشـند) Edgell, 2009:106(. بـا ایـن تعریـف، 
گردشـگری فرهنگـی، دارای پیشـینه ای  بـه عنـوان بخـش مهمـی از 
طوالنـی اسـت و میـراث ملمـوس و ناملموس هر سـرزمین همـواره عامل 
گردشـگر و انتقال فرهنگ آن سـرزمین بوده اسـت.  مهمی برای جذب 
امـروز ایـن ارتبـاط بیـن فرهنگـی و انتقـال پیـام بـه وضـوح در میـراث 

معمـاری سـرزمین هـای مجـاور دیـده می شـود. 
ایـن مدعـا  بـر  نیـز شـاهدی  ایـران  در  گردشـگری  تاریخـی  پیشـینه ی 
اسـت. سـیاحان بسـیاری، بـه ویـژه در درخشـان ترین دوران توسـعه ی 
گرفتند.  گردشـگری، یعنی دوران حکومت صفویان، راه ایران را پیش 

سـفرنامه هـای بـه جـا مانـده از ایـن سـیاحان همـراه با توصیفـات دقیق 
اشـتیاق  گویـای  هـم  تاریخـی،  ابنیـه  از  شـده  ترسـیم  هـای  کروکـی  و 
وکنجـکاوی آنـان بـرای آشـنایی بـا فرهنگ و تمدن این سـرزمین و هم 
گردشـگر اسـت.  نشـان دهنـده ی جذابیـت میـراث فرهنگـی در جـذب 
میـراث  ویـژه  بـه  میـراث  تاریخـی  نقـش  بـه  می تـوان  ترتیـب  ایـن  بـه 
گردشـگری  توسـعه ی  در  جـاذب،  کانون هـای  عنـوان  بـه  معمـاری، 
فرهنگـی، از دیربـاز تا کنـون اشـاره نمـود. ایـن نقش در دهه هـای اخیر با 
رشـد سـریع گردشـگری فرهنگـی در دنیـا و افزایـش تقاضـا بـرای تجـارب 
فرهنگـی، پررنگ تـر شـده و میـراث معمـاری و مـکان هـای تاریخـی بـه 
گردشـگری فرهنگی تبدیل شـده اند. بدین لحاظ کشـور ایران با  محور 
دارایی هـای تاریخـی بسـیار و گردشـگری میـراث محـور، می توانـد مـورد 
گرفتـه و فرصـت  گردشـگری جهـان قـرار  کانون هـای  توجـه بسـیاری از 
مناسـبی را بـرای توسـعه ی گردشـگری پایـدار بـا تکیـه بـر پتانسـیل های 
قابلیـت  شـناخت  بـا  می تـوان  ایـن رو  از  آورد.  فراهـم  موجـود  تاریخـی 
مکان هـای تاریخـی و توانمندی های بالقوه ی موجـود، عاوه بر کمک 
بـه توسـعه و ترویـج فرهنـگ بومـی و  بـه بهبـود وضعیـت اقتصـادی، 
منطقـه ای پرداخـت. بهره بـرداری از بناهـای تاریخـی بـه عنـوان یکی از 
گردشـگر  مقاصدگردشـگری، با ایجاد فرصت برای تبادل فرهنگی بین 
و جامعـه ی میزبـان، سـبب احیـاء عناصـر فرهنگـی رو بـه زوال، تقویـت 
غـرور ملـی و عـزت نفـس اجتماعی و همچنین ایجـاد انگیزه برای حفظ 
هویت فرهنگی-تاریخی در جامعه میزبان می شود. همچنین عاوه بر 
اثـرات مثبـت اجتماعی-فرهنگـی، می تـوان بـه اثرات مثبـت اقتصادی 
چون اشتغال زایی )ایجاد مشاغل مستقیم و غیرمستقیم(، رشد درآمد 

منطقـه ای و تامیـن بودجـه ی نگهـداری و حفاظـت بنـا اشـاره نمـود. 
چـون  نامطلوبـی  اثـرات  و  پیامدهـا  گردشـگری،  توسـعه ی  گرچـه  ا
فیزیکـی  هـای  آسـیب  فرهنـگ،  شـدن  کاالیـی  فرهنگـی،  تغییـرات 
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ناشـی از ازدحـام جمعیـت، کاهـش کیفیـت تجربـه )بـرای گردشـگر( در 
گردشـگری انبـوه و ایجـاد تـورم در منطقـه را نیـز بـه دنبـال  نتیجـه ی 
دارد و این موضوع موجب نگرانی و دغدغه ی مدیران و دوسـت داران 
کارگیری اصول پایداری  میراث فرهنگی شـده اسـت، اما می توان با به 
و جلوگیری از توسعه    بی رویه و بدون برنامه ی گردشگری، دست یابی 

گردشـگری پایـدار را امکان پذیـر نمـود. بـه 
گردشـگری بایسـتی  کسـب اهـداف توسـعه پایـدار، برنامـه ریـزان  بـرای 
بـه توسـعه از دیدگاهـی کامـا متفـاوت از آنچـه کـه بـرای مـدت مدیـدی 
نگـرش  در  بنگرنـد.  توسـعه ای،  نگـرش  یعنـی  بـود،  رایـج  جهـان  در 
اقتصـادی،  منفـی  پیامدهـای  بـه  توجـه  بـدون  مقاصـد  توسـعه ای، 
گیرنـد.  قـرار  اسـتفاده  مـورد  و  یابنـد  ارتقـاء  بایـد  اجتماعـی و محیطـی 
گردشـگران  کنتـرل نشـده ی توسـعه، افزایـش تعـداد  هـدف ایـن شـکل 
توسـعه  برنامه ریـزی  بنابرایـن   .)Timothy,2011,270(اسـت و درآمـد 
کـه  ای  "توسـعه  یعنـی  توسـعه1،  تعریـف  اسـاس  بـر  بایـد  گردشـگری 
کنونـی را بـدون در خطـر انداختـن نیازهـای نسـل هـای آتـی  نیازهـای 
تامیـن نمایـد"، صـورت گیـرد. به این ترتیب از یک سـو میراث معماری 
دیگرگردشـگری  سـوی  از  و  شـده  فرهنگـی  گردشـگری  توسـعه  سـبب 
کنان محلـی، موجبـات حفـظ میـراث  فرهنگـی بـا ایجـاد انگیـزه در سـا
گامـی در  معمـاری را فراهـم مـی آورد و در نهایـت ایـن ارتبـاط دوسـویه 

گردشـگری پایـدار خواهـد بـود.   جهـت توسـعه 

1 -  سازمان ملل متحد، گزارش کمیسیون براندت لند، سال 1987 میالدی
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آینــــده ی شـــــهرهای تاریخـــــــی: 
تجربه  یک عملگـــرا

چکیـده

مقــدمه

گرفتـه اسـت،  کـه در آن روندهـای آتـی توسـعه، حفاظـت1 و مدیریـت شـهرهای تاریخـی مـورد بحـث و بررسـی قـرار  مقالـه ی حاضـر 
از کارهـای عملـی کـه مـن پیـش از ایـن بـه انجـام رسـانیده ام، سرچشـمه می گیـرد. در طـی سـال های متمـادی، بـر من به آشـکار شـد کـه میراث2 
کالبـدی و توسـعه ی انسـانی دو روی یـک سـکه هسـتند و تـا زمانـی کـه »بـه مثابـه یـک کل« مد نظـر قرار نگیرنـد، تهیه و اجرای هرگونـه برنامه ی 
 ایـن درک حاصـل آمده اسـت کـه در حفاظت از شـهرها و فضاهای شـهری تاریخی 

ً
حفاظتـی نتیجـه ای در پـی نخواهـد داشـت. امـروزه عمدتـا

کل گـرا3 اتخـاذ شـود. مـن پیـش از ایـن راهکارهـای الزم بـرای اجـرای مؤثـر پروژه هـا، هم چنیـن معیارهـای اصلـی بـرای توسـعه  بایـد رویکـردی 
کشـورها/ شـهرهای در حـال توسـعه، بـه منظـور حفاظـت از میـراث،  کـرده ام. در  و مدیریـت فضاهـای شـهری و شـهرهای تاریخـی را تدویـن 
 در دسـتور کار قـرار گیرنـد. بـر ایـن اسـاس مـن بـر ایـن عقیـده ام کـه توسـعه ی پایـدار 

ً
بایـد سیاسـت ها و برنامه هـای توسـعه ی کل گرایانـه مسـتقیما

که عبارت اسـت از »افزایش ظرفیت نهادی مردم« 5 خاصه می شـود. این رویکرد توانمندسـازی مردم و ایجاد رشـد  کلمه،  انسـانی4 در چند 
گـردد. اسـتفاده ی مجـدد تطبیقـی6 از  و اشـتغال را در سـر دارد. توسـعه در شـهرهای تاریخـی بایـد بـر محـور مسـکن، سـامت و آمـوزش متمرکـز 
سـاختمان های تاریخـی، هم چنیـن اجـرای معمـاری معاصـر در بسـترهای قدیمـی، یکـی از نمونه هـای حفاظـت و توسـعه ی شـهرهای تاریخی 
کـه بتـوان میـان آن هـا و جامعـه ی محلـی، سـازمان های  بـه شـمار می آیـد. مـا بـه اجـرای پروژه هـای واحـدی در مقیـاس محلـی نیازمنـد هسـتیم 
توسـعه دهنده و مشـارکت های عمومـی- خصوصـی ارتبـاط معنـاداری برقـرار کـرد. گردشـگری پایـدار7 بایـد بـه عنـوان یکـی از ارکان اساسـی هـر 
یـک از دو روی سـکه ی میـراث تاریخـی قابـل توسـعه، مـد نظـر قـرار گیـرد. مـا امیدواریـم کـه شـهرهای تاریخی   مـان در آینـده شـهرهایی عادالنه، 

زیبـا، خـاق، پـر رونـق و دوسـتدار محیط زیسـت8 باشـند. 

Conservation .  1
Heritage .  2

Holistic Approach .  3
Sustainable Human Development .  4

Enlarging Peoples’ Capacity .  5
Adaptive Reuse .  6

Sustainable tourism .  7
Environmentally Friendly .  8

ایـن مقالـه، یـک مقالـه  ی علمـی نیسـت و مـن فـردی 
اجرایـی  متخصـص  یـک  صرفـًا  مـن  نمی آیـم.  شـمار  بـه  دانشـگاهی 
شـاغل در یـک شـرکت توسـعه محسـوب می شـوم. دیدگاه هـای بیـان 
شـده در این مقاله درباره ی روندهای آتی توسـعه ، حفاظت و مدیریت 

کـه در طـی سـال های متمـادی  کارهـای اجرایـی  شـهرهای تاریخـی از 
بخش هـای  و  شـهرها  در  علی الخصـوص  رسـانیده ام،  انجـام  بـه 
واقـع در سرتاسـر  کشـورهای توسـعه یافته ی  تاریخـی  درون- شـهری 
کـه در  جهـان، نشـأت می گیرنـد. مـن از ایـن امتیـاز برخـوردار بـوده ام 
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زاده شـده و 25 سـال  اسـتانبول-  از شـهرهای میراثـی جهـان-  یکـی 
ابتدایـی عمـر خویـش را در ایـن شـهر سـپری نمایـم. ایـن موقعیـت و 
برهم کنـش مـن بـا محیط هـای برجسـته ی تاریخـی ایـن شـهر مـرا بـه 
سـوی گفتگویی مسـتمر با کیفیت های فرهنگی و اجتماعی، چنان که 
در طـی قرن هـا توسـعه یافتـه بودنـد، سـوق داد. ایـن شـالوده ی بیـش 
کار حرفـه اِی بین المللـی مـن در حـوزه ی توسـعه ی انسـانی  از 50 سـال 
محسـوب می شـود. میـراث همـواره یکـی از عناصـر اصلی عقایـد و عمل 
که در بر می گیرد،  من در مواجهه با توسعه ی انسانی و تمامی آن چه را 
یـک  بلکـه  صـرف،  حفاظت گـرای9  یـک  نـه  را  خـود  مـن  اسـت.  بـوده 
کـه معتقـدم »حفاظت«  حفاظت گـرای پیشـرو10 بـه حسـاب مـی آورم چرا
پدیـده ای اسـت پویـا، مترقـی و آینده نگرانـه و بـا راه  حل های مربوط به 

کار دارد.  مسـائل اجتماعـی جـاری در دوران هـای مختلـف سـر و 

در  تاریخـی  حفاظـت  بـا  مرتبـط  مسـائل  بـه  پاسـخگویی  هنـگام  در 
یونسـکو و سـازمان ملـل، بـرای مـن طـی سـالهای متمـادی بـه وضـوح 
کالبـدی و توسـعه ی انسـانی دو روی یـک سـکه  کـه میـراث  آشـکار شـد 
به شـمار می روند، و تا زمانی که به آن ها »به مانند یک کل« نگریسـته 
نشـود، تهیـه و اجـرای هرگونـه برنامـه ی حفاظتـی نتیجـه ی دلخـواه را 
کیـد کنـم کـه حفاظـت از  در پـی نخواهـد داشـت. در اینجـا الزم اسـت تأ
گانـه و منفـک از برنامه های توسـعه، پرهزینه تر  میـراث بـه صـورت جدا
و پیچیـده  خواهـد بـود و بـه هیـچ عنـوان نخواهد توانسـت پاسـخگوی 
و  سیاسـت ها  وجـودی  علـت  کـه  باشـد  متنوعـی  مشـکات  و  علـل 
برنامه هـای مدعـی حفاظت محسـوب می شـوند. آن ها به صـورت جدا 
از هم پایدار نیسـتند و اصواًل به هیچ وجه نمی توانند از زوال رو به رشـد 

کننـد.  عناصـر و یـا بافت هـای شـهری تاریخـی جلوگیـری 
ساخته شـده  میـراث  از  حفاظـت  عمـل  و  مفهـوم  دهیـد  اجـازه  حـال 
قـرار  بازبینـی  بـه طـور خاصـه مـورد  را  در طـول حـدود 60 سـال اخیـر 
ایـده ی  پایـان جنـگ جهانـی دوم، تجلـی فزاینـده ی  از  دهیـم. پـس 
تاریخـی،  یادبودهـای  مکان هـا/  بازمانده  هـای  در  فرهنگـی  میـراث 
علی الخصـوص در محیط هـای شـهری، را شـاهد بوده ایم. نیاز نیسـت 
کـه خاطـر نشـان نماییـم پـس از جنـگ جهانـی دوم در اروپـا تاش های 
بسـیاری به منظـور مرمـت، احیـاء و حفـظ میـراث ساخته شـده، صـورت 
گرفتـه اسـت. ایـن تاش هـا، بـه هر حـال، صرفًا نشـانه های حائـز ارزش 

Conservationist .  9
Progressive Conservationist .  10

تاریخی را که بر اثر تنازعات مسـلحانه، فرسـودگی، شـرایط اقتصادی و 
در برخـی مـوارد حـوادث طبیعـی آسـیب دیـده و یـا تخریب شـده بودند، 
شـامل می شـد. در سـال های پـس از جنـگ، اقدامـات انجـام شـده در 
زمینـه ی حفاظـت تدریجـًا بـه ماحظـات بین المللی در موضـوع میراث 
کـه  ساخته شـده منجـر شـد و بـه بازبینـی و اصـاح منشـور 1931 آتـن، 
پایه گـزار شـالوده ی جنبشـی بین المللـی بـرای حراسـت از میـراث بـود، 
کـه در  منتـج شـد. منشـور آتـن )1931(]1[ از پاسـخگویی بـه نیازهایـی 
بین المللـی  بـود. در حقیقـت، شـورای  دهـه  1960درک شـدند، عاجـز 
بناهـا و محوطه هـای تاریخـی )ICOMOS(- یـک سـازمان غیـر دولتی 
فعـال در زمینـه ی حفاظـت از میـراث ساخته شـده- در منشـور خویـش 
کـه در سـال 1964 و در ونیـز از آن رونمایـی شـد، چنیـن خاطـر نشـان 
کـه »مشـکات تأثیرگـذار بـر میـراث ساخته شـده بـه صورتـی  می نمایـد 

مسـتمر پیچیده تـر و متنوع تـر شـده اسـت«.]2[
کـه منشـور آتـن مـورد بازبینـی و اصـاح قـرار  تحـت چنیـن شـرایطی بـود 
گرفـت. آیکومـوس در ونیـز مطالعـه ای جامـع را در مـورد اصـول دخیـل 
در ایـن زمینـه بـه انجـام رسـانید و اهـداف آن را در سـندی جدیـد تحـت 
عنـوان منشـور ونیـز، تشـریح کـرد. مـن بـه یـاد دارم کـه نکتـه ی اساسـی 
کـه حفاظـت و مرمـت بایـد فراسـوی  عبـارت بـود از نشـان دادن ایـن 
بناهـای تاریخـی را مـد نظـر قـرار داده و محیـط پیرامونـی آن را نیـز در 
قالـب رویکـردی یک پارچـه بـه بافـت شـهری، در بر گیرند. ایـن رویکرد 
کـه بـر ترمیـم تک بنـا مترکـز بـود، در تضـاد قـرار داشـت. بـا  بـا رویکـردی 
کشـورهای توسـعه یافته حتـی بـا ایـن  گذشـت زمـان، بسـیاری از مـا در 
سـند اصاح شـده نیز به مشـکل برخوردیم. این سند بسیار کوته بینانه 
زیسـت  و  اجتماعـی  ابعـاد  بـه  از بی توجهـی  غ  فـار و  بـود  تنظیـم شـده 
محیطـی، بـه بافـت شـهری به مانند یک کل منسـجم نمی نگریسـت. 
کامـًا بـر اروپـا متمرکـز بـود و از فقـدان ارتبـاط بـا واقعیت هـای  ایـن سـند 
آمریـکای  و  آسـیا  آفریقـا،  در  کـه  چنان کـه  شـهری،  جهـان  در  جـاری 
التیـن در جریـان بـود، رنـج می بـرد. از آن پـس مـا از مشـاهده ی این کـه 
حتـی در اروپـا نیـز، در نتیجـه ی اجـرای سیاسـت های اجتماعـی توسـط 
دولت هـای محلـی، حفاظـت از میـراث سـاخته شـده در پیونـد بـا بهبود 
کن در مناطـق مختلـف شـهرهای تاریخـی از  وضعیـت زندگـی افـراد سـا
کامـًا اسـتثنایی  گرفتـه باشـد، نظیـر نمونـه ی  پیـش تعییـن شـده قـرار 
بلونیـا در ایتالیـا، احسـاس شـعف می کردیـم. ایـن یـک پیشـرفت عالـی 
دولت  هـای  اقدمـات  اسـتمرار  عـدم  دلیـل  بـه  امـا  می شـد،  محسـوب 

محلـی، عمـر چندانـی نیافـت. 

   پس زمینه ی تاریخی
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 1960 دهـه ی  در  حفاظتـی  اقدامـات  اسـتمرار  عـدم  بـر  ادامـه  در  مـن 
شـهری  مدیریـت  و  توسـعه  کار  دسـتور  بـه  کنـون  هم ا کـه   ،1970 و 
کیـد خواهـم کـرد. ایـن مسـائل می تواند بـرای »آینده ی  بازگشـته اند، تأ
امـا سـوال اصلـی چگونگـی  باشـد،  تاریخـی« بسـیار حیاتـی  شـهرهای 
اجـرا و بـه کار گیـری آن هـا اسـت. از منظـر بین المللـی، پـس از کنفرانس 
مرکـز  کنفرانـس   ،]3[)1975 )آمسـتردام،  اروپـا  معمـاری  میـراث 
سـکونتگاه های انسـانی سـازمان ملـل )ونکـوور، 1976(]4[، و اجـاس 
جهانـی سـکونتگاه های شـهری )بارسـلونا، 2004(]5[، مشـخص شـد 
از بناهـای تاریخـی، منفـک  کالبـدی و اجتماعـی  کـه حفاظـت پایـدار 
از بافـت شـهری ممکـن نخواهـد بـود. در ایـن دوره، مجـددًا، نواحـی 
تاریخـی بین المللـی به عنوان بخشـی از محیط فعالیـت روزمره ی افراد 
کـه ایـن  کـه منجـر بـه آن شـد  کن در آن هـا مـورد توجـه واقـع شـدند،  سـا
گذشـته را، علی رغـم سیاسـت ها  نواحـی شـخصیت پویـای خویـش در 
گرفتـه شـده بـرای حراسـت از آن هـا، بـار دیگـر بـاز  و برنامه هـای در نظـر 
یابنـد – عـاوه بـر آن موجبـات ادغـام آن هـا در زندگـی جامعـه ی معاصـر 
را نیـز فراهـم نمـود. ایـن مسـئله بـه یکـی از معیارهـای پـر اهمیـت در 

برنامه ریـزی و توسـعه ی شـهری تبدیـل شـد. 
کنفرانس هـای متعـددی را  سـازمان های دولتـی و غیـر دولتـی سـالیانه 
برگـزار کرده انـد )بـرای مثـال کنفرانـس 1972 یونسـکو دربـاره ی میراث 
ویـژه ای  بیانیـه ی  اخیـرًا  و  منظـم(؛]6[  دوره هـای  بـا  همـراه  تاریخـی 
آیکومـوس،  رسـانیده اند.]7[  تصویـب  بـه  را  شـهری  منظـر  مـورد  در 
بـه نوبـه، چنـد دهـه پـس از منشـور ونیـز 1964، خـود را بـا مشـکات و 
پیچیدگی هـای جدیـدی ماننـد چالـش منسـجم و پایـدار نگاه داشـتن 
واقـع در آن هـا  تاریخـی  بناهـای  کـه  از محیط هـای شـهری  آن دسـته 
زنـده  گنجینـه ای  و  شـده  محسـوب  تفکیـک  قابـل  غیـر  عناصـری 
بـه  و  زمینـه،  ایـن  در  می دیـد.  مواجـه  می رونـد،  شـمار  بـه  دانـش  از 
از  فراتـر  دیـدگاه  ایـن  دامنـه ی شـمول  گسـترش   بـرای  تـاش  منظـور 
مرزهـای اروپـا و ایـاالت متحـده، آیکومـوس در سـال 2006 ]8[ اذعـان 
کـه منشـور ونیـز و تلویحـات ناشـی از آن در مسـائل مختلـف، در  داشـت 
مقدمـه منشـور و برخـی بندهـا دچـار تغییـر شـده اسـت. ایـن تغییـرات، 
اساسـًا، تـا حـد باالیـی ماهیـت نظـری داشـته و هم چنـان بـر جنبه هـای 
مختلـف حفاظـت از عناصـر منحصـر بـه فرد از منظر سـبک، معمـاری و 

کیـد دارنـد]9[.  تأ تاریخـی  ویژگی هـای هنـری و 
دربـاره ی  منشـوری  صـورت  بـه  هم چنـان  سـند  ایـن  مـن،  نظـر  بـه 
حفاظـت باقـی مانـده و هیچ گونـه راهـکار اجرایـی بـرای دسـتیابی بـه 
شـهرهای  توسـعه ی  اسـتراتژی های  تدویـن  در  کل گرایانـه  رویکـردی 
تاریخـی و متعاقـب آن پروژه هـای یک پارچـه ی جامـع، ارائه نمی دهد. 

از  اسـتفاده  بـا  تغییراتـی  چنیـن  مدیریـت  امـکان  کـه  اسـت  بدیهـی 
ارتبـاط  حقیقـت،  در  بـود.  نخواهـد  ممکـن  توافق نامـه  یـا  و  منشـور 
میـان حفاظـت از میـراث تاریخـی و نوسـازی یک پارچـه ی شـهری در 
عرصه هـای بین المللـی، اقدامـی سـاده محسـوب نمی شـود. تنهـا یـک 
فراینـد گزینشـی در مـورد میـراث فرهنگـی وجـود دارد، کـه عبارت اسـت 
از معاهـده ی میراث جهانی یونسـکو، که مکان هـای حائز »ارزش های 
جهانـی برجسـته« بـرای بشـر را فهرسـت نمـوده، ویژگی هـای میراثـی 
آن هـا را مشـخص کـرده، و تعیین می کند توسـعه چـه محدودیت هایی 
کـز تاریخـی فعـال در صورتـی توسـط  گیـرد. شـهرها و یـا مرا را بایـد در بـر 
کـه احـراز شـود »سـازمان  کمیتـه ی میـراث جهانـی بـه ثبـت می رسـند 
عملکـرد  امـکان،  صـورت  در  و  شـکل ها،  مصالـح،  سـاختار،  فضایـی، 
گروهـی از سـاختمان ها ضرورتـًا انعـکاس  دهنـده ی ویژگی هـای تمـدن  
کـه در اصـل موجبـات ایـن انتصـاب را  یـا توالـی تمدن هایـی اسـت  و 
که  که چنین تعریفی بدین معناست  فراهم آورده است«.]10[ در حالی 
عـاوه بـر بناهـای تاریخـی برجسـته، سـاختمان های قدیمـی  پیرامـون 
آن نیـز بـه ثبـت می رسـند، امـا ایـن فهرسـت بندی هم چنـان از نقطـه 
اثـر شـامل  انجـام می گیـرد. در حـال حاضـر 911  تاریخـی  میـراث  نظـر 
704 دارایـی فرهنگـی در فهرسـت میـراث جهانـی ثبـت شـده اسـت. 
معاهـده ی یونسـکو بـه نـدرت بـه ایـن مکان هـا بـه عنـوان نقطـه ای 
پایـداری  و  و بهسـازی یک پارچـه  کانونـی در جهـان شـهری می نگـرد 
پویـای آن هـا را بـا توجـه بـه واقعیت های اجتماعی، اقتصادی، زیسـت 
محیطـی و فرهنگـی چنان کـه در بخش هـای مختلـف جهـان تجلـی  

یافتـه اسـت را در سـر نـدارد.]11[
شـهرهای  »جهانـی«،  اندیشـه ی  بـر  عـاوه  کـه  اسـت  شـده  مشـخص 
تاریخـی بـه رویکردهـای محلـی نیـز بـرای انجـام اقدامـات خـاص در 
گرفتـه شـده توسـط معاهـده ی  کار  آینـده نیازمنـد هسـتند. مفهـوم بـه 
میـراث جهانـی در مـورد چشـم اندازهای تاریخـی شـهری در سـال 2015 
رویکـردی  بـه سـوی  نزدیک تریـن مفهـوم  بـه نظـر مـن  در ویـن،]12[ 
محسـوب  تاریخـی  شـهرهای  توسـعه ی  و  حفاظـت  بـه  کل گرایانـه 
بیانیـه ی  گرفتـه در  قـرار  می شـود. ماحظـات منطقـه ای مـورد توجـه 
کـه تعاریـف بسـیار  سـال 2007]13[ در اولینـدای برزیـل نشـان می دهـد 
تفصیلی تـری از شـهرها، چشـم اندازها و فضاهـای شـهری وجـود دارد. 
از  نگهـداری  و  حفاظـت  کـه  آمـد  حاصـل  پیـش  سـال هال  درک  ایـن 
برابـر  بایـد در  و  را شـامل می گـردد  پایـدار  فراینـدی  تاریخـی  شـهرهای 
کوسیسـتم ها، فرسـودگی،  مسـائلی از جملـه تغییـرات اقلیمی، آلودگی، ا
هم چنیـن  زیرسـاختی  چالش هـای  و  نقـل  و  حمـل  منابـع،  کمبـود 
بـا شهرنشـینی پاسـخگو باشـد.  از مسـائل مرتبـط  محرک هـای ناشـی 
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ایـن مسـئله، بـه عقیـده ی مـن، تنهـا سـر آغـاز کار بـود. مـا راهـی طوالنی 
را بـرای یک پارچه سـازی فراینـد حفاظـت و توسـعه ی شـهری در پیـش 
روی خواهیـم داشـت. در ایـن میـان، مـن بـه بررسـی برخـی اقدامـات 
عملـی کـه می تـوان از آن هـا به عنـوان سـنگِ  بنایـی بـرای پیش بـرد  هـر 
چـه منسـجم تر و واقع گرایانه  تـر بحث مـان در مـورد آینـده ی شـهرهای 

کـرد، خواهـم پرداخـت.  تاریخـی اسـتفاده 

عملـی  اقدامـات  چنان کـه  تاریخـی،  شـهری  کـز  مرا و  شـهرها  مـورد  در 
انجـام شـده در ایـن حـوزه در دهـه  ی اخیـر نشـان می دهـد، ایـن درک 
کالبـدی-  و  مـادی  میـراث  از  صرفـًا  شـهرها  کـه  اسـت  آمـده  حاصـل 
سـاختمان ها، خیابان ها، میدان ها، فواره ها، طاق نماها، مجسـمه ها، 
و سـاختمان های شـاخص- تشـکیل نشـده بلکـه چشـم انداز طبیعـی، 
کنان، آداب و سـنن، مشـاغل، تعامـات  و مهم تـر از تمامـی این هـا، سـا
اقتصـادی و اجتماعـی، عقایـد و باورهـا و مراسـم شـهری را نیـز شـامل 
علی الخصـوص،  ایـن،  دیگـر،  زمـان  هـر  از  بیـش  امـروزه،  می شـود. 
کـه  گـروه  اجتماعـی اسـت  بـه رسـمیت شـناختن وجـود یـک جامعـه یـا 
می توانـد معرفـی مرکـز یـک شـهر بـه عنـوان یـک ناحیـه ی تاریخـی را 
امـری مـورد قبـول جلـوه دهـد. ]امـروزه[، تفسـیر واژه ی»تاریخـی« آن  
را  زیسـت محیطی  و  شـهری  اجتماعـی،  معمارانـه،  تجلیـات  از  دسـته 
کـه مرتبـط شـناخته شـده و زندگـی اجتماعـی و فرهنگـی یـک جامعه ی 

محلـی را بیـان می کننـد، در بـر می گیـرد. 
در  پیشـگامان  جملـه  از  جهـان  سراسـر  در  فرهنـگ  وزارتخانه هـای 
زمینـه ی تعییـن هنجارهـا و معیارهـای اخاقـی در عرصـه ی حفاظـت 
می شـوند.  محسـوب  تاریخـی  محله هـای  و  سـاختمان ها  احیـای11  و 
کـز  مرا یـا  و  شـهرها  نـام   ج  در بـرای  را  الزم  مقدمـات  سـازمان ها  ایـن 
شـهری در فهرسـت میـراث جهانـی فراهـم می آورنـد، امـا بـا ایـن حـال، 
کـم بـرای حفاظت، توسـعه، مدیریـت و تأمین مالی  پیچیدگی هـای حا
ح  کـز شـهری تاریخـی نیـاز بـه بازیگـران جدیـدی را مطـر شـهرها و مرا
کـه بتواننـد بـا مسـائل جـاری در ایـن حـوزه دسـت و پنجـه نـرم  می کنـد 

کننـد. مسـائلی نظیـر: 
بیرونـی،  بهبـود وضعیـت12 دسترسـی )شـبکه ی خیابـان  درونـی و     

Restoration .  11
Improving .  12

تقاطـع، پارکینگ هـا و ارتباطـات حمـل و نقلـی بـا نواحـی کان شـهری و 
مبـادالت منطقـه ای(.

   بهبـود وضعیـت تأسیسـات اصلـی )تأمیـن آب آشـامیدنی، زهکشـی 

فاضـاب، انـرژی و تجهیـزات ارتبـاط از راه دور( و دیگـر خدمـات ضـروری 
)نظیر تجهیزات جمع آوری زباله  ی خانوار و تجهیزات حفاظت مدنی(.

   بهبود وضعیت و بهسازی بافت مسکونی.

   انتخـاب و ترویـج13 تنوعـی از فعالیت هـای اقتصـادی و تجاری که از 

سـازگاری الزم بـا شـهر تاریخـی برخـوردار هسـتند و می تواننـد بخشـی از 
هزینه هـای نگهـداری14 و توسـعه ی را بـرآورده نماینـد. 

   توسعه و ارتقای15 خدمات شهری. 

   حفاظـت از ابنیـه ی تاریخـی، تولیـد میـراث فرهنگـی و شـهری، در 

صـورت لـزوم، اسـتفاده ی مجـدِد تطبیقـی بـه منظـور نگهـداری هـر چه 
بهتـر و بهره گیـری از منافـع اقتصـادی. 

   تنظیم بخشی و تسهیل موانع قانونی، مدیریتی و ملکی در زمینه ی 

استفاده از زمین و فضاهای باز. 
   افزایـش تعـداد و نگهـداری از نواحـی سـبز و توجـه بـه منابـع تولید گاز 

CO2 و اثـرات ناشـی از آن هـا بـر  تغییـرات اقلیمی. 

یـن اقدامـات بـه هـم مرتبط ]از دیرباز[ در بسـیاری از شـهرهای تاریخی 
گرفتـه  جهـان بـه عنـوان اهـداف و مقاصـد حکومـت  شـهری16 در نظـر 
می شـده اسـت، کـه در این جـا نیـاز بـه یـک اسـتراتژی شـهری بـا عناصـر 
تفکـر  کـه  اسـاس مشـخص می شـود  ایـن  بـر  ح می شـود.  متنـوع مطـر
امروزیـن در مـورد چرایـی، چگونگی و دامنه شـمول نوسـازی شـهرهای 
تاریخی و مناطق درون شهری به سیاست و برنامه ای جامع با نگاهی 
فرامیراثـی نیازمنـد اسـت. میراث تنها یکی از عناصـر مهم در این زمینه 
محسـوب می شـود و توجه صرف و تک ُبعدی به آن با مفهوم پایداری 
هم خـوان نخواهـد بـود. بـا توجـه به اهمیـت باالی این موضـوع من به 
خـود ایـن اجـازه را می دهـم کـه بارهـا و بارهـا ایـن موضوع را تکـرار کنم.
کنـون اجـازه دهیـد کـه در ادامـه سـعی خود را بـرای بررسـی آن چه باید  ا
کار گیرم. این مسئله  مورد بهسازی قرار گیرد و چگونگی انجام آن، به 
گـون فضاهـای موجـود در درون سـاختار شـهری و  گونا توجـه بـه انـواع 
در عیـن حـال ابزارهـای الزم بـرای تعامـل بـا آن هـا را شـامل می شـود. 
رویکـرد جدیـد به نوسـازی نیاز به انـواع نوآورانـه ای از روش های تأمین 
ح می کنـد که بـه مانند »برنامه های جامـع و مدیریتی« که  مالـی را مطـر
در چارچـوب برنامه هـای راهبـردی شـهری کان تر، بـرای مرکز تاریخی 

Promoting .  13
Maintenance .  14

Upgrading .  15
municipal governance .  16

   بهسازی شهرهای تاریخی: چرا، 
چگونه و چه چیز؟ 
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تهیـه شـده اند، پاسـخگوی اهـداف و راهکارهایـی باشـند کـه از ماهیت 
راهبردی ویژه ای برخوردار هسـتند. در حال حاضر، اسـتفاده از انواعی 
از برنامه هـای سـرمایه گذاری کـه بـه دنبـال مشـارکت بخـش خصوصی 
گسـترش نهـاده اسـت. بـه هـر حـال، بـه  و شـهروندان هسـتند، رو بـه 
»برنامه هـای  در  سـرمایه گذاری ها  کـه  اسـت  شـده  اثبـات  تحقیـق 
کارآمـد  بهسـازی« شـهری/ مرکـز شـهری تنهـا در صورتـی بـه محصولـی 
بـدل خواهنـد شـد کـه دولـت محلی به طـور هم زمان، خدمـات خویش 
را  را تقویـت نمـوده و وضعیـت زیرسـاخت ها، حمـل و نقـل و محیـط 
بهبـود بخشـد. فعالیت هـای اقتصـادی بایـد، در هـر دو بخـش رسـمی 
گسـترش یابنـد. بـه  منظـور تسـهیل در اجـرای اقدامـات  و غیـر رسـمی، 
نواحـی  یـا  و  تاریخـی  شـهرهای  در  نوسـازی  بـه  مربـوط  پیچیـده ی 
درون شـهری، تأسـیس یـک »آژانـس عملیاتی مرکزی17« کـه به صورت 
مسـتقیم و یا غیر مسـتقیم به شـهرداری  وابسته باشـد، ضروری خواهد 
بـود. ایـن آژانـس بایـد در همـکاری بـا انـواع مختلفـی از شـرکت ها، خواه 

خصوصـی و یـا عمومـی، وظایـف خویـش را عملـی نمایـد. 
مسـئول  نهادهـای  پایه گـذاری  سـوم  جهـان  کشـورهای  و  شـهرها  در 
مرکـزی18 در مقیـاس محلـی، بـه همـراه شـکل گیری فراینـدی منبعـث 
 ،)PIUs( »19کت شـهروندی در قالـب »واحدهـای اجـرای پـروژه از شـرا
و  قرض الحسـنه20  کان  وام هـای  هم چـون  خدماتـی  ارائـه ی  امـکان 
باعوض21 از سوی جامعه ی بانکداری بین المللی را سهولت بخشیده 
اسـت. بـه عنـوان برخـی از مهم تریـن پیش نیازهـای برنامه های موفق 
بـرای شـهرهای تاریخـی می تـوان بـه اراده ی سیاسـی، یـک برنامـه ی 
جامـع اسـتراتژیک منعطـف، مشـارکت جامعـه ی محلـی، فرصت هـای 
بین المللـی، هم چنیـن مشـارکت  و  ملـی  وام هـای  یـا  و  سـرمایه گذاری 
اشـاره  ملـی- منطقـه ای  و همکاری هـای محلـی-  بخـش خصوصـی 
کـرد. نمونه هایـی مترقی از پروژه های بهسـازی و توسـعه ی اجتماعی/ 
انسـانی کـه در آن هـا ایـن قبیل پارامترهـای اجرایی توسـط آژانس های 
گرفتـه شـده اند، در برخـی از  شـهرهای جهـان قابـل  کار  مختلـف بـه 
یافـت هسـتند کـه در ایـن میـان می تـوان بـه پروژه هـای انجـام شـده در 
شـهرهای ادینبـورگ، قاهـره، فـز، اسـتانبول، بارسـلونا، مکزیکوسـیتی، 

کـرد.  کیتـو، پانامـا، زنگبـار و ویلنیـوس اشـاره  هاوانـا، سـالوادور، 
اجـرای  توسـعه،  حـال  در  کشـورهای  و  شـهرها  علی الخصـوص،  در، 
کامـًا  کل گرایانـه بایـد بـه صورتـی  سیاسـت  ها و برنامه هـای توسـعه ی 
مرتبـط بـا ماحظـات میراثـی در دسـتور کار قرار گیرد. این مسـئله از نظر 

Central Executive Agency .  17
local central authorities .  18

Project Implementation Units .  19
loan .  20

grant .  21

مـن بـه توسـعه انسـانی پایـدار اشـاره دارد. مطالبـات توسـعه ی انسـانی 
پایـدار در چنـد کلمـه قابـل جمع بنـدی اسـت: »افزایش ظرفیـت نهادی 
کـه توسـعه ی انسـانی پایـدار نـه  کـی از آن اسـت  مـردم«. ایـن مسـئله حا
صرفـًا رشـد اقتصـادی بلکـه توزیـع عادالنـه را مـورد توجـه قـرار می دهـد. 
بـه جـای  بـر تولیـد و دوبـاره جوان سـازی محیـط  از توسـعه  نـوع  ایـن 
اتخـاذ  در  آن هـا  دادن  مشـارکت  و  مـردم  توانمندسـازی  آن،  تخریـب 
کیـد دارد. این نوع  کـه بر زندگی شـان اثرگذار خواهد بود، تأ تصمیماتـی 
از توسـعه، هم چنین، خواهان نگاهی مترقی، امروزین و آینده نگرانه، 
گذشـته،  بـه ارزش هـای فرهنگـی  و نـه، پسـرفت گرا، متحجـر و رو بـه 

سـنتی اسـت و ایـن خـود ضامـن تنـوع خواهـد بـود. 

کالبدی  سـاختمان ها می توانند به شـدت بر اهمیت، هویت و شـرایط 
گـذار باشـند. بـر ایـن اسـاس،  یـک ناحیـه ی شـهری مشـخص تأثیـر 
حفـظ و نگهـداری از مجموعـه سـاختمان ها و بافـت  شـهری تاریخـی 
بـه منظـور حفـظ و تقویـت ارزش هـای مرتبـط بـا تاریـخ، پیوسـتگی، 
و  پایـدار  انسـانی  توسـعه ی  همـه،  از  مهم تـر  و  هویـت،  و  صمیمیـت 
تعـادل محیطـی، امـری معمـول و مطلـوب بـه شـمار مـی رود. این هـا 
کـه حضورشـان در تمامـی نواحـی تاریخـی  همگـی عناصـری هسـتند 

امـری ضـروری تلقـی می شـود. 
می تـوان از اسـتفاده ی مجـدد تطبیقـی از سـاختمان ها، روشـی بسـیار 
مطلوب در حفاظت و توسـعه ی هدف مند و معنادار شـهرهای تاریخی 
کـه طـی آن  بـه شـمار می آیـد. ایـن روش، فراینـدی محسـوب می شـود 
سـاختمان های قدیمی تـر و یـا تاریخـی بـه دلیـل ارزش  فرهنگی شـان 
کـه از نظـر اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی در قالـب یـک  و در حالـی 
ماهیـت پایـدار نقش های جدیدی را پذیرا می شـوند، توسـعه می یابند. 
تسـهیات  مسـکونی،  اهـداف  بـرای  آن هـا  از  می تـوان  مثـال،  بـرای 
و  اسـتفاده ی مجـدد خاقانـه  گرفـت.  بهـره  گردشـگری  یـا  و  عمومـی 
معقـول از سـاختمان، فعالیتـی اسـت که مورد حمایـت »حفاظت گرایان 
شـهری  توسـعه ی  حـوزه  در  متخصصـان  علی الخصـوص  و  پیشـرو« 
کـه در یـک اقتصـاد مبتنـی بـر  قـرار دارد. امـروزه مشـخص شـده اسـت 
بـازار، می تـوان میـراث فرهنگـی/ شـهری را به عنـوان یـک دارایی مالی 
کـه در 50 سـال اخیـر بسـیاری از  گرفـت و ایـن در حالـی اسـت  در نظـر 
کشـورهای در حـال توسـعه ایـن اصـول را عمدتـًا بـا اهـداف فرهنگـی در 
کار خویـش قـرار داده انـد. چنان کـه معاهـده ی میـراث جهانـِی  دسـتور 

   استفاده ی مجدد تطبیقی از 
ساختمان های تاریخی: چرا، چگونه و چه چیز؟ 
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یونسـکو مدعی اسـت، سـرمایه گذاری در نواحی تاریخی در حال حاضر 
بـه شـدت در ارتبـاط بـا نگرش هـای متغیر نسـبت به مزیت هـای مالی و 
پایـدار حفاظـت، قـرار دارد. در برخـی از مواقـع، آن چـه بـه منظور حفظ و 
پایـدار نمـودن یـک بافـت میراثـِی شـهری انجـام شـده اسـت، مخـرب و 
ناپایـدار عمـل می کنـد. به عنوان مثالی در این زمینه می توان به برخی 
کشـورهای جـزو اتحادیـه ی  اسـتفاده های مجـدد تطبیقـی در برخـی از 
جماهیـر شـوروی سـابق اشـاره نمـود کـه از وجـود روندهایـی در راسـتای 

آغاز این اقدامات بدون اسـتفاده از هرگونه سیاسـت  پایدار مشـتق شـده 
برخـی  )در  آن هـا  اجـرای شـتاب زده ی  و  انطباق گرایانـه  پروژه هـا ی  از 
گروه هـای خـاص(، بـدون  کوتـاه  مـدت  مـوارد صرفـًا بـه دلیـل منافـع 
توجـه بـه اصـول حفاظـت و یـا پایداری سـاختمان ها و یا بافت شـهری، 
چـه برسـد بـه جنبه هـای اجتماعـی و انسـانی بهسـازی بـا چشـم اندازی 

بلنـد مـدت در ذهـن، حکایـت دارد. 

کنین محلی که به صـورت غیر قانونـی در این واحدها زندگـی می کردند  کـه مشـکات بـه وجـود آمـده بـرای سـا     میـدان ویه خـا در هوانـا چنـان احیـاء شـده اسـت 
را برطرف نماید. آژانس OHC در همکاری با شـهرداری و وزارت فرهنگ و مسـکن، بهسـازی میدان گاه و سـاختمان های اطراف را بر عهده داشـت. 

کـه امـکان اسـتفاده از فضـا را بـرای واحدهـای مسـکونی و یـا دیگـر انـواع اسـتفاده ی  کـش، چنـان احیـاء شـده اند  کشـور مرا      خانه هـای باسـتانی در فـز، واقـع در 
گالری هـا و مهمان سـراها فراهـم آورد. آژانـس آدر فـز )Ader Fez(، در همـکاری بـا شـهرداری و جمعیـت محلـی مسـئولیت اجـرای  مجـدد تطبیقـی، شـامل مـوزه، 

ایـن عملیـات را بـر عهـده داشـت. 
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کنـون اجـازه دهیـد تـا بـه اختصـار، برخـی از دالیـل رایـج در اسـتفاده ی  ا
مجـدد تطبیقـی از سـاختمان های تاریخـی را مـورد بررسـی قـرار دهیـم. 
منسـوخ  بـه  می تـوان  زمینـه  ایـن  در  رایـج  دالیـل  از  یکـی  عنـوان  بـه 
کـه در حـال  شـدن سـاختمان های تـک- منظـوره یـا سـاختمان هایی 
اشـاره  نیسـتند  برخـوردار  دوام پذیـری  اقتصـادی  عملکـرد  از  حاضـر 
نمـود؛ در ایـن زمینـه هم چنیـن می تـوان از بـروز تغییـرات در نـوع تقاضا 
اقتصـادی  تغییـرات  واسـطه ی  بـه  سـاختمانی  مجموعه  هـای  بـرای 
کـه سـاختارهای  و اجتماعـی نـام بـرد. یکـی دیگـر از دالیـل ایـن اسـت 
موجـود حائـز اهمیـت تاریخـی، بـه نگهـداری، و نـه تخریـب، نیازمنـد 
معافیت هـای  ماننـد  اقتصـادی،  مشـوق های  آن کـه،  سـوم  هسـتند. 
کمک هـای مالـی باعـوض، و یـا  مالیاتـی، برنامه هـای اعتبـاری و یـا 
گرایش هـای بـازار، ممکـن اسـت بهسـازی و یـا ارتقـای  ایجـاد تغییـر در 
زیرسـاخت های حیاتـی را امـری ضـروری جلوه گـر نمایـد. در حالی که ما 
میراث شـهری را به سـرمایه گذاری و اسـتفاده ی مجدد پیوند می زنیم، 
باید محتاط عمل کنیم تا پیشگیری های الزم برای جلوگیری از ایجاد 
ک بر سـر بافت یا سـاختمان های شـهری/ تاریخی  بـازار انحصـاری امـا
انجـام شـود. هرچنـد منافـع اقتصـادی یکـی از عناصـر اصلـی اقدامـات 
اجتماعـی بـه شـمار می رونـد، اما به هیچ وجه نباید به سـرمایه گذاری و 
اسـتفاده ی مجـدد تطبیقـی بـه عنـوان یک اقـدام صرفًا تجـاری در بازار 

ک و مسـتغات نگریسـته شـود.  امـا
نواحـی  برخـی  در  کـه  اسـت  شـده  مشـخص  سـال ها  طـی  در 
توسـط  شـده  ارائـه  دیدگاه هـای  توسـعه دهندگان  تاریخـی،  شـهری 

کنان  کهـن. مـوزه ی هنرهـای مـدرِن ریچـارد مه یـر در مرکـز تاریخـی بارسـلونا. یکپارچگـی  معمارانـه از طریـق حضـور سـا      تزریـق معمـاری معاصـر در بسـترهای 
گردشـگران و هم چنیـن بازدیدکننـدگان تضمیـن شـده اسـت.  محلـی، 

به هیچ وجـه  مـن  منظـور  )و  مجـرب  پیشـروی  حفاظت گرایـان 
حفاظت گرایـان محافظـه کار نیسـت!( را در مـورد این کـه چـه چیـزی و 
گـر بـه  گیـرد، نادیـده می گرفته انـد. ا چگونـه بایـد تحـت حفاظـت قـرار 
طـور کلـی، اسـتفاده ی مجدد تطبیقـی به عنوان ابزاری برای بهسـازی 
کـه پیـش از ایـن مـورد بحـث  شـهر تاریخـی در چارچوبـی پایـدار، چنـان 
قـرار گرفـت، در نظـر گرفته شـود، باید میـان بخش عمومی و خصوصی 
و نهـاد عمومـی مرتبـط، سیاسـت و دسـتورکاری کـه مشـترکًا مـورد قبول 
گونی باید به  تمامـی طرفیـن قـرار دارد، وجود داشـته باشـد. عوامل گونا
هنـگام تصمیم گیـری در مـورد قابلیـت انطباق پذیـری سـاختمان های 
کل  گیرنـد. ایـن عوامـل، پیش نیـازی بـرای  موجـود مـورد توجـه قـرار 
فراینـد طراحـی محسـوب می شـوند، و پرسـش ها و ماحظاتـی در مـورد 
اهمیت فرهنگی ساختمان و یا گروهی از ساختمان ها، مسائل قانونی، 
برداشـت ها و امیـال بهـره وران مختلـف، اثـرات بـر محیـط پیرامونـی از 
منظـر معمـاری و اجتماعی، هم چنین مسـائل مختلف موجـود در مورد 
هزینـه، دسترسـی و شـرایط فیزیکـی را شـامل می شـوند. عـاوه بـر ایـن، 
توجه به قابلیت ترکیب »کهنه« و »نو« در قالب ساختمانی یکسان نیز 

خالـی از لطـف نخواهـد بـود. 
چالش هـای موجـود در زمینـه ی توسـعه ی انسـانی پایـدار، روندهـای 
جهانی شـدن، و از میـان برداشـتن فقـر شـهری، بسـیج کامـل بازیگران، 
منابـع و ظرفیت هـای مختلـف محلـی و بین المللـی را به امـری ضروری 
بـدل نمـوده اسـت. از میـان برداشـتن شـکاف میـان بخـش عمومـی و 
کی می توانـد فواید توسـعه اِی  کـره و عمـل اشـترا خصوصـی از طریـق مذا
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کیتو، بهسـازی یکپارچه ی این مرکز تاریخی را با اسـتفاده از منابع مالی حاصل از وام  کل مرکز تاریخی شـهر  کوادور. آژانس اجرایی مسـئول بهسـازی  کیتو، ا     
کار قرار داده اسـت. میدان سـن فرانسیسـکو چنان بازآفرینی شـده  کنار حمایت های مالی UNDP، در دسـتور  اعطایی از سـوی بانک توسـعه ی بین- آمریکایی در 
کنـار نواحـی دیدنـی در نزدیکی محوطه ی تاریخی کلیسـای سـان فرانسیسـکو  کـه عملکردهـای الزم بـرای فعالیت هـای جمعیـت محلـی، بازارهـا و غیـره را در  اسـت 
و خیابان هـای منتهـی بـه عناصـر تاریخـی مختلـف و واحدهـای مسـکونی، خانه هـای مخصـوص سـالمندان، نواحـی تفریحـی و پارک هـای واقـع در میـدان شـهر 
کیتو را به عنوان نمونه ا ی موفق از نوسـازی شـهری توام با تمهید خدمات عمومی دوسـتدار محیط زیسـت و دیگر تسـهیات شـهری شـامل  فراهم آورد. می توان 

گرفت.     هتل هـا، رسـتوران ها و غیـره در نظـر 

کانـی را در پـی داشـته باشـد. بهبـود کیفیـت کلـی سیاسـت ها و در عین 
حـال تضمیـن تقسـیم وظایـف کارآمد میـان دولت، بخـش خصوصی و 
جامعـه ی مدنـی می توانـد شـرایط دسـتیابی به توسـعه پایـدار حقیقی را 
فراهـم آورد. ایـن مسـئله، بـه نوبه، می تواند موجبـات افزایش مالکیت 
و حسابرسـی را از طریـق ایجـاد امـکان مشـارکت بازیگـران غیـر دولتـی 
کـردن گزینه هـا و تأمیـن کاالها  در فراینـد تدویـن سیاسـت ها، عملیاتـی 
شـهرهای  در  علی الخصـوص  مسـئله،  ایـن  آورد.  فراهـم  خدمـات،  و 

تاریخـی، امـری بسـیار مهـم تلقی می شـود. 
کـه نقصـان در تأمیـن خدمـات شـهری بـه  همـه ی مـا بـا ایـن حقیقـت 
عواملی نظیر رشد باالی جمعیت، تمرکز افراد نیازمند در نقاط شهری، 

کافـی مدیریتـی و فنـی کارکنـان شـهرداری ها و بـه طـور کلـی  و مهـارت نا
کامًا  سـازمان های دولتی در برآوردن خدمات شـهری، وابسـته اسـت، 
کافی بودن مالیات شهرداری ها و دیگر منابع درآمدی  آشـنا هسـتیم. نا
طـرف  شـرایطی،  چنیـن  در  می شـود.  قلمـداد  مرتبـط  عوامـل  از  نیـز 
عرضـه و تقاضـای خدمـات هـر دو تحـت تأثیـر بودجـه ی محـدود قـرار 
کافـی توسـط شـهرداری ها،  کـه ایـن مسـئله از ارائـه ی خدمـات  گرفتـه 
علی الخصـوص بـرای فقـرا، جلوگیـری بـه عمـل مـی آورد. ایـن مسـئله 
بـر سیاسـت ها و اقدامـات مرتبـط بـا حفاظـت و اسـتفاده از ظرفیت هـای 

گـذار خواهـد بـود.  محیـط تاریخـی در شـهر پویـای کنونـی نیـز اثـر 
 

معاهـده ی  در  چنان کـه  سـاختمان ها  از  گروه هایـی  بـه  سـنتی  نـگاه 
کفایـت الزم  میـراث جهانـی یونسـکو نیـز بـر ایـن مسـئله اذعـان دارد، از 
هـم  از  مقابـل  در  آن هـا  کیفیت هـای  و  ویژگی هـا  از  محافظـت  بـرای 
گسـیختگی، زوال، و در نهایت، از دسـت دادن اهمیت  شـان، برخوردار 
نیسـت.]14[ امـروزه، بـه هـر حـال، شـاهد نگاهـی عمیق تـر بـه تعاریـف 
کـه  هسـتیم  شـهری  فضاهـای  و  چشـم اندازها  شـهرها،  از  شـده  ارائـه 
ایـن مسـئله می توانـد مبنـای جدیـدی را بـرای درک و پذیرفتـن جایگاه 
کنونـی فراهـم آورد. امـروزه  مکان هـای تاریخـی در درون شـهر پویـای 

از شـهرهای  کـه نگهـداری و حفاظـت  اسـت  آمـده  ایـن درک حاصـل 
مسـائل  قبـال  در  بایـد  و  می شـود  محسـوب  پایـدار  فراینـدی  تاریخـی 
ح  کمبود منابع و چالش های مطر جاری در زمینه ی تنزل زیست بوم، 
در زمینـه ی حمـل و نقـل و مسـکن بـه عنـوان مهم ترین عوامـل بوجود 
بـر ایـن، مسـئله ی  آورنـده ی مسـائل شـهری، پاسـخگو باشـد. عـاوه 
چنان کـه  تاریخـی  شـهری  چشـم اندازهای  در  اصالـت  و  یکپارچگـی 
یکپارچه سـازی  نیازمنـد  اسـت،  شـده  بیـان  یونسـکو  توسـط  اخیـرًا 
کامـل  درکـی  بـه  دسـتیابی  منظـور  بـه  معنـوی  و  مـادی  دارایی هـای 
کامل و هم بسـته،  مفهوم  اسـت. به منظور دسـتیابی به سـاختارهایی 

   نتیجه گیری
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مرزهـای درون- شـهری مرتبـط بـا مرکـز، حریـم و بسـتر، بایـد فراسـوی 
کنونـی مـورد توجـه واقـع شـود. نیـاز اسـت توجـه بیشـتری  دیدگاه هـای 
بـه الزامـات ناشـی از حفاظـت و توسـعه ی شـهری پیشـنهادی، شـامل 
سـنجش صریـح شـکاف های نهـادی و مالـی و راهبردهـای مدیریتـی 
گـردد.  و ابزارهـای مـورد نیـاز بـرای تضمیـن حفاظـت شـهری، مبـذول 
روش هـا و فرایندهـای حفاظتـی موجـود کـه در شـهرهای میراثـی به کار 
بـرآوردن  در  دارنـد، هم چنـان  کـه  مزایایـی  گرفتـه شـده اند، علی رغـم 
کافـی محسـوب می شـوند. در پاسـخ  آتـی نا برخـی نیازهـای معاصـر و 
و  پیشـنهادات  از  شـده  بـه روز  نسـخه ای  از  اسـتفاده  نیازهـا،  ایـن  بـه 
ک گذاری  راهکارهـا ضـروری خواهـد بـود. توجـه بـه پیامدهـا و بـه اشـترا
متدولوژی هـا و نمونه هـای مـوردی موجـود در ایـن زمینـه امری حیاتی 
تلقی می گردد. به جعبه ابزاری متنوع و نیرومند نیاز اسـت و الزم اسـت 
کی قـرار گیـرد. بـه منظـور تحقـق نیازهـای  کـه کانـون تاش هـای اشـترا
قالـب  در  شـده  گرفتـه  کار  بـه  ابزارهـای  تاریخـی،  شـهرهای  خـاص 
سیاسـت ها، برنامه هـا و مداخـات باید طی یـک فرایند تعاملی خاقانه  

و بـاز، شـکل گرفته و بـر شـرایط موجـود منطبـق شـوند. 
کاهـش  بـرای حفـظ آمادگـی و  بایـد تمهیـدات الزم  چنیـن توسـعه ای 
آسـیب پذیری در برابـر حـوادث و بایـای طبیعـی، روش هـای الزم بـرای 
ادغـام مکان هـای باسـتانی در دل شـهرهای تاریخـی، ماحظات کافی 
در خصـوص معمـاری معاصـر و هم چنیـن راهکارهـای اختصاصـی در 
در  پیشـنهاداتی  بایـد  آخـر  مـورد  شـود.  شـامل  را  گردشـگری  زمینـه ی 
زمینـه ی چگونگـی هدایـت حداقـل بخشـی از عوایـد حاصـل از صنعـت 
گردشـگری بـه سـوی بهبـود شـرایط حفاظتـی، چنان کـه در پروژه هـای 
توسـعه ی شـهرهای تاریخـی نمـود یافتـه، را نیـز شـامل شـود.  مرکـز یـا 
کار و زندگـی، مکانـی حائـز  شـهر تاریخـی بایـد بـه عنـوان مکانـی بـرای 
خویـش  میـراث  از  کـه  مکانـی  حـال  عیـن  در  و  روزمـره،  فعالیت هـای 
پاسـداری نمـوده و امـکان لـذت بـردن و تقویـت آن  را فراهـم مـی آورد، 
کهـن، عـاوه بـر  حفـظ شـود. اسـتفاده از معمـاری معاصـر در بسـترهای 
تمامـی سـطرهای معاهـدات مختلـف یونسـکو و منشـور اصاح شـده ی 
گرفتـه و اجرایـی شـود. ایـن  آیکومـوس 2006، بایـد مـورد ترغیـب قـرار 

کننـده ی حفاظـت پایـدار در آینـده باشـد.  مسـئله می توانـد تضمیـن 
گر به آینده بنگریم، یک شهر تاریخی در آینده حائز میراث ناملموسی  ا
کـه بـا اتـکا به ظرفیت هایش رو به سـوی شـکوفایی بیشـتر  خواهـد بـود 
گاهانـه و شـمول  دارد. یـک شـهر تاریخـی بایـد بـر اسـاس تصمیمـات آ
بهـره وران خصوصـی و عمومـی، و نـه بـر حسـب اتفـاق، تحـت حفاظت 
قـرار گرفتـه و بـه نحـو مطلـوب توسـعه یابـد. ترکیب این مسـئله بـا دیگر 
جنبه هـای توسـعه، بـه جـای ابـراز تأسـف از تخریـب میـراث، ادغـام هـر 

چه بیشتر آن در زندگی شهری را به همراه خواهد داشت. ما امیدواریم 
در آینـده  وجـود شـهرهای تاریخـی ای منصافانـه، زیبـا، خـاق، موفـق، 
کـم و  دوسـتدار محیـط، همـراه بـا امـکان دسترسـی/ تمـاس آسـان، مترا

گیر را شـاهد باشـیم.    در عیـن حـال حائـز تنـوع درونـی، و فرا
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نقش مستندنگاری در شکل بخشی به اثر 
تاریخی برای احیاء و بهره برداری

نمونه موردی:  مجموعه ساختمان  های قزاق خانه واقع در میدان مشق سابق تهران1

کـن تاریخی و فرهنگی« که در سـال 1389  1 -  ایـن مقالـه پیـش از ایـن درکتـاب »مجموعـه مقـاالت نخسـتین همایـش ملـی شـناخت و معرفی مزیت های احیـاء وبهره برداری ازاما

کـن تاریخی و فرهنگی به چاپ رسـیده اسـت.  توسـط صنـدوق احیـاء و بهـره بـرداری از اما

info@bavand.net  حسین شیخ  زین  الدین |   کارشناس ارشد معماری
ah_valizadeh@yahoo.com  احد ولی  زاده   ارجمند |  کارشناس ارشد مرمت و احیای بناها و بافت  های تاریخی

مجموعۀ سـاختمان های معروف به قزاق خانه، واقع در محوطۀ میدان مشـق سـابق تهران، را که از دوره قاجار تا عصر حاضر در اختیار 
نیروهـای نظامـی کشـور بـوده اسـت، دانشـگاه هنـر بـه قصـد تغییـر کاربـری از نظامـی- اداری بـه فرهنگـی- آموزشـی خریده اسـت. این تغییـر کاربری 
اساسـی پـس از اتمـام مطالعـات و طرح هـای مهندسـان مشـاور باونـد، بـه مرحلـه اجرایـی رسـید تا بار دیگـر نقش موثر کالبـد رو به فراموشـی اش را در 

مرکز تاریخی شـهر تهران از سـر گیرد.
سرفصل های مهم این تغییر کاربری بدین قرار است:
     تهیۀ برنامۀ فیزیکی برای عملکرد جدید آموزشی

     انطباق عملکرد جدید با کالبد قدیم

     بهسازی لرزه ای در سطح ایمنی الزم برای عملکرد جدید

     الحاقات جدید برای جبران فضا با تعریف جدید و ارتباط فضاهای قدیم

     مداخات جدید و اندازۀ فضاهای داخلی

     ارتباط منطقی و مفهومی بین دو حوزۀ »مرمت« و »احیاء« و استحکام بخشی

کمـال انعطـاف پذیـری، بـدون آسـیب رسـاندن بـه اصـل بنـا،  کـه ضمـن تأمیـن فضـای معمـاری مـورد انتظـار طـرح، در       روش مداخلـۀ جدیـد 

»برگشـت پذیـر« باشـد.
     تحدید مداخله به میزانی که اصل بنا و خوانایی آن از لحاظ کلیات و یکپارچگی اثر خدشه وارد نسازد.

     حضور تأسیسات مکانیکی و الکترونیکی که نیازهای عملکرد جدید را برآوَرد. بی آنکه این حضور، آسیب جبران ناپذیری به بنا وارد کند.

     بازتعریف بناهای مجموعه با اسـتفاده از نورپردازی جدید در محدودۀ اسـتقرار و در داخل مجموعه با توجه به اینکه دو دانشـکده از مجموعۀ 

دانشـگاه هنر در این سـاختمان اسـتقرار می یابند، فضاها و فعالیت های موازی جهت اسـتقرار در کمترین فضای موجود ادغام شـدند.
     تعریـف جدیـد از مدیریـت آموزشـی بـرای بهره گیـری از فضـای موجـوِد کمتـر در سـاعات بهـره وری بیشـتر، نسـبت بـه قوانیـن و بخش نامه هـای 

موجـود آموزشـی

چکیـده
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ح هـای مرمـت امـری ویـژه مقــدمه  مسـتند نـگاری در تهیـۀ طـر
کـه متأسـفانه ماهیـت و اهمیـت بـرای دسـت اندرکاران  و مهـم اسـت 
کرده انـد، بسـیار  گـر هـم اندك توجهـی بـدان  بـه خوبـی آشـکار نشـده و ا
کـه  سـطحی و بـه دور از روشـی علمـی بـوده اسـت. ایـن در حالـی اسـت 
گـر بـا دقـت و حوصلـه و بـا روشـی منضبـط انجـام شـود،  مسـتندنگاری ا
کـه می توانـد فرضیـات مهـم مرمتـی، نحـوۀ  کاری اندیشـمندانه اسـت 
نـه  و  قـرار دهـد  تأثیـر  را تحـت  کار  اثـر، و حتـی روش هـای  بـا  برخـورد 
تنهـا مرمـت اثـر را بـا موفقیـت همـراه سـازد، بلکـه نظریـات و مفروضـات 
را  ایـن فـن  آثـار پیـش رو نهـد و پیشـرفت  بـرای فـن مرمـت  جدیـدی 

تحقـق بخشـد. 
کالبـدی، وقایـع مربـوط بـه  مطالعـات تاریخـی در حوزه هـای شـهری، 
اثـر، اسـتفاده کنندگان و ده ها سـرفصل دیگـر، راهنمای اصلی انتخاب 
کـه ویژگی هـای آثـار از راه مطالعـۀ  راهبردهـای مرمتـی اسـت و از آنجـا 
بـا توجـه بـه ویژگی هـا انتخـاب  آن هـا شناسـایی و هـر راهبـرد مرمتـی 
می شـود، بـه اهمیـت ایـن تأثیـر متقابـل می تـوان پـی بـرد. بسـیاری از 
گاه چنـان مبهـم و  اطاعـات حاصـل از نقشـه برداری  و رلـوۀ سـاختمان 
گـر زوایـای پنهـان آن آشـکار نشـود، مداخلـه  کـه ا تـوأم بـا مناقشـه  اسـت 
کاری مخاطره آمیـز و ناموفـق تبدیـل می کنـد و چـه بسـا  در آثـار را بـه 
بـه نتیجـه ای معکـوس بینجامـد. بـه دیگـر سـخن، در بیشـتر مواقـع 
بیشـترین  کمتریـن مداخلـه حاصـل  و شـاید  بهتریـن  کـه  قاعـده  ایـن 
مطالعـه اسـت، بایـد بـه صـورت یـك اصـل تجربـی اثبـات شـده در نظـر 
ح مرمـت  گرفتـه شـود. در ایـن نوشـتار سـیر اقدامـات انجـام شـده در طـر
سـاختمان های قزاق خانـۀ سـابق بـه اختصـار بیـان و چند نمونـه که به 

ح انجامیـده اسـت، ارائـه می شـود.  اتخـاذ راهبردهـای مهمـی در طـر
مستندنگاری این اثرتاریخی در دو مرحلۀ اصلی به  انجام رسیده است:

کتابخانه ای:    الف. مطالعات 
ح،  طـر ایـن  اجـرای  بخش هـای  دشـوار ترین  و  مهم تریـن  از  یکـی 
مـورد  مـکان  کـه  چرا بـود؛  کتابخانـه ای  روش  بـه  تاریخـی  مطالعـات 
نیروهـای  اختیـار  بـه دانشـگاه هنـر، در  گـذاری  وا از  تـا پیـش  مطالعـه 
بـه  فضاهایـی  چنیـن  مـا  کشـور  در  کـه  آنجـا  از  و  اسـت  بـوده  نظامـی 
لحـاظ مسـائل امنیتـی وضـع بسـیار حساسـی دارنـد، اسـناد نوشـتاری 
کم یـاب اسـت. در حـوزۀ مطالعـات  یـا تصویـری ایـن مجموعـه بسـیار 
تاریخـی سـاختمان قزاق خانـه و میـدان مشـق بـه لحـاظ محتوایـی و 
عملکـردی بسـیار بـه یکدیگـر وابسـته اند. اساسـًا وجـود میـدان مشـق 
بـه سـبب حضـور نیروهـای نظامـی پشـتیبان ارگ حکومتـی و سـپس 
سـامان دهی و توسـعۀ آن به دسـت قشـون قزاق بوده اسـت. بنابراین، 

گزیـر  مطالعـه و بررسـی وضعیـت هـردو مـورد در تاریـخ ایـران و تهـران نا
میـدان  از  هرچـه  کـه  داد  نشـان  مطالعـات  پیشـرفت  البتـه  می نمـود. 
کمتـر سـندی بـه جـا مانـده  گفته انـد، از قزاق خانـه  مشـق بیشـتر سـخن 
اسـت. لـذا بـا توجـه بـه وابسـتگی ایـن دو بـه یکدیگـر، مطالعـۀ هـر دو را 
بـه مـوازات هـم پیـش بردیـم تا شـاید با این هم پوشـانی کمبود اسـناد و 

قزاق خانـه جبـران شـود. دربـارۀ  مطالـب 
سـاختمان های  »مجموعـه  موضوعـات  کتابخانـه ای  مطالعـات 
قزاق خانـه« و »میـدان مشـق« بـا اسـتفاده از منابـع و مـوارد زیـر به انجام 
نهایـی  کـه در شـکل  ایـن مطالعـات  از  برخـی  آمـد،  کـه  رسـید )چنـان 
ح احیـای مجموعـه تأثیـر داشـته  اند، بـه عنـوان نمونه و بـه اختصار  طـر
ح می شـوند تـا بیانگـر نحـوۀ دادوسـتد اطاعـات بـه دسـت آمـده از  مطـر
بخـش مسـتندنگاری و بخـش طراحـی، بـه خصـوص در حـوزۀ احیـا و 

اثـر تاریخـی، باشـند(: از  بهره بـرداری 
1( متـون تاریخـی کـه در آن ها یا مسـتقیمًا به توصیـف خود بنا پرداخته 
کـه در بنـا  باشـند یـا بـه شـکل غیرمسـتقیم بـه مـواردی چـون اتفاقاتـی 
کـه در آن رفـت و آمـد داشـته اند، یـا  خ داده اسـت، اشـخاص مهمـی  ر

کـه بـه نحـوی بـا بنـا ارتبـاط داشـته اسـت. حوادثـی 
گهی های روزنامه ها، خاطرات، گزارش ها و ... 2( سفرنامه ها، اخبار و آ

3( فیلم، تصویر و نقشه اعم از تاریخی یا جدید و در شکل های مختلفی 
چون کروکی، نقشه، عکس و نقاشی به شکل ثبت شده یا خلق شده.

کـه درمـورد بنـا صـورت پذیرفتـه اسـت؛ نظیـر  4( مطالعـات یـا عملیاتـی 
عملیـات  حرفـه ای،  ح هـای  طر تحقیقاتـی،  یـا  دانشـگاهی  ح هـای  طر

گذشـته. مرمتـی یـا هرنـوع مداخلـۀ انجـام شـده در 

   ب. مطالعات میدانی:
 این بخش شامل مراحل زیر بوده است:

گاه 1( مصاحبه با افراد آ
2( نقشه برداری در مقیاس های متفاوت

)فضـای  معمـاری  شـهری،  زمینه هـای  در  بنـا  مسـتقیم  مطالعـه   )3
تأسیسـات. و  سـازه  جزئیـات،...(،  تزیینـات،  معمـاری، 

کتابخانه ای     الف. مطالعات 
گفتیـم، دو موضـوع میـدان مشـق و سـاختمان قزاق خانـه،  چنان کـه 
گرفـت. دربـارۀ میـدان  گـروه مطالعـه قـرار  کار  بطـور مـوازی در دسـتور 
کـه سـاخت  و  سـازهای حکومتـی  مشـق از روز اول شـکل گیری تـا زمانـی 
بـه فرمـان رضاشـاه  در آن آغـاز شـد و نیروهـای نظامـی بدانجـا انتقـال 
کتاب هـا و روزنامه هـا آمـده  یافتنـد، مطالـب و نوشـته هایی در برخـی 
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کـه بعضـًا بـا یکدیگـر هماهنـگ نیسـتند یـا سـند معتبـری بـرای  اسـت 
گلسـتان از منابـع معتبـری  کاخ  ارجـاع بـه شـمار نمی رونـد. آلبوم خانـۀ 
که اسـناد و تصاویر زیادی از بناهای دورۀ ناصرالدین شـاه قاجار  اسـت 
گـروه مطالعـه عکس هـای بی نظیـری از  و پیـش از آن را در بـر می گیـرد. 
میـدان مشـق و سـاختمان قزاق خانـه را در ایـن مجموعه یافت. بیشـتر 
میـدان  معـروف  تهـران نخسـتین عکـس هوایـی  تاریـخ  پژوهشـگران 
کـه تـاز فـراز بالـون عکس بـرداری شـده اسـت، دیده انـد. ایـن  مشـق را 
که در همین آلبوم خانه نگهداری می شـود، در تدوین  عکس ارزشـمند 

تاریخچـۀ میـدان مشـق نقـش مؤثـری داشـته اسـت.
کتاب هـا و نوشـته ها هـم عکس هـای دیگـری از میـدان مشـق  در سـایر 
کـه دورنمـای محـل اسـتقرار  بـه دسـت آمـد؛ از آن جملـه عکـس مهمـی 
بـاغ ملـی را در محوطـۀ میـدان مشـق نشـان می دهـد، از معـدود اسـناد 
کـه بـرای تعییـن محـل دقیـق نقشـه ایـن بـاغ  تصویـری معتبـری اسـت 
کـه از سـر در بـاغ  می تـوان بـدان ارجـاع داد .2 همچنیـن عکس هایـی 
ملـی )پیـش از تخریـب دو اتاقـك طرفیـن( در دسـت اسـت یا عکسـی که 
در زمـان پی ریـزی عمـارت پسـت گرفتـه شـده اسـت، همگـی در تدویـن 
گزارشـی از چگونگـی توسـعۀ سـاخت  و سـازهای محـدودۀ میـدان مشـق 
مؤثر بوده اند. در این خصوص جدولی تهیه شد که اطاعات مربوط به 
هـر یـک از سـاختمان های ایـن مجموعـه را دربرمی گیرد. همیـن جدول 
مـا را بـه ترسـیم چنـد نقشـۀ اولیـه از چگونگـی توسـعۀ سـاخت  و  سـاز در 
که  کرد. این نقشه ها نخستین بار است  محدودۀ میدان مشق هدایت 
که در تمامی مراحل  گفتنی اسـت  برای میدان مشـق طراحی می شـود. 
مطالعـات تاریخـی و بـه ویـژه در تهیـه و تدویـن جـدول و نقشـه های یاد 
شـده، برخی شـماره های روزنامۀ اطاعات همان سـال ها از منابع اصلی 
بـوده اسـت. مسـلمًا در ایـن خصـوص منابـع دیگـری هـم موجود اسـت، 
کـه بـا صـرف وقـت  لیکـن دسترسـی بـه روزنامـۀ اطاعـات سـاده تر بـود 
گرفت.  گروه مطالعه قرار  بسیار در مطالعۀ آن، مطالب مهمی در اختیار 
کتابخانـه ای مربـوط بـه سـاختمان قزاق خانـه  بخـش دوم مطالعـات 
بنـا  ایـن  پیشـین  نظامـی   عملکـرد  گفتیـم،  پیش تـر  چنان کـه  بـود. 
اینکـه معمـوال  را دشـوار می کـرد: نخسـت  کسـب اطاعـات  بـه دالیلـی 
اسـت.  ممنـوع  فیلم بـرداری  و  عکس بـرداری  نظامـی  فضاهـای  در 
گروه هـای متخصـص از ایـن فضاهـا ناممکـن اسـت  همچنیـن بازدیـد 
مگـر در شـرایطی خـاص و بسـیار محـدود. برایـن اسـاس، در صورتی که 
خـود نهـاد بهره بـردار سـندی را ثبـت نکـرده باشـد، در منابـع دیگـر بـه 
ندرت می-توان به اطاعی از آن دسـت یافت. در خصوص قزاق خانه 

بـه  دسـت یابی  جهـت  ارتـش  ادارۀ  بـا  شـده  انجـام  رای زنی هـای  هـم 
اطاعـات مربـوط بـه سـاختمان ها، راه بـه جایـی نبـرد. از ایـن رو، تنهـا 
بـه اشـارات انـدک  نوشـته های موجـود بـه برخـی مطالـب دسـت یافتیم 
کنـار هـم چیـدن آن هـا  کـه در مجمـوع بـه سـبب نقصـان ایـن مـوارد، از 

نتیجـۀ  قابـل توجـه ای حاصـل نشـد.
 اما در خصوص سال ساخت این مجموعه )بر خاف بناهای قاجاری 
کـه سـال سـاخت آن هـا به دسـت آمد(، تنهـا می دانیم که بناهـای دورۀ 
گفتـه  رضاشـاه پیـش از سـال 1314ش سـاخته شـده اسـت. سـند ایـن 
کـه در صفحـه نخسـت روزنامـه اطاعـات 1314/9/22  عکسـی اسـت 
بـه چـاپ رسـیده اسـت. در بخشـی از ایـن عکـس نمـای شـرقی بخـش 
شناسـایی  قابـل  اول  پهلـوی  دورۀ  در  قزاق خانـه  مجموعـۀ  الحاقـی 
اسـت )البتـه بـا توضیحی نامربـوط به موضوع مورد مطالعه چاپ شـده 
اسـت(. شـاید این تنها سـند معتبری باشـد که حدود سال های ساخت 

بخـش الحاقـی سـاختمان های قزاق خانـه را مشـخص می کنـد. 
کـه از آلبوم خانـۀ کاخ گلسـتان      عکـس قاجـاری سـاختمان قزاق خانـه 
بـه دسـت آمـد، نشـان دهندۀ تفاوت هایـی بـا وضـع موجـود سـاختمان 
خـود  از  کـه  اسـت  معمـاری  شـاهدهای  مؤیـد  تفاوت هـا  ایـن  اسـت. 
سـاختمان بـه دسـت آمـده اسـت. بدیـن سـان، بالکـن تخریـب شـدۀ 
سـمت شـرقی و تیغه های الحاقی در بخش وسـط سـاختمان که تراس 
کـرده  را در ایـن قسـمت بـه بخـش سرپوشـیده و فضـای بسـته تبدیـل 
گرفـت و بـه  ح احیـا و مرمـت مـورد بازنگـری قـرار  اسـت، در مرحلـۀ طـر
حالت اولیه اش بازگردانده شـد. بدیهی اسـت که به رغم وجود شـواهد 
گـر بـه سـند تصویـری دسـت نیافتـه بودیـم، همیشـه ایـن  معمـاری، ا
کـه ایـن مداخلـه )بازگردانـدن بـه حالـت اولیـه( تـا  سـوال  وجـود داشـت 
چـه حـد از پشـتوانۀ واقعیـت تاریخـی بهره مند بوده اسـت؟ امـا با یافتن 

ایـن عکـس، عمـل یـاد شـده بـا قاطعیـت بـه انجـام  رسـید.
نکتـۀ دیگـری کـه از مطالعـات و مسـتندنگاری حاصـل شـد و در بخـش 
ح مرمت بسیار مهم جلوه نمود و در برخی  ح احیاء و طر ح جامع، طر طر
کـه از روز  مـوارد بسـیار راهگشـا بـود، وجـود محـور فرضـی مهمـی اسـت 
احداث  سـردر جدید میدان مشـق )سـردر فعلی باغ ملی( شـکل گرفت و 
تا تکمیل توسـعۀ مجموعه سـاختمان های قزاق خانه )ساختمان های 
موجـود( قـوی و قوی تـر شـد. ایـن محور از سـر در باغ ملی آغاز می شـود، 
از مرکـز سـاختمان قاجـاری قزاق خانـه عبـور می کنـد و تـا ورودی شـمالی 
ایـن مجموعـه امتـداد می یابـد. تمامی سـاخت  و سـازهای دورۀ پهلوی 
گرفته انـد؛ چـه در حاشـیۀ  اول و پـس از آن، بـا تأثـر از ایـن محـور شـکل 
محـدودۀ میـدان مشـق سـابق و چـه در داخـل آن. شـکل گیری و جهـت 
اسـتقرار سـاختمان های پست، شرکت نفت ایران و انگلیس، شهربانی   4-  حسین سلطان زاده، فضاهای شهری در بافت های تاریخی ایران.      
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کاخ وزارت امور خارجه، سـاختمان های 3و 4 و 5 و 6 و 7 و  کشـور،  کل 
8 مجموعـۀ قزاق خانـه و ...، همگـی مثال هـای روشـنی از تأثیرگـذاری 

محور یاد شـده در نحوۀ شـکل گیری آن هاسـت.
ح احیـاء و بـه تبـع آن  بـا ذکـر نمونـه ای، اهمیـت ایـن محـور را در طـر
ح مرمـت سـاختمان قاجاری مجموعه یـادآور می شـویم: در طراحی  طـر
معماری این ساختمان برنامه ای مبنی بر اینکه پلۀ دسترس به طبقۀ 
اول بـه دوم کـه مربـوط بـه دورۀ پهلـوی اول اسـت، تخریـب و بـه جای 
آن پلـه ای در خـور شـأن ایـن سـاختمان و بـا توجـه بـه عملکـرد آیندۀ آن 
کـه طبقـۀ  ح احیـای مجموعـه، مقـرر شـده اسـت  طراحـی شـود. در طـر
دوم سـاختمان قاجـاری بـه دفتـر ریاسـت و اتاق شـورای عالی دانشـگاه 
یا هیئت امنای آن تبدیل شـود. با الهام از دو پلکان دسترسـی از طبقۀ 
کـه  همکـف بـه طبقـۀ اول، پلکانـی متقـارن نسـبت بـه محـور یـاد شـده 
کـه در نـگاه  از ایـن بخـش از سـاختمان قاجـاری می گـذرد، طراحـی شـد 
نخسـت بسـیار عالـی می نمـود و از هـر جهـت مکمـل مـوارد یـاد شـده 
کـه ناشـی  کـرد  بـود. هم زمـان بـا ایـن اقـدام، ایـده دیگـری سـر بـرآورد 
از طـرز نگاهـی دیگـر بـه دسـتاوردهای بخـش مسـتندنگاری بـود. ایـدۀ 
دوم این گونـه بیـان شـد کـه اهمیـت و ارزش پلـکان موجـود )مربـوط به 
دورۀ پهلـوی اول( از دو نظـر قابـل تأمـل اسـت: نخسـت، از نظر تکنیك 
چ و خـم کاری  کـه بـا توجـه بـه زمـان سـاخت، از پیـچ و پـر سـاخت آن 

تیرآهن هـای وارداتـی آن زمـان اسـتفاده شـده اسـت.
کـه  دوم، تنهـا عنصـر موجـود از سـاختمان های ایـن مجموعـه اسـت 
بسـیار جسـورانه و بـا بی تفاوتـی تمـام نسـبت به محور یاد شـده اسـتقرار 
تکنیـك سـاخت  از  کـه  تاریخـی  بـا وجـود قدمـت  لیکـن  اسـت.  یافتـه 
تاریخی تریـن  دل  در  مدرنـی  حرکـت  چنیـن  اهمیـت  هویداسـت،  آن 
ایـن  اسـت.  تأمل بر انگیـز  سـابق  مشـق  میـدان  مجموعـۀ  سـاختمان 
ایـده بـا عنایـت بـه وظیفـۀ ذاتـی مرمتگـران در انتقـال امانتدارانـۀ آثـار 
بـه جـا مانـده از گذشـتگان مـورد توجـه واقـع و پذیرفتـه شـد. در نتیجـه 
کـه مزیـن بـه دسـت اندازی  پلـکان دسـترس طبقـه اول بـه طبقـۀ دوم، 
فلـزی بـا تزئینـات فرفـوژه چلنگری شـده کار دسـت هنرمنـدان آن زمان 
آسـیب دیدۀ  بخش هـای  بازسـازی  و  مرمـت  و  شـده  پاك سـازی  بـود، 

ح مرمـت قرارگرفـت.  کار طـر دسـت انداز در دسـتور 
ح درهـا     تعییـن قدمـت و اصالـت تیغه هـا و دیوارهـای موجـود، طـر
جملـه  از   ،... و  تزئینـات  اندودهـا،  کف هـا،  پلکان هـا،  پنجره هـا،  و 
کـه در بخـش مسـتندنگاری بایـد بـدان پرداخـت.  فعالیت هایـی اسـت 
ح احیـا و مرمـت بنـا بـه ایـن مـوارد اسـتناد  گـر در طـر کـه ا بدیهـی اسـت 
نشـود و نتایج بدسـت آمده تحلیل و بررسـی نگردد،، مسـتندنگاری جز 

ج نخواهـد بـود.  کاری بیهـوده و وقت گیـر و پرخـر

   ب. مطالعات میدانی
کار  کتابخانه ای در دسترس ترین قسمت    این بخش برخاف بخش 
که هر آنچه موردنیاز این مبحث است، در اختیار  به شمار می آید؛ چرا 
پژوهشـگر قـرار دارد. از ایـن رو، مطالعـات پیشـینۀ تاریخـی، مداخـات 
کالبـد بنـا اعـم از حذف هـا و الحاقـات، مصالـح بـه کار  انجـام شـده در 
رفتـه، فناوری های سـاخت، مفاهیم معمـاری که در فضاها و تزئینات 
-در هـر شـکل آن- بـه کار رفتـه اسـت، همـه و همـه برنامه هایـی اسـت 

کـه در ایـن بخـش پی گیـری می شـود. 
کـه در دورۀ پهلـوی اول -احتمـااًل هم زمـان  خوشـبختانه مداخاتـی 
بـه  گرفتـه  انجـام  و سـاخت  و سـازهای جدیـد مجموعـه-  توسـعه  بـا 
کار  کلیـت بنـای اولیـه یـا حتـی جزئیـات بـه  کـه  گونـه ای نبـوده اسـت 
رفتـه در آن را تخریـب کنـد؛ بلکـه با حفـظ وضع موجود، تنها به اتصال 
بخش هـای جدیـد و قدیـم و بـاز تعریـف سـاختمان قدیـم در مجموعـۀ 
جدیـد پرداخته انـد. هـر چنـد ایـن روش در برخـی نقـاط رعایـت نشـده، 
در اتصـاالت مهـم نظیـر پلـکان دسـترس در بخـش شـرقی سـاختمان و 
گرفتـه  پوشـش روی آن، هویـت اصلـی بنـا و حفـظ آن مـورد توجـه قـرار 
مجموعـه  از  مشـیرالملکی  عمـارت  در  کـه  اسـت  اتفاقـی  ایـن  اسـت. 
دفـن  یعنـی  اسـت؛  مشـاهده  قابـل  نیـز  مسـعودیه  تاریخـی  عمـارات 
کـردن در بطـن سـاختمان و اعطـای صـورت و نمـای ظاهـری جدیـد 
بـدون تخریـب اصـل بنـا. بـه نظـر می رسـد معمـاران آن روزگار، از روش 
الحاقـات جدیـد بـا حفظ اصالـت و موجودیت خود بنا، راهکاری بسـیار 
منطقـی و درخـور احترامـی بـه معمـاران دوره هـای بعـد نشـان داده انـد. 
بـر تشـخیص  از مهم تریـن اقدامـات مطالعـات میدانـی، عـاوه  یکـی 
ارزش گـذاری  معمـاری،  اجـزای  و  عناصـر  بـودن  الحاقـی  یـا  اصیـل 
کـه ارزش حفـظ یـك عنصـر معمـاری حتـی  آن هاسـت؛ بدیـن معنـی 
ح  کـه در طر در صـورت الحاقـی بـودن تـا چـه پایـه اسـت. بایـد دانسـت 
احیـاء و مرمـت، بـه هـر روی، بایـد بـا همـۀ عناصـر روبـرو شـد و تکلیـف 
کـرد. بـه دیگـر سـخن،  آن هـا را بـه لحـاظ حفاظـت یـا تخریـب معیـن 
الحاقـی بـودن را بـه تنهایـی نمی تـوان دلیـل تخریـب شـمرد؛ چـه بسـا 
کنـد یـا ایـده و  کـه ایـن الحـاق، تعریـف بخـش یـا مفهومـی را تکمیـل 
نگاهـی نـو پیـش رو نهـد. حتـی ارزش فنـاوری بـکار رفتـه در آن - در 
برخـی مـوارد اسـتثنایی- ممکـن اسـت از ُبعـد تاریـخ معمـاری هم پایـه 
ارزش خـود بنـا باشـد. نمونـۀ آن پلـکان دسـترس طبقـۀ اول بـه طبقـۀ 
دوم در ساختمان قاجاری مجموعه است. این پلکان عاوه بر اینکه 
نسـبت بـه محـور اصلـی بنـا و مجموعه بی اعتناسـت، از فنـاوری زمان 
کـه نشـانۀ بـارزی  سـاخت خـود نیـز بهره منـد اسـت. حفـظ ایـن پلـکان 
را،  آن  شـکل گیری  اصلـی  دوره هـای  بناسـت،  ایـن  در  »مدرنیتـه«  از 
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بـدون قضـاوت ارزشـی، برای نسـل های آینده نمایـش می دهد. به هر 
روی، یکـی از وظایـف اصلـی مرمتگـران، بازخوانـی اثـر و شفاف سـازی 

الیه هـای تاریخـی آن اسـت جهـت انتقـال به آیندگان، بی آنکه سـلیقۀ 
کننـد.  خـود را بـدان تحمیـل 

    محدودۀ میدان مشق در نقشه عبدالغفار، دوره ناصرالدین شاه
         مأخذ:  انتشارات سحاب

گلستان( و میدان مشق را می توان دید.     عکس هوایی تهران از فراز بالون، در این عکس محدودۀ ارگ حکومتی )کاخ 
گلستان کاخ - موزه           مأخذ: آلبوم خانۀ 

آلبوم خانه کاخ - موزه گلستان.کتاب نامه
ذکاء، یحیی و محمدحسن سمسار)1369(. تهران در تصویر، تهران، انتشارات صداو سیمای جمهوری اسامی ایران.

روزنامۀ اطاعات، 1307- 1320 ش .
سلطان زاده، حسین)1370(. فضاهای شهری در بافت های تاریخی ایران، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.

میرزایی، محسن)1383(. تاریخچۀ بریگاد و دیویزیون قزاق از کلنل دومانتوویچ تا میر پنج رضا خان سواد کوهی، تهران، نشر علم.
آرشیو شرکت مهندسان مشاور باوند.  
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    عکس هوایی از محدودۀ میدان مشق، باغ ملی و عمارت پست در حال ساخت 
          مأخذ: سلطان زاده، فضاهای شهری در بافت های تاریخی ایران

    سردر میدان مشق، دورۀ قاجاریه
          عکس از هانری ویوله
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    عمارت تازه تأسیس قزاق خانه 
گلستان کاخ - موزه            مأخذ: آلبوم خانۀ 

    حضور احمدشاه و رضاخان و دیگران برای سان از مشق قشون قزاق در مقابل عمارت قزاق خانه، میدان مشق
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که به سردر باغ ملی معروف است پیش از تخریب اتاقک های دوطرف      سردر جدید میدان مشق 

    نقشه دوره بندی تاریخی مجموعه ساختمان های قزاق خانه 
          مأخذ: آرشیو شرکت مهندسان مشاور باوند
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    مطالعات تاریخی ساختمان اصلی قزاق خانه، طبقۀ همکف، بررسی مداخات حذف و الحاق 
          مأخذ: آرشیو شرکت مهندسان مشاور باوند

    مطالعات تاریخی ساختمان اصلی قزاق خانه، طبقۀ اول، بررسی مداخات حذف و الحاق 
          مأخذ: آرشیو شرکت مهندسان مشاور باوند
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Email: homakermanian@ut.ac.ir  کرمانیان |    کارشناس ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران هما 

کاروان سراهای برون شهری و نقش آن ها 
در احیای راه های تاریخی

راه هـای تاریخـی ابزارهـای قدرتمنـدی بـرای ارتقـا، ترویـج و حفاظـت از هویت هـای فرهنگـی مشـترک و متنـوع ملـل مختلـف بـه شـمار 
می آینـد. آن هـا نتیجـه ی یـک فراینـد طوالنـی تکاملـی هسـتند کـه در جهـت یـک هـدف مشـترک و ناشـی از اراده انسـان بـرای رسـیدن بـه یـک هدف 
خـاص شـکل گرفته اند. عناصـر وابسـته بـه راه نیـز به خصـوص کاروان سـراها، عـاوه بـر ارزش معمـاری، از دیدگاه مسـائل اجتماعی نیـز حائز اهمیت 
کیفیـت، معمـاری وابسـته بـه خـود را بـه فرصت هایـی بـرای تعامـل اندیشـه های اقـوام و ملـل  هسـتند. چراکـه راه بـه عنـوان بسـتری بـرای بـروز ایـن 
مختلـف و درنتیجـه تقویـت و ارتقـای جوامـع محلـی پیرامـون خـود تبدیـل نمـوده کـه بـه دنبـال آن، زنجیـره ای از زندگـی و حیـات را ایجـاد می نمـود. 
ازاین رو بازشناسی مسیرهای تاریخی و احیای بار معنایی که راه درگذشته های دور داشته است و همچنین عناصر ملموس وابسته به آن همچون 
کاروان سـراها و توجـه بـه میـراث ناملمـوس آن در مجمـوع، شـبکه ای پیچیـده را فراهـم آورده بـود کـه بـدون توجـه بـه ایـن شـبکه، تصـور بهره بـرداری 
مجـدد از آن هـا بـه صـورت پایـدار و مسـتمر وجـود نخواهد داشـت. تحلیل و بررسـی احیای کاروان سـراهای برون شـهری به عنوان یکـی از این عناصر 
وابسـته بـه راه نشـان می دهـد کـه اتخـاذ بهتریـن کاربـری بـرای پروژه هـای بهره بـرداری مجـدد بـه عنـوان طـرح توسـعه پایـدار کاروان سـراها، برگرداندن 
آن ها به عملکرد سـنتی خود بر اسـاس الگوهای معماری شـان یعنی میزبانی مسـافران به عنوان هتل و رسـتوران اسـت. این عملکرد جدید با تاریخ 
و گذشـته این بناها سـازگاری دارد و به لحاظ اهداف اجتماعی، فرهنگی و تجاری نیز می تواند خدمات رسـانی کند ضمن آنکه به احیای مفهوم 

و فرهنـگ راه درگذشـته نیـز کمـک می کنـد و بـا ایجـاد گردشـگری جـاده ای پتانسـیل بسـیار بزرگـی بـرای گردشـگران و اقتصاد کشـور خواهـد بود.

چکیـده

مقــدمه

گردشگری جاده ای کاروان سراهای برون شهری، بهره برداری مجدد،  کلمات کلیدی:  راه های تاریخی، عناصر وابسته به راه، 

کنـون راه و مسـیر در ایـران همیشـه  از روزگار باسـتان تا
بـا عناصـر معمـاری در ارتبـاط بـوده اسـت و شـاهراه های ایـران چنـدان 
تغییـر مسـیر نیافته انـد و گاهـی منزلگاه هـا بـه علـل طبیعی یـا اجتماعی 
یـا شـهر دیگـری  آبـادی  افتـاده و در نزدیکـی آن هـا  آبـادی و اعتبـار  از 
پدیـد آمـده و ناچـار راه را بـه سـوی خود گردانده اسـت. راه ها تنها مسـیر 
کـه بـر روی آن هـا  آمدوشـد مـردم عـادی و یـا قـوای نظامـی یـا بسـتری 
فعالیـت تجـاری صـورت می گرفـت نبودنـد، بلکـه به عنـوان مهم تریـن 
و  فکـری  دسـتاوردهای  انتقـال  زمینـه ی  ارتباط جمعـی،  وسـیله ی 
فرهنگـی انسـان ها بـا یکدیگـر را فراهـم می نمودنـد. در مسـیر راه هـای 
امـور  بـرای تسـهیل در  امـر حکومـت و  بـه  راه هـا  کـه  آنـگاه  ایـران چـه 
حکومتـی سـاخته و تجهیـز می شـدند و چـه درزمانـی که خـود کاروان ها 

که عاشقان،  برای تجارت، راه ها را تجهیز می نمودند و چه آن هنگام 
راه هـا را بـرای زائـران می گسـتراندند، همیشـه امنیـت و راحتـی، صفـت 

راه ایرانـی بـوده اسـت.
ایـران  فـات  بیابان هـای  و  کوه هـا  فواصـل  در  ایـران  کاروان سـراهای 
بنـا شـود، در طـول قرن هـا، نشـانه  کـه می توانسـت بارویـی  و هـر جـا 
مسـیرهایی حـاوی مبـادالت و مناسـبات ملـی و بین المللـی تجـاری، 
فرهنگـی، حکومتـی و حتـی امنیتـی فرهنـگ و تمـدن ایرانـی بوده انـد. 
کاروانـی در ایـن شـبکه راه هـا و تبـادالت  در سـاختار پیچیـده تجـارت 
تنهـا  و  یکـه  به ظاهـر  ابنیـه ای  به مثابـه  اسـتراحتگاه ها  تعامـات،  و 
کاروان سـرایی(  مجموعه هـای  )نظیـر  کوهسـتان  و  صحـرا  میـان  در 
کـه درواقـع بخشـی از یـک سیسـتم پیشـرفته اقامتگاهـی ـ بازرگانـی و 
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زیرسـاختی بنیادیـن بـرای اقامـت مسـافران بودنـد، نقـش برجسـته ای 
بـر عهـده داشـتند. این اقامتگاه هـا، مکان هایی بـرای ماقات و گفتگو 
بیـن اقـوام و مذاهـب مختلـف و معاملـه و تجـارت اجنـاس، فرهنـگ 
تـا شـام، بـدون تبعیـض و  بـام  از  کـه  و فـن آوری بودنـد. مکان هایـی 
کنانشـان امنیـت  اولویـت قائـل شـدن، بـر روی همـه بـاز بودنـد و بـه سا
کاروان سـراها، مهمان خانه هـای میـان راهـی  هدیـه می دادنـد. درواقـع 
که از مهم ترین یادگارهای  گذشـته بودند  کشـور در طی قرون متمادی 
ارزشـمند معمـاری ایـران اسـت که پیدایـی و موجودیت آن در سـرزمین 
متمـادی  قـرون  و طـی  آغازشـده  بسـیار دور  گذشـته  از  ایـران،  پهنـاور 
گـون اقتصـادی، سیاسـی، نظامـی و مذهبـی به تدریـج  گونا بـه دالیـل 
توسـعه و تکامل یافتـه اسـت. ایجـاد راه هـای جدیـد و همچنیـن تأمیـن 
امنیـت جاده هـا باعـث روزافزونـی تجـارت و اقتصـاد شـد و درنتیجـه در 
کاروان سـراهای  کاروانیـان،  آسـایش  بـرای  کاروانـی  مسـیر جاده هـای 

گردیـد. متعـددی احـداث 

بـه  نقطـه ای  از  اتصـال  وسـیله ی  دیربـاز  از  راه  بیان مسئله
و  اقتصـادی  تبـادالت  از  جریانـی  آن  دنبـال  بـه  و  بـود  دیگـر  نقطـه ی 
راه هـا،  احـداث  انگیـزه  ابتـدا  در  اسـت.  می کـرده  مهیـا  نیـز  را  فرهنگـی 
دستیابی به نقاط دوردست کشور به منظور تأمین اهداف نظامی بوده 
کاال و ارتباطات  و درعین حال موجبات گسـترش بازرگانی و حمل ونقل 
فرهنگـی را فراهـم آورده اسـت1؛ امـا در ایـران، راه تنهـا مسـیر عبـور نبوده 
بلکه حاصل تاش و تفکر مردمان هر ناحیه است در عبور از موانع سفر 
کـه از مقصـد نیـز باارزش تـر می شـود.  گاه چنـان پراهمیـت  و رسـیدن و 
کـه تحـول و  راه هـای باسـتانی در ایـران مجموعـه ای از ابنیـه هسـتند 
پل هـا،  اسـت.  داشـته  رفیعـی  جایـگاه  تمـدن  تاریـخ  در  آن  تکامـل 
گاه  و  میل هـا  قلعه هـا،  حوض انبارهـا،  قهوه خانه هـا،  کاروان سـراها، 
گورسـتان هایی بر سـر این راه ها، همگی مفهوم راه را تشـکیل می دهند 
دهنـده ی  اتصـال  همیشـه  راه هـا  چشـم انداز  کنـار  در  کالبـد  ایـن  و 
کثـر مواقـع آن هـا را شـکل داده انـد،  سـکونت گاه ها نبوده انـد، بلکـه در ا
رونـق بخشـیده اند و بـا نابودی شـان بـه هـر دلیـل سـکونت گاه های در 
مسیرشان به زوال و نابودی کشیده شده اند )پارسی، 1395(. راه های 
کمابیـش بـه  گاه متـروک می شـده اند امـا  گاه پررونـق و  گرچـه  تاریخـی ا
 )1395( پارسـی  کـه  همان طـور  تـا  می داده انـد  ادامـه  خـود  حیـات 

اشاره کرده است، دو تحول مهم در تاریخ بشر به وقوع پیوست:
کـه بـه دلیـل عـدم انطبـاق بـر مسـیر راه هـا خسـارت  1- احـداث راه آهـن 

1 . »ایرانیـان در کارهـای حمل ونقـل ابتـکاری فراوان تـر از کارهـای صنعتـی داشـتند و 

مهندسـان ایرانـی به فرمـان داریـوش اول شـاهراه هایی سـاختند کـه پایتخت هـا را به 

یکدیگـر مربـوط می کـرد« )دورانـت، 1385: 527(.

کثر برخی را از رونق انداخت؛ چندانی به راه های تاریخی وارد نکرد و حدا
کـه بر روی راه هـای تاریخی احداث  2- احـداث جاده هـای اتومبیـل رو 
شـد کـه به ناچـار کالبـد راه تاریخـی را درهـم ریخـت و یـا بـا تغییـر مسـیر، 
کاروان سـراها و ابنیـه ی وابسـته بـه راه هـا را از رونـق انداخـت و شـهرها و 

روسـتاهای واقـع بـر آن هـا را خالی از سـکنه سـاخت.
وجـود  کاروان سـراهایی  معیـن  فواصـل  در  و  زمـان  آن  راه هـای  در 
کاروانیـان و مسـافران  کـه بـه آن هـا خـان و یـا ربـاط می گفتنـد و  داشـت 
در  همچنیـن   .)1366 )رجبـی،  می پرداختنـد  اسـتراحت  بـه  آنجـا  در 
جاده هـای ایـران و برای حفظ نظم، پسـت های نگهبانـی و عائم راه، 
پیش بینـی و منظـور شـده بـود )میراحمـدی، 1368(. »تعـداد بناهـای 
کـه دهکده هـا بافاصلـه  کاروان رو در مسـیرهایی  بـه راه هـای  وابسـته 
دور از یکدیگـر قـرار دارنـد و نمی تواننـد در موقـع بـروز حـوادث طبیعـی 
کمکـی بـرای مسـافران  یـا وقایـع مسـافرت، بـه مناسـبت ُبعـد مسـافت 
همـه  در   .)287  :1361 )کایـس،  اسـت«  زیـاد  فوق العـاده  باشـند، 
کتاب هایـی کـه دربـاره ی راه هـای تاریخـی ایران نوشته شـده و در همه 
سـفرنامه های جهانگـردان از توجـه ایرانیـان بـه راه و سـاختمان های 
وابسـته بـه آن و همچنیـن راهـداری و پسـت منظـم از روزگاران بسـیار 
گفته شـده اسـت و نیـز وجـود واژه هایـی چـون سـاباط و  کهـن سـخن ها 
ربـاط و خـان در زبان هـای زنـده و مـرده جهـان کـه از گویش هـای کهـن 
ایرانـی گرفته شـده مؤیـد ایـن نظـر اسـت که پهنـاوری سـرزمین و دوری 
ناچـار  را  ایرانـی  همسـایه،  کشـورهای  و  ایـران  آبادی هـای  و  شـهرها 
کیزه و امن داشـته باشـد و منزل به منزل و  می کـرده اسـت کـه راه هـای پا
آبـادی بـه آبـادی اقامتـگاه بسـازد و نیز بـرای اینکه کاروان هـا در بیابان 
ج  کـه از دور ماننـد بـر ج هـا و میل هایـی برافـروزد  راه خـود را بیابنـد بر
دریایـی رهسـپاران را راهنمایـی کنـد و حتـی پـس از هـر تغییـر اجتماعـی 
خ مـی داده و بـر اثـر آن ویرانی هایـی بـه وجـود می آمـده  کـه در ایـران ر
بافاصلـه پـس از فرونشسـتن آن، نخسـت این گونـه بناهـا تعمیـر و بـاز 
پیرایـی می شـده اسـت2. ایـن بناهـای ارزشـمند وابسـته و مرتبـط بـه 
مشـابه  اروپـا  در  اقامتگاه هـا  و  هتـل  اولیـه  الگوهـای  بـا  درواقـع  راه هـا 
کشـورهای اروپایـی بسـیار سـاده و اولیـه  اسـت. اشـکال اولیـه هتـل در 
بـوده و اغلـب در امتـداد راه هـای تجـاری، در محـل تعویـض اسـب ها 
ایـن نـوع اقامتگاه هـا احـداث می گردیدند که قسـمتی به صورت مجلل 
و راحت تـر بـرای اربابـان و قسـمت دیگـر به صـورت مجزا بـرای عموم در 

گرفتـه می شـد )فرازپـور، 1386(. نظـر 
احـداث  طوالنـی،  شـاهراه های  و  وسـیع  تشـکیات  ایـن  در  مسـلمًا 
موقـت  آسـایش  میان راهـی،  اقامتـگاه  به عنـوان  کـه  سـاختمان هایی 

کمـا اینکـه میـل معـروف بـه نـادری از قـرن هـا پیـش از نـادر وجـود داشـته و فقـط   .  2

کـرده اسـت. نـادر شـاه آن را تعمیـر 
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مسـافران را فراهـم نماینـد، از اهـم ضروریـات بوده اسـت3. ایـن بناهـا 
در راه هـای اصلـی و فرعـی و حتـی درون شـهری مسـافران را منـزل بـه 
منـزل تـا رسـیدن بـه مقصـد همراهـی می نمودنـد و بـه آن هـا خدمـات و 
تجربیاتـی را عرضـه می کردنـد تـا در آسـایش آن هـا از رنـج سـفر بکاهنـد. 
باعـث  جاده هـا  امنیـت  تأمیـن  همچنیـن  و  جدیـد  راه هـای  ایجـاد 
جاده هـای  مسـیر  در  درنتیجـه  و  شـد  اقتصـاد  و  تجـارت  روزافزونـی 
کاروان سـراهای متعـددی احـداث  کاروانیـان،  بـرای آسـایش  کاروانـی 
کاروان سراها، مهمان خانه های میان راهی کشور در طی قرون  گردید. 
کـه از مهم تریـن یادگارهـای ارزشـمند معماری  متمـادی گذشـته بودنـد 
کـه پیدایـی و موجودیـت آن هـا در سـرزمین پهنـاور ایـران، از  ایران انـد 
گـون  گونا گذشـته بسـیار دور آغازشـده و طـی قـرون متمـادی بـه دالیـل 
اقتصـادی، سیاسـی، نظامـی و مذهبـی به تدریج توسـعه و تکامل یافته 
اسـت. لـذا ایـن میـراث معماری شـاخص در تاریخ معمـاری ایران نقش 
بسـزایی دارد و خـود شـاهدانی پایـدار و جـاودان از ویژگی هـای معمـاری 
ایـران محسـوب می شـوند. در ایـن بیـن بـا توجـه بـه اهمیـت و جایـگاه 
راه،  معمـاری  ارزشـمند  عناصـر  ایـن  ایـران،  معمـاری  در  کاروانسـراها 
که کاروان سـراها، عاوه بر ارزش  همیشـه موردتوجه بیشـتر بوده اند چرا

هنـری، از دیـدگاه مسـائل اجتماعـی نیـز حائـز اهمیـت هسـتند.
کاروان سـراهای ایـران در ادوار  جـدا از ویژگی هـا و سـبک های متفـاوت 
تاریخـی آن، آنچـه مسـلم اسـت، ایـن پدیده بـاارزش معمـاری در رابطه 
کاربـرد نظامـی،  بارونـق تجـارت شـکل گرفته و عوامـل دیگـری نظیـر 
اطاع رسـانی و غیـره در توسـعه و تکامـل آن نقـش داشـته اند. درواقـع 
کوه هـا و بیابان هـای فـات ایـران و  کاروان سـراهای ایـران در فواصـل 
کـه می توانسـت بارویـی بنـا شـود، نشـانه های راه هایـی حـاوی  هرجـا 
از عصـر  کاروان سـراها  ایـن  بـوده اسـت.  مبـادالت تجـاری و فرهنگـی 
هخامنشـیان تـا پایـان دوره قاجـار و شـروع فرآینـد نوگرایـی و صنعتـی 
شـدن در ایران، نشـانه ی مسـیرهای شبکه مناسبات ملی و بین المللی 
تجـاری، فرهنگـی، حکومتـی و حتـی امنیتـی فرهنـگ و تمـدن ایرانـی 
بوده انـد )حسـینی، ارژمنـد، 1392( و عـاوه بـر اهمیـت مـادی، دارای 
کاروان سـراها سـازوکاری  که  اهمیتی نمادین نیز هسـتند. این واقعیت 
را تشـکیل می دهنـد کـه واجـد نوعـی ویژگـی منحصربه فرد و سـاختاری 
برای تعامات و تبادالت فرهنگی، فناورانه، اندیشه ها و روند نوگرایی 
اسـت، اهمیتی فراتر از اهمیت معمارانه دارد؛ بنابراین باید این شـبکه 

3  . راه و مسـیر در ایـران همیشـه بـا عناصـر معمـاری در ارتبـاط بوده که شـاید در سـایر 

نقـاط تمدنـی جهـان اثـری از آن نیسـت. وجود تعـداد بسـیاری از واژه ها و اصطاحات 

کاروان سـرا، خـان، سـاباط، آب انبـار،  مربـوط بـه راه و راهـداری در زبـان فارسـی ماننـد 

که زندگی مردم ایران تا چه اندازه به راه، تأسیسات  پل و مانند آن ها نشان می دهد 

و تجهیزات آن وابسـته بوده اسـت )پیرنیا و افسـر، 1370(.

که ایفای نقش  و سـاختار برجا بماند تا این ابنیه در معنای عمیقشـان 
شـبکه ارتباطـی و حیاتـی در سـرزمینی بـا طبیعـت سـخت اسـت انجـام 

دهـد )دچزاریـس، السـاندرا و دیگـران، 1394(.

کاروان سراها    
کاروان سـرا در سـاده ترین تعریف آن »بنایی اسـت که کاروانی را در خود 
جـای دهـد. کاروان سـرا بیـش از انـواع دیگر بناهای اسـامی تابع قاعده 
ترکیبـی  کاروان سـرا  نـام  درواقـع   .)403  :1390 برانـد،  )هیلـن  اسـت« 
گروهـی سـفر  کـه  کاروان )کاربـان(" بـه معنـی جمعـی مسـافر  اسـت از " 
کلمـه مأخـوذ از  کـه هـر دو  می کننـد و "سـرای" بـه معنـی خانـه و مـکان 
پهلـوی ساسـانی اسـت )کیانـی و کایـس، 1362(. در فرهنـگ لغـات و 
کاروان گـه بـه معنـی  کاروان گاه و  کاروان خـان،  سـایر منابـع، نام هـای 
کاروان سـرا مورداسـتفاده قرارگرفتـه اسـت. در دائره المعـارف فرانسـوی 
و  مهمان خانـه  »بـه  اسـت:  تعریف شـده  چنیـن  کاروان سـرا  الروس، 
کـه در  کـه بـرای مسـافران و خارجی هایـی  پناهگاه هایـی در خاورمیانـه 
دسـته های بـزرگ و یکنواخـت در آنجـا بیتوته می کنند، گفته می شـود. 
.)Larousse,1970( »کاروان سـرا می نامنـد در ممالـک اسـامی، آن را 

کاروان سـراها در ایـران سـابقه ای بـس قدیمـی داشـته و طبـق   احـداث 
سیسـتم  همچنیـن  و  کاروان سـراها  احـداث  در  ایـران  تاریخـی،  منابـع 
ارتباطات مبتکر و پیش قدم بوده اسـت )کیانی و کایس، 1362(. آرتور 
کاروان سـراها در ایـران  کـه »بنیـاد و احـداث  پـوپ )1388( معتقـد اسـت 
پیـروزی بزرگـی بـرای معمـاری ایـران اسـت و در هیـچ جـای دنیـا کاربرد و 
کاروان سـراها  ویژگی های خاص معماری آن را نمی توان دید و پیدایش 
کـه تجـارت و مبـادالت بازرگانـی در ایـران  کهـن از زمانـی اسـت  در عصـر 
کاروان سراها ابتدا ایستگاه های  معمول شده است«. به این صورت که 
کاال بودند؛ مکان های امنی در برابر  کنار کوره راه ها برای مبادالت  سـاده 
کـه فقـدان وسـایل الزم در تهیـه آب و غـذای  حملـه افـراد شـرور و یاغـی 
بین راه ها را جبران می نمودند و از سـویی محل تعلیم، آموزش و تبادل 

اطاعـات و کسـب اخبـار دادوسـتد بودنـد )احسـانی، 1989(.
کاروان سـراهای  بنیان گـذار  کـه  دارنـد  آن  از  حکایـت  تاریخـی4  منابـع 
اقتصـادی  ـ  ایـن دوره رونـق تجـاری  ایـران، هخامنشـیان بودنـد. در 
کاروان سـراهای شـهری و برون شـهری بسـیاری  کشـور سـبب اسـتقرار 
کـه لـزوم ایجـاد بناهـا و  شـد )حسـینی، ارژمنـد، 1392(. بدین صـورت 
سـاختمان هایی جهـت رفـع نیازهـای ارتباطـی، اقتصـادی و نظامـی در 
سراسـر کشـور، باعث شـد که در زمان هخامنشـیان جهت ارتباط سـریع 
کشـور، سـاختمانی به صورت ایسـتگاه های دولتی،  بین نقاط مختلف 

گزارش هـا و تحقیقـات  4 - سـفرنامه سـیاحانی چـون مارکوپولـو، تاورنیـه، شـاردن و 

کاروان سـراها و بناهـای آن در تاریـخ  کسـیم سـیرو فصلـی تـازه دربـاره ی شناسـایی  ما

گشـوده اسـت. معمـاری ایـران 
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»گرچـه   .)1379 )آیوازیـان،  گـردد  ایجـاد  چاپارخانـه  عنـوان  تحـت 
نمونـه ای از بناهـای یادشـده در ایـن دوره بـه جای نمانده، ولی روشـن 
کـه در آن زمـان نیـاز وافـری بـه ایسـتگاه های بیـن راه و امنیـت  اسـت 
کاروانیـان و باألخـره پیک هـای مخصـوص احسـاس می شـده  و رفـاه 

.)Kiani,1978.pp.26-32( اسـت« 
در عصـر اشـکانیان بـر طبـق نظریـه مورخیـن و محققیـن، ایسـتگاه های 
کاروان هـا بیـن  کاروان سـراهایی بـرای اسـتراحت مسـافران  ارتباطـی و 
در  علـت  بـه  ولـی  گرفتنـد،  قـرار  مورداسـتفاده  و  تکامل یافتـه  شـهرها، 
دسـت نبـودن مـدارک کافـی از هنـر و معماری زمان اشـکانیان نمی توان 
اظهارنظـر علمـی و مدللـی در ایـن مـورد ارائـه داد. امـا دوره ساسـانیان را 
کاروان سـراها قبـل از اسـام دانسـت. در  بایـد یکـی از ادوار مهـم توسـعه 
گسـترده، ایجـاد راه هـا و همچنیـن  ایـن دوره بـه علـت اقتصـاد وسـیع و 
کاروان سراهای بسیاری در  کاروانیان اهمیت داشته و درنتیجه  امنیت 
مسـیر جاده هـا و گذرهـای اصلـی ایجـاد شـد کـه مورداسـتفاده کاروان هـا 
کاروان سراهای  بود. در دوره آغاز اسام متأسفانه اطاعات کافی درباره 
از  کـه  سـفرنامه ای  قدیمی تریـن  شـاید  نیامـده،  دسـت  بـه  زمـان  آن 
سـفرنامه  آورده  میـان  بـه  ذکـری  زمـان  آن  موجـود  کاروان سـراهای 
کـه در قـرن پنجـم هجـری قمـری می زیسـته اسـت5. ناصرخسـرو باشـد 
آل زیـار  و  سـامانیان  آل بویـه،  ماننـد  ایـران  اسـام  اوایـل  سلسـله های 
اهمیـت  آب انبـار  و  کاروان سـرا  چـون  عام المنفعـه  بناهـای  ایجـاد  بـه 
فوق العـاده ای می دادنـد )کیانـی و کایـس، 1362(. بعـد از حمله تیمور 
بـه ایـران و در عهـد جانشـینان وی، بـه توسـعه تجـارت، اقتصـاد، راه و 
راهداری و ایجاد کاروان سراها توجه زیادی مبذول شد. کاویخو سفیر 
دولـت اسـپانیا کـه به دربار تیمور در سـمرقند سـفرکرده بـود هنگام عبور 
ح  کاروان سـراهای بیـن راه اقامـت می کنـد و شـر از ایـران در بسـیاری از 
کـرده اسـت )گونسـالس  جالبـی از ایـن توقفگاه هـا در مسـیر خـود ثبـت 
کاویخـو، 1384(. در زمـان ایلخانـی فعالیـت معماری و توسـعه راه ها و 
رونـق تجـارت و اقتصـاد را مرهـون زحمـات و تاش خواجه رشـیدالدین 
فضـل الـه هسـتیم )ویلبـر، 1365(؛ و در زمـان صفویـه به مـوازات تعمیـر 
و تأسـیس راه هـا و تقویـت دسـتگاه راهـداری کشـور، به امر ساخت وسـاز 
و  اسـماعیل  شـاه  شـد.  ورزیـده  فـراوان  اهتمـام  نیـز  کاروانـی  بناهـای 
ایـران  در  کاروان سـرا  ازجملـه  زیـادی  بناهـای  اول،  شاه طهماسـب 
زیـادی  کاروان سـراهای  کـه  بـود  اول  شـاه عباس  امـا  نمودنـد  احـداث 
کشـور مـورد بازسـازی و تعمیـر قـرارداد و درعین حـال بـرای  را در سراسـر 
کاروان سـرا احـداث نمود6 )احسـانی،  پیشـبرد رونـق بازرگانـی بی شـمار 

ایجـاد  مـورد  در  اطاعاتـی   )94 ص   ،881 )پاریـس  ناصرخسـرو  سـفرنامه  در   -  5

می شـود. دیـده  زیـارت  و  تجـارت  بـا  ارتبـاط  در  کاروان سـراها 

6  - در پـی گسـترش راه هـا و امنیـت تجـارت، شـاه عباس اول صفوی اقدام به سـاخت 

کاروان سراهایی در کنار جاده ها نمود که این کاروان سراها به شاه عباسی شهره شدند.

کـه شـاه عباس فرمـان داد تـا نه صـد و  1989(. »افسـانه ای وجـود دارد 
کننـد و دسـت نـگاه داشـت، چـون عـدد هـزار را  کاروان سـرا بنـا  نودونـه 
کمتـر از هـزار،  کـه  یکـی  لفـظ خفیفـی می دانسـت، بنابرایـن دسـتور داد 
ایـن  ج  ار آینـدگان  و  درنـگ شـود  اندکـی  آن  در شـمارش  تـا  کننـد  بنـا 
کسـیم سـیرو در  را بداننـد« )نوربخـش، 1375: 165(. ما او  بـزرگ   کار 
تألیـف خـود )1362( معتقـد اسـت کـه ایـن رقم  بسـیار پایین تـر از تعداد 
کاروان سـراهای ساخته شـده در عصر صفوی اسـت و نظر برخی   واقعی 

کـه ایـن رقـم را تـا سـی هـزار بـاال می برنـد. محققـان را نقـل می کنـد 
همچنیـن به علـت رونـق تجـارت داخلـی و خارجـی و اهمیـت دادن بـه 
راه هـا و شـهرهای زیارتـی باعـث شـد کـه کاروان سـراهای زیـادی در این 
جاده هـا سـاخته شـوند. یکـی از مسـیرهای پراهمیـت دوره صفویان که 
کاروانیـان مشـتاق بـه زیـارت مرقـد امـام هشـتم شـیعیان در مشـهد را 
هدایـت می کـرد، مسـیر اصفهـان از طریق یزد و صحـرای کویر و منطقه 
رباطات به خراسـان و شـهر مشـهد بود. بسـیاری از کاروان سراهای این 
مسـیر توسـط افـراد خیـر ساخته شـده و وقـف مسـافران و زائـران گردیـده 

اسـت )کیانـی، 1354(.
کاروان سـراهای ایـران«  کـه بـه »عصـر طایـی ایجـاد  در دوره صفـوی 
)میـان  برون شـهری  کاروان سـراهای  بـر  عـاوه  اسـت،  یافتـه  شـهرت 
کاروان سـراهای شـهری نیـز توسـعه یافـت و از اهمیـت ویـژه ای  راهـی( 
کاالهـای  کاروان سـراها  از  یـک  هـر  »در  کـه  جایـی  تـا  شـد  برخـوردار 
خـود  مال التجـاره  بـا  ارتبـاط  در  تجـار  و  می شـد  معاملـه  به خصوصـی 
می توانسـتند در کاروان سـراها رفت وآمـد کننـد و بـه دادوسـتد بپردازند« 
راه هـای  و  شـهرها  در  کاروان سـراها  ایجـاد   .)4-3  :1373 )کایـس، 
کاروانـی گویـای توسـعه تجارت داخلـی و خارجی ایـران در دوره صفویه 
بـرای اقامـت  کاروان سـراهای تشـریفاتی  اسـت. در ایـن دوره سـاخت 
از  ارژمنـد، 1392(.  یافـت )حسـینی،  رونـق  نیـز بیش ازپیـش  خـواص 
ح های بسـیار  بین جهانگردان این دوره تاورنیه، شـاردن و فاندن شـر
ح هـای زیبـا در سـفرنامه های خـود ارائـه داده انـد. دقیقـی همـراه بـا طر
یـک  بـه  ایـران  کاروان سـراهای  معمـاری  شـکوفایی  دوره  پس ازایـن 
دوره رکـود در دوران افشـار و زنـد می رسـیم. در دوره قاجـار نیـز سـعی شـد 
کنـد و در سـاختار  گذشـته ادامـه پیـدا  کاروان سـراها ماننـد  کـه احـداث 
کاروان سراها تغییرات چندانی به عمل نیامد. البته به تدریج در مصالح 
کاروان سـراهای ایـن دوره تغییراتـی بـه وجود آمد و به جای آجر و سـنگ 
که در دوره های قبل اسـتفاده می شـد خشـت جایگزین آن شـد. در این 
دوره بسـیاری از کاروان سـراهای عصر صفوی بازسـازی و تعمیر گردید و 

کـرد )کیانـی و کایـس، 1362(. حتـی در مـواردی توسـعه پیـدا 
کاروان سـراهای  نقلیـه،  وسـایل  اختـراع  بـا  و  بیسـتم  قـرن  اوایـل  از 
برون شـهری از رونق افتاد و بسـیاری از کاروان سـراهای مسـیر جاده ها، 
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چـون  گونـی  گونا سـازمان های  مورداسـتفاده  شـهرها  و  روسـتاها 
به عنـوان  آن هـا  از  و  گرفـت  قـرار  انتظامـی  نیـروی  و  آموزش وپـرورش 
تعـداد  بقایـای  و  ویرانه هـا  شـد.  اسـتفاده  نظامـی  منطقـه  و  جایـگاه 
مکان هـای  بـه  قدیمـی  شـاهراه های  کنـار  در  هـم  آن هـا  از  بیشـتری 

دورافتـاده ای تبدیـل شـدند. از طرفـی برخـی از کاروان سـراهای شـهری 
نیـز هـم چنـان بـه فعالیـت اقتصـادی خـود ادامـه داده و برخـی دیگـر 
کارگاه هـای  کاال و  کاربـری داده و به صـورت پارکینـگ، انبـار  نیـز تغییـر 
تولیـدی درآمدنـد )حسـینی، ارژمنـد، 92( و )کیانی و کایـس، 1362(.

ســـــیر تحـــــــول کاروان سراها در دوره هـــــــای تاریخــــــــــی

کاروان سـراهای هخامنشیان کارون سـراهای ایـران، هخامنشـیان بودنـد. در ایـن دوره رونـق تجـاریـ  اقتصـادی کشـور سـبب اسـتقرار  بنیان گـذار 
شـهری و برون شـهری بسـیاری شـد.

ایستگاه های ارتباطی و کاروان سراهایی برای استراحت مسافران کاروان ها بین شهرها تکامل یافته و مورداستفاده قرار گرفتند.اشکانیان

بـه علـت اقتصـاد وسـیع و گسـترده، ایجـاد راه هـا و همچنیـن امنیـت کاروانیان اهمیت داشـته و درنتیجه کاروان سـراهای بسـیاری در ساسانیان
مسـیر جاده هـا و گذرهـای اصلـی ایجاد شـد کـه مورداسـتفاده کاروان هـا بود.

بعد از اسالم

آغاز اسالم
اطاعات کافی درباره کاروان سـراهای آن زمان به دسـت نیامده تنها در سـفرنامه ناصرخسـرو از کاروان سـراهای 

موجـود آن زمـان ذکـری به میان آمده اسـت.

سلجوقیان
در زمـان صـدارت خواجـه نظام الملـک بناهای مذهبی و غیرمذهبی توسـعه فراوان یافت. ایجـاد راه های جدید 

آسـایش مسافرین، کاروان سـراهای متعددی احداث گردید.

در این زمان به توسعه تجارت، اقتصاد، راه و راهداری و ایجاد کاروان سراها توجه زیادی مبذول شد.تیموریان

ایلخانان
در زمـان ایلخانـی فعالیـت معمـاری و توسـعه راه هـا و رونـق تجـارت و اقتصـاد را مرهـون زحمـات و تـاش خواجـه 

رشـیدالدین فضـل اله هسـتیم.

صفویه
عصر طایی ایجاد کاروان سراهای ایران ـ در این دوره به موازات تعمیر و تأسیس راه ها و تقویت دستگاه راهداری 
کشـور، بـه امـر ساخت وسـاز بناهـای کاروانـی نیـز اهتمـام فـراوان ورزیـده شـد. همچنیـن عـاوه بـر کاروان سـراهای 

برون شـهری )میان راهی( کاروان سـراهای شـهری نیز توسـعه یافت و از اهمیت ویژه ای برخوردار گردید.

دوره رکود.افشار و زند

قاجاریه
در این دوره بسیاری از کاروان سراهای عصر صفوی بازسازی و تعمیر گردید و حتی در مواردی توسعه پیدا کرد. 
همچنیـن سـعی شـد کـه احـداث کاروان سـراها مانند گذشـته ادامه پیـدا کند و در سـاختار کاروان سـراها تغییرات 

چندانـی به عمل نیامد.

در ادوار اسـامی نیز عوامل متعددی در شـکل یابی، توسـعه و گسـترش کاروان سـراها دخالت داشـتند که مهم ترین آن ها عوامل مذهبی، نظامی و اقتصادی 
کاروان سرا و رباط های برون شهری و  کاروان سراها از نظر نقشه شد و در مسیر شهرها و روستاها، معابر کوهستانی و نواحی کویری،  بود که سبب ایجاد انواع 
کز اقتصادی و راسته بازارها، کاروان سراهای درون شهری با ویژگی های متفاوت کاربردی احداث شدند؛ اما به طورکلی در دوران سلجوقیان، تیموریان  در مرا
و بـه ویـژه صفویـان؛ کاروان سـراها و رباط هـا نقـش عمـده را در شـبکه ارتباطـی ایـران جهـت ارتباط شـهرها، رشـد اقتصاد و معامـات بازرگانی، تأمین آسـایش و 

امنیت مسـافران و عبور نظامی، از منطقه ای به منطقه ی دیگر ایفا می کردند.

معاصر
با اختراع وسـیله نقلیه موتوری و تغییر مسـیر راه ها به دلیل توسـعه های شـهری، کاروان سـراهای میان راهی از رونق افتادند و متروک 
شدند یا مورداستفاده سازمان های گوناگونی چون آموزش وپرورش و نیروی انتظامی قرار گرفت و از آن ها به عنوان جایگاه و منطقه 

نظامی استفاده شد.

کاروان سراها در دوره های تاریخی مختلف     جدول شماره 1ـ  سیر تحول 

کتابخانه ای           مأخذ: نگارنده بر مبنای مطالعات 
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ایسـتگاه های  به صـورت  ابتـدا  شـد  عنـوان  کـه  همان طـور  ابنیـه  ایـن 
تعویـض  بـرای  چاپارخانـه  به صـورت  هخامنشـیان  عصـر  از  دولتـی، 
چاپارهـای سـواری ازنظـر تأمیـن ارتباطـات سـریع برپاشـده بودنـد و در 
کاروان ها بین شهرها تکامل یافته و  سده بعد برای استراحت مسافران 
گرفتند و سـپس در عصر اشـکانیان و دوران حکومت  مورداسـتفاده قرار 
کـه مورداسـتفاده  کنـار راه هـا سـاخته شـد  ساسـانیان ابنیـه دیگـری در 
کاروان سـراها و رباط هـا نقـش عمـده را در  کاروان هـا بـود. بعـد از اسـام 
شـبکه ارتباطـی ایـران جهـت ارتبـاط شـهرها، رشـد اقتصـاد و معامـات 
بازرگانی، تأمین آسایش و امنیت مسافران و عبور نظامی، ایفا نمودند.
کـه شـهرها را بـه  در تمـام دوره هـای موردبررسـی، شـبکه ای از راه هایـی 
کاروان سـراها درهـم تنیـده شـده بودنـد و  یکدیگـر متصـل می کردنـد بـا 
کـه ویژگی هـای معینـی داشـت؛ جهانـی  کاروان مبـدل بـه مفهومـی شـد 

کوچـک کـه چارچوبـی دقیـق داشـت و تـا امـروز نیـز تغییـر نکـرده اسـت. 
نیازهـای  بـه  پاسـخ  بـرای  کـه  بودنـد  بناهایـی  کاروان سـراها  کـه  چرا
)امنیت و بقا(، با توجه به عملکرد )تجارت و اقامت( سـاخته شـدند و 
ایـن نیازهـای مربـوط بـه بقـا و عملکـرد، علت هایی بودند که بر اسـاس 
آن، ایـن ابنیـه در طـول تاریـخ دوام آوردنـد و هنـوز وجـود دارنـد و نـه 
کنـون نتوانسـته اسـت نقطه پایانی بـر وجود این  خـودرو و نـه راه آهـن تا
مفهـوم کـه بـه شـکلی عجیب قایم به ذات اسـت، بگـذارد )دچزاریس، 

السـاندرا و دیگـران، 1394(.
شـگفت انگیز  بسـیار  ایـران  کاروان سـراهای  جانمایـی  جامـع  نقشـه 
کـه تمامـی سـطح را بـه شـکلی  اسـت؛ مجموعـه ای از نقـاط بی شـماری 
می پوشـاند که کمتر نقطه ای از دسـترس آن ها دور اسـت و به این نحو 

بـر تمامـی سـرزمین ایـران تسـلط دارد )نقشـه شـماره 1(.
                          

کاروان سراهای ایران      نقشه شماره 1 ـ نقشه جامع جانمایی 
           مأخذ: دچزاریس، الساندرا و دیگران، 1394

گـر نقشـه کاروان سـراها بر نقشـه شـبکه راه هـای ارتباطی منطبق شـود  ا
)نقشـه شـماره 2( می تـوان نتیجـه گرفـت کـه فـات مرکـزی ایـران مرکز 
ثقـل مسـیر ارتبـاط بیـن حـوزه مدیترانـه و خـاور دور بـوده اسـت. جـاده 
کـه اهمیـت معنایی آن برای بسـیاری از فرهنگ هـای اروپایی  ابریشـم 

در  به وضـوح  اسـت،  راه  یـک  کالبـدی  صرفـًا  اهمیـت  از  بیشـتر  بسـیار 
کـم راه هایـی دیـده می شـود کـه از فات ایـران عبور می کنند  شـبکه مترا

)دچزاریـس، السـاندرا و دیگـران، 1394(.
گرچـه بناهایـی مجـرد در بیابانـی تهـی هسـتند، امـا هرکدام  کاروان سـراها ا
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کاروان سراها در ایران     نقشه شماره 2 ـ شبکه راه ها و 
         مأخذ: دچزاریس، الساندرا و دیگران، 1394

کـه ناکارایـی هرکـدام، بـه  از آن هـا عضـوی از شـبکه ای به هم پیوسـته اند 
کاروان سـرا بـه ایـن  کل سـاختار می انجامـد. هـر  درهم ریـزی و بی نظمـی 
تعبیـر، یـک مقـام یـا گامی از گام هایی اسـت کـه کاروان باید در مسـیر خود 
کاروان سـراها همـان تـداوم  بپیمایـد تـا بـه منـزل مقصـود برسـد؛ بنابرایـن 
سـاختارهای شـهری و جزئـی از آن هـا بـه شـمار می رونـد؛ امـا از اوایـل قـرن 
کاروان سـراها و به خصـوص  بیسـتم و بـا اختـراع وسـایل نقلیـه موتـوری، 
کاروان سـراهای برون شـهری از رونق افتادند و بسـیاری از کاروان سـراهای 
مسیر جاده ها، روستاها و شهرها، به عملکردهای نظامی و آموزشی تبدیل 
کارکـرد اصیـل  شـدند. امـا در اوایـل دهـه 80 خورشـیدی شـاهد بازگشـت 

کاروان سـراهای برون شـهری( هسـتیم. کاروان سـراها )بـه خصـوص در 

کاروان سراهای برون شهری در احیای راه های تاریخی    نقش 
تاریخـی،    بناهـای  حفاظـت  حـوزه  کارشناسـان  و  رهبـران  گفتـه  بـه 
که ارزش های  بهره برداری مجدد سـازگار بناها، اغلب تنها راهی اسـت 
می دهـد  نجـات  اقتصـادی  لحـاظ  بـه  را  زیبایی شناسـی  و  تاریخـی 
اسـت  داده  پـرورش  معاصـر  اسـتانداردهای  بـا  را  تاریخـی  بناهـای  و 
)Buildings Department, 2012(. در مواجهـه بـا ابنیـه تاریخـی ایـن 
کـه  گسـترده حفاظتـی و مرمتـی اسـت  کلمـه بـه مفهـوم فعالیت هـای 
کیفـی اثـر تاریخـی تـا سـرحد اسـتانداردهای  بـرای ارتقـای تمـام وجـوه 

معاصـر انجـام می شـود )Douglas, 2006(. و در مبانی نظری حفاظت 
معاصـر،   به عنـوان یـک اسـتراتژی مهـم در جهـت حفاظـت از میـراث 

 .)Jessen, & Schneider, 2003( اسـت  ح  ر ـ مط فرهنگـی 
جهـت  در  توسـعه  و  پیشـرفت  سـازگار،  مجـدد  بـرداری  ه  بهر درواقـع 
کـه به عنـوان یکـی از رویکردهـای متأخـر حفاظـت  برگشـت پذیر اسـت 
بازآفرینـی شـهری موردتوجـه  برنامه هـای  کلیـدی در  نیـز سیاسـتی  و 
حکـم  تاریخـی  سـاختمان های  رویکـرد،  ایـن  ر  د اسـت.  واقع شـده 
و جریـان  را داشـته  بازآفرینـی  و  توسـعه  ه هـای  ام برن در  اصلـی  منابـع 
در  محرکـی  به عنـوان  ارزشـمند  مان های  ت خ ا ـ س مجـدد  بهره بـرداری 
ایـن میـان، بهره بـرداری  ح می شـود. در  ر فرآینـد مرمـت و احیـاء مطـ
بـه  را  تاریخـی  ایـن سـاختارهای  ارزش  ا،  کاروان سـراه پایـدار  مجـدد 
گردشـگران،  نسـل های آینـده منتقـل می کنـد؛ و همچنیـن بـا جـذب 
باعث ترویج و ارتقای فرهنگ و اقتصاد در منطقه خواهد شـد. امروزه 
تقاضاهـای فراوانـی بـرای مکان هـای تفریحـی و سـرگرمی بـرای جذب 
گردشـگر در سراسـر جهـان وجـود دارد و بنابرایـن، بـر اسـاس مـکان و 
توران و هتـل بهتریـن  ماننـد رسـ ابعـاد سـاختمان ها، عملکردهایـی   
گزینـه بـرای بهره برداری مجدد از کاروان سـراهای برون شـهری اسـت.
کـه بـرای پاسـخ بـه نیازهـای )امنیـت و  کاروان سـراها بناهایـی بودنـد 
بقـا(، بـا توجـه بـه عملکـرد )تجـارت و اقامـت( سـاخته شـدند. و ایـن 



| شــــــماره ی اول |  زمســـــــتان  1396 |

بناهــا و بافت های تاریخی

80

احـیاء         

نیازهـای مربـوط بـه بقـا و عملکـرد علت هایـی بودنـد کـه بـر اسـاس آن، 
ایـن ابنیـه در طـول تاریـخ دوام آوردنـد و هنـوز وجـود دارنـد. نیازهـای 
مربـوط بـه بقا امروز کمرنگ شـده اند؛ زیرا مسـافتی که می تـوان در یک 
کـرد بسـیار زیـاد اسـت و می تـوان در شـهرها بـرای بنزیـن زدن  روز طـی 
و پیـدا کـردن محلـی مناسـب بـرای اسـتراحت، توقـف نمـود و نیازهـای 
مربـوط بـه امنیـت نیـز تقریبـًا از بیـن رفتـه اسـت و در صـورت وجـود نیز، 
تنهـا بـه راه هـای اضطـراری کـه نزدیک برخی کاروان سـراها می باشـند، 
گرچـه علـل سـنتی وجود ایـن بناها امـروزه دیگر محلی  محـدود اسـت. ا
لـزوم حفـظ و  بـر  نیازهـای فرهنگـی دنیـای معاصـر  اعـراب ندارنـد،  از 
کیـد می کنـد. ایـن ابنیـه عـاوه بـر اهمیـت مـادی،  نگهـداری آن هـا تأ
کاروان سـراها  کـه  دارای اهمیتـی نمادیـن نیـز می باشـند. ایـن واقعیـت 
کـه واجـد نوعی ویژگـی منحصربه فرد و  سـازوکاری را تشـکیل می دهنـد 

سـاختاری بـرای تعامـات و تبـادالت فرهنگـی؛ فـن آورانـه؛ اندیشـه ها و 
رونـد نوگرایـی اسـت، اهمیتـی فراتـر از اهمیت معمارانه اسـت. بنابراین 
باید این شـبکه و سـاختار برجا بماند تا این ابنیه در معنای عمیقشـان 
که ایفای نقش شبکه ارتباطی و حیاتی در سرزمینی با طبیعت سخت 
اسـت انجـام دهـد )دچزاریـس، السـاندرا و دیگـران، 1394(. ازایـن رو 
جریـان  در  قابل توجـه  اقداماتـی  ایـران،  در  گذشـته  دهه هـای  طـی 
کـه در این میان سـاختمان های  بهره بـرداری مجـدد انجام شـده اسـت 
ارزشـمند میان راهی به ویژه کاروان سـراهای برون شـهری نقش مهمی 
کـه در  را ایفـا می کننـد. تعـداد بی شـمار کاروان سـرای میـان راهـی ایـران 
کاربری هـای جدیـدی را پذیرفته انـد و مشـغول بـه فعالیـت  دل خـود 

گیـر در ایـن حـوزه اسـت. هسـتند نشـان دهنده آغـاز جریانـی فرا

کاروان سرای شاه عباسی بیستون     
         مأخذ: نگارنده                              

کاروان سرای علی آباد مهریز      
          مأخذ: نگارنده                                                            

کاروان سرای زین الدین     
          مأخذ: نگارنده                     

گرمسار کاروان سرای شاه عباسی ده نمک      
          مأخذ: نگارنده                                          
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کاروان سراهای برون شهری فعال به بهره برداری مجدد رسیده ایران به تفکیک استان ها    جدول شماره 2 ـ فهرست 
         مأخذ: نگارنده

کاروان سراهای برون شهری فعال به بهره برداری مجدد رسیده ایران فهرست 

سال بهره برداریفعالیتمالکیتقدمتموقعیتنام کاروان سرااستانردیف

1
آذربایجان 

شرقی
خواجه نظر

5 کیلومتری شهر مرزی جلفا 
کرانه جنوبی رود ارس پذیراییدولتیصفویدر 

1391

2

اصفهان

شاه عباسی 
مرنجاب

٥٠ کیلومتری شمال شرق 
دولتیصفویآران و بیدگل

اقامتی میان 
راهی

1380

3
مادرشاه 

مورچه خورت
جاده اصفهانـ  دلیجان، 

خصوصیصفویکیلومتر 50
بازارچه پذیرایی 

میان راهی
1393

هتل سنتی یه تاخصوصیصفویخور و بیابانک، جاده یزد ـ خورمزرعه نوبهار4
1389

5

سمنان

مجموعه 
کاروان سراهای 

میان دشت

جاده شاهرود به سبزوار، 
دهکده میاندشت. 45 
کیلومتری شرق میامی

صفوی، 
قاجار

مهمان سرادولتی
1393

6
شاه عباسی ده 

نمک
گرمسار، 72 کیلومتری 
دولتیصفویسمنان، قریه ده نمك

رستوران و 
اقامتگاه

1395

پاسنگانقم7
کیلومتر 20 جاده قدیم قم، 
کاشان، در نزدیکی زنبورک 

از توابع جنت آباد قم
دولتیصفوی

مجتمع 
گردشگری

1391

محمدآبادقزوین8
بویین زهرا، روستای 

محمدآباد خره، جاده قزوین 
ـ بویین زهرا

اقامتگاهدولتیصفوی
1355

کرمانشاه9
شاه عباسی 

بیستون

مجموعه جهانی بیستون، 
25 کیلومتری جاده بیستون 

ـ کرمانشاه
وقفیصفوی

هتل بین المللی 
الله بیستون

1394

التگیالن10
کیلومتر 25 جاده رشـت قزویـن، 

رستوراندولتیقاجارنرسیــده به امام زاده هاشم
1395

11

یزد

علی آباد
کیلومتر 25 جاده یزد، 

کرمان بعد از دوراهی مهریز، 
مزرعه علی آباد

دولتیقاجار
هتل رستوران 

سنتی شاه عباسی

1395

زین الدین12
60 کیلومتری جاده فعلی 

هتل سنتیدولتیصفوییزد، کرمان
1382

مختار13
40 کیلومتری شمال اردکان، 
کنار جاده اردکانـ  چوپانان وقفیقاجاردر 

پذیرایی میان 
راهی

در حال 
بهره برداری
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در بررسـی 13 کاروان سـرای برون شـهری به بهره برداری مجدد رسـیده 
بـه فعالیـت خـود ادامـه  اقامتـی، پذیرایـی  بـا عملکردهـای  کـه  ایـران 
گرچـه ایـن ابنیـه ارزشـمند و پایـدار  کـه ا می دهنـد، مشـاهده می شـود 
وابسـته بـه راه، بـا عملکـردی جدیـد بـه حیـات خـود ادامـه می دهنـد، 
بـوده  راه  معمـاری  شـکل گیری  اسـاس  کـه  راه  و  مسـیر  شـبکه  بـه  امـا 
کاروان سـراهای برون شـهری ایـران  کثـر  اسـت توجهـی نشـده اسـت. ا
کـه در حـال حاضـر حفـظ و بـه بهره بـرداری مجـدد رسـیده اند همچـون 
کنده انـد. شـهرهایی  کهکشـانی از سـتارگان، در پهنـه فـات ایـران پرا
کـه در مسـیر راه هـای تاریخـی کشـور واقع شـده اند و بـر شـبکه ای بـودن 
ایـن  از  اسـتفاده  امـروز  گرچـه  ا دارنـد.  کیـد  تأ خـود  بـه  وابسـته  عناصـر 
آن هـا  از  مجـدد  بهره بـرداری  قالـب  در  برون شـهری  کاروان سـراهای 
در  به دسـت آمده  تجربیـات  و  نیسـت  آل  ایـده  امـا  می گیـرد  صـورت 
کاربری و بهره برداری مجدد از بناها  دهه های اخیر در خصوص تغییر 
که علی رغم تمام تاش های  و مجموعه های تاریخی بیانگر آن است 
صـورت گرفتـه و بـا توجـه به تعداد بی شـمار کاروان سـرای برون شـهری 
ایـران، سـهم قابل توجهـی را در ایـن زمینه به دسـت نیاورده اند. امروزه 
امـا ظرفیت هـای  تغییریافته انـد  راه هـای تجـارت و دادوسـتد  هرچنـد 
گردشـگری، تجـارت و توسـعه پایـدار دارنـد بـا ایـن حـال  بی شـماری در 
کـه  کاروان سـراهای برون شـهری در حالـی هـرروز فرسـوده تر می گردنـد 
بـا فاصلـه انـدک، مجتمع هـای بـزرگ خدماتـیـ  رفاهـی بـا سـرمایه های 

درحال توسـعه اند. کان 

   جمع بندی و نتیجه گیری
کـه  کریـدور ارتباطـی منسـجم و یکپارچه ای انـد  کاروان سـراهای ایـران 
نقـاط دورافتـاده ایـران را به هم متصل می سـازند. این میراث ارزشـمند 
که به صورت  معماری ایران به عنوان بخشـی از راه های ایران هسـتند 
کـه کاروان سـراها برای حفظ  مجـرد و تـک، قابـل بازخوانی نیسـتند چرا
بقـای خـود، نیازمند دیگر فضاهای معماری )مانند فضاهای مذهبی، 
فرهنگـی، خدماتـی و ارتباطـی( به منظـور رفـع تمامـی نیازهـای فردی و 
کاروانیـان بودنـد؛ بنابرایـن نمی تـوان از ایـن ابنیـه  اجتماعـی تجـار و 
»یادمان« سـاخت، بلکه باید شـبکه ای جدید تعریف نمود و این ابنیه 
را در آن جـای داد. بـرای احیـای کاروان سـراها ضروری اسـت که همراه 
کارکردها را با  کرد و شبکه ای از  کلمات را هم، بار سفر  کاال، اندیشه ها و 
کاروان سراها،  ح درهم تنید؛ زیرا تنها راه نجات تمام  کلیت طر نظر به 

احیای تمامیت شـبکه آن ها اسـت.
که در دوره رونقشـان و حتی شـروع فرآیند نوگرایی و  کاروان سـراها  این 
صنعتـی شـدن در ایـران، عناصـر راه های فرهنگـی ایران بودنـد، امروزه 
کم اهمیـت بـه شـمار  بـا از دسـت دادن علـت وجودی شـان، بناهایـی 
کـه چـه نقشـی می تـوان  می آینـد و ازایـن رو ایـن پرسـش پیـش می آیـد 

بـه ایـن ابنیـه داد تـا بتـوان آن هـا را نـه به عنـوان یـک بنـای قایـم بـه 
ذات، بلکـه بـا نقشـی جدیـد احیـاء نمـود کـه بتوانـد دوبـاره ایـن بناهـا را 
گسـترده در زندگـی فـات ایـران بـا یکدیگـر متصـل  در قالـب شـبکه ای 
سـاخت. با توجه به اینکه امروز نقش مهمان پذیری و اقامتگاهی )که 
شـامل تبـادالت بیـن فرهنگی بوده( در شـبکه پیشـرفته و توسـعه یافته 
کاروان سـراهای تاریخـی ایـران از بیـن رفتـه اسـت، شـاید شـیوه نویـن 
نـو جهـت  ایجـاد فضایـی  بـرای  زیربنایـی  بتوانـد  راهـی  اقامـت میـان 
گونـه ای نویـن از ایـن تعامات فرهنگی قلمداد شـده و برند گردشـگری 

جـاده ای ایـران از ایـن طریـق شـکل بگیـرد.  

کاروان سـراهای  منــــــابع  آیوازیـان، سـیمون. 1379" رونـد شـکل گیری 
برون شـهری )تحلیـل کالبـدی کاروان سـراهای حاشـیه کویـر(" مجموعه مقـاالت اولین 
کرمان(، ج 1، تهران: سازمان میراث  کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران )ارگ بم ـ 

فرهنگی. صص 583 ـ 600.
کاروان ها در ایران. چ  کاروان سـراها، رباط ها و    احسـانی، محمدتقی. 1989، یادی از 

اول. لوس آنجلس: مجنتا.
 پارسی، فرامرز. 1395"سرنوشت راه های تاریخی ایران". مجموعه مقاالت نخستین 
و  فرهنگـی  میـراث  پژوهشـگاه  تهـران:  پایـدار.  توسـعه  و  فرهنگـی  میـراث  همایـش 

دوم. چـاپ  گردشـگری، 
  پـوپ، آرتـور اپهـام. 1388، معمـاری ایـران. ترجمـه غام حسـین صـدری افشـار. چ 

کتـاب. ششـم. تهـران: اختـران 
کرامـت اهلل. 1370، راه و ربـاط. تهـران: سـازمان میـراث    پیرنیـا، محمدکریـم؛ افسـر، 

فرهنگـی و آرمیـن.
کاروان سـراهای    حسـینی، آرزو؛ ارژمنـد، محمـود. 1392" مطالعـه تطبیقـی معمـاری 
برون شهری و شهری ناحیه اصفهان در دوره صفویه )مطالعه موردی: کاروان سراهای 

مهیـار و مـادر شـاه(". مطالعـات شـهر ایرانـی اسـامی، 12. تابسـتان 92: 45 _ 57.
کاروان سراها. چ دوم.    دچزاریس، الساندرا و دیگران. 1394، ایران شهرها، مسیرها و 

تهران: دانشگاه سوره.
  دورانت، ویلیام جیمز. 1385، تاریخ تمدن. ج 1: مشرق زمین گاهواره تمدن. ترجمه 

احمد آرام، عسگری پاشایی، امیرحسین آریان پور. تهران: علمی و فرهنگی.
   رجبی، سـید صفر. 1366”راه های خوزسـتان در نخسـتین قرون اسـامی”. اثر. 22و 

23. صـص 208 ـ 212.
   سیرو، ماکسیم. 1362، کاروان سراهای ایران و ساختمان های کوچک میان راه ها. 

ترجمه عیسی بهنام. تهران: سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران.
کاروان سـرای  گردشـگری    فرازپـور، آفـاق. 1386، " طراحـی و احیـای مجموعـه 
کارشناسـی ارشـد معماری، دانشـکده معماری، پردیس هنرهای  دوقلو”. پایان نامه 

زیبـا، دانشـگاه تهـران.
کاروان رو در ایـران”. ترجمـه علیرضـا مهینـی.  کایـس، ولفـرام. 1361”راه هـای     

اثـر. 7و 8 و 9. صـص 287 ـ 290.
کیانـی.  کاروان سـراهای ایـران. ترجمـه محمـد یوسـف  کایـس، ولفـرام. 1373،     

کشـور. تهـران: سـازمان میـراث فرهنگـی 
   کیانـی، محمـد یوسـف؛ کایـس، ولفرام. 1362، فهرسـت کاروان سـراهای ایران. 
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تهران: سـازمان چاپ و انتشـارات وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی.
کیانی، محمد یوسـف. 1354 "کاروان سـراهای صفوی در راه خراسـان". فرهنگ     
معمـاری. 2 و 3. صفحـات 68 ـ 80. انتشـارات سـازمان ملـی حفاظـت آثـار باسـتانی 

ایران.
  گونسـالس دکاویخو، روی. 1384، سـفرنامه کاویخو. ترجمه مسـعود رجب نیا. 

چ پنجـم. تهـران: علمی و فرهنگی.
  میراحمـدی، مریـم. 1368 “راه هـای ایـران در قرون نخسـتین اسـام". تحقیقات 

جغرافیایـی.14. صـص 100ـ  111.
  نوربخـش، مسـعود، 1375، بـا کاروان تاریـخ: مـروری بـر تاریخچه سـفر و سـیاحت 

در ایـران، از باسـتان تـا امـروز. چ اول. تهران: ایرانشـهر.
  وی ل ب ـر، دون ال ـد ن ی وت ـن . 1365، معمـاری اسـامی ایـران در دوره ایلخانیـان. ترجمـه 

عبـداهلل فریـار. چ دوم. تهـران: علمی و فرهنگی.
  هیلـن برانـد، رابـرت. 1390، معمـاری اسـامی: فـرم، عملکـرد و معنـی. ترجمـه ایـرج 
اعتصـام. چ چهـارم، تهـران: سـازمان فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات شـهرداری تهـران.

  Buildings Department. 2012. Practice Guidebook on Com-
pliance with Building Safety and Health Requirements under 
the Buildings Ordinance for Adaptive Re-use of and Altera-
tion and Addition Works to Heritage Buildings. Hong Kong.

  Douglas, J., 2006. Building adaptation. Routledge.
  Jessen, J. & Schneider, J., 2003. Conversions–the new 

normal. Building in Existing Fabric–Refurbishment Exten-
sions New Design, 11-21.
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گردآوری : سپیده علی نژاد  |     کارشناس ارشد طراحی شهری ترجمه  و 

گالری موزه تیت لندن، داستان تبدیل 
نیروگاهی متروک به موزه هنرهای مدرن

موزه هـای  مشـهورترین  از  کـه  تیـت1  مـدرن  مـدرن  هنـر  گالـری  و  مـوزه 
بریتانیـا و اروپاسـت و آثـار هنرمنـدان معاصـر از سرتاسـر جهـان در آن بـه 
گذاشـته می شـود، پیش تـر چیـزی جـز نیروگاهـی بـرای تولیـد و  نمایـش 
تامیـن بـرق ناحیـه پیرامـون خـود نبـوده. ایـن نیـروگاه در سـاحل جنوبـی 
رود توماس و در حوزه سـاحلی دهکده سـاوث وارِک لندن قرار داشـت که 
بیـن سـال های 1891 تـا 1981 بـرق مـورد نیـاز آن منطقـه را تامیـن می کـرد 
گالـری هنـر مـدرن تیـت تبدیـل  کـه بـه مـوزه و  و از آن پـس تـا سـال 2000 
شـد، بااسـتفاده مانـده بـود.  ایـن آیکون فرهنگی تاثیرگذار،  پـس از احیاء 
محلـه ای کـه پیـش تر به دلیل صنعتـی بودن جدا افتاده بود،  بیشـترین 
بازدیدکننده ی موزه های هنر معاصر را در جهان به خود اختصاص داده 
اسـت. هیـات موسـس گالـری تیـت پتانسـیلی کـه این نیـروگاه بـرق برای 
تغییر به یك محیط فرهنگی و هنری داشت را تشخیص داده و تغییرات 
 ناچیـز پیشـنهادی ایـن دو معمـار سوئیسـی را در میـان سـایر رقبـای آن هـا 

Tate Modern art museum and gallery .  1

یافـت.  و هم راسـتا  نزدیـك  مـوزه،  در خصـوص  دیدگاه هـای خـود  بـه 
چندیـن  میـان  از  کـه  سوئیسـی تبار  معمـار  دمویـرون2،دو  و  هرتـزوگ 
سـال  در  بین المللـی  رقابت هـای  عرصـه  در  شـده  شـناخته  داوطلـب 
1995 انتخـاب شـده بودنـد،   بـرای حیات بخشـی بـه ایـن مجموعـه 
بنـا و  ایـن  بـا رویکـردی مبتنـی برحفـظ حضـور و پیشـینه ی تاریخـی 
یـك فضـای عمومـی  بـه  آن  تبدیـل  و  تغییـرات  کارگیـری حداقـل  بـه 
کار شـدند. سـاختمان اصلی -نیروگاه برق- توسـط  فرهنگی دسـت به 
گیلزگیلبـرت اسـکات در اواخـر دهـه ی 1940 طراحـی  شـد و تنهـا پـس از 
سـه دهـه اسـتفاده،  ایـن مجموعـه بـه دلیـل ایجـاد آلودگـی و قرارگرفتن 
کنـار رود  گونـه ای در  کار بازایسـتاد. ایـن بنـا بـه  در داخـل  بافـت شـهر از 
تیمـز در خیابـان کلیسـای جامـع پـاول قـرار گرفتـه بـود کـه دودکش این 
نیـروگاه نقطـه ی مقابـل کلیسـای جامـع قـرار می گرفت که خـود تبدیل 

بـه یـك مسـاله چالش برانگیـر شـده بـود. 

Herzog & de Meuron .  2

   موزه تیت مدرن
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یـك  تبدیـل  بـرای  کـه  تصمیمـی  دلیـل  بـه  را  پیش تـر  تیـت  بسـیاری 
گالری جدید خود داشت  کنار رود به  گندیده در  کثیف و تقریبا  نیروگاه 
مـورد انتقـاد قـرار دادنـد. بـه نظر می رسـید کـه نظریه حفاظـت معمارانه 
بـه سـر حـد جنـون رسـیده باشـد. ایـن حـس حتـی بـا انتخـاب  هرتـزوگ 
کـرده  و دمویـرون- کـه  کمتریـن تغییـرات را در طراحـی ایـن بنـا اعمـال 
ح های نسـبتا متعادل آن هـا،  گالری هنری  بودنـد- تشـدید شـد؛ در طـر
هنـوز هـم بسـیار بـه یـك نیـروگاه شـباهت داشـت. در واقـع تنها در سـال 
که با بازگشـایی این موزه، تمام حقیقت و پتانسـیل  2000 میادی بود 

سـالن گسـترش یافتـه ی توربیـن هـا بـر همه آشـکار شـد. 
هرتزوگ و دمویرون بر آن شـدند تا به این بنای یادمانی،   بدون آن که 
هیچ گونـه تغییـر اساسـی در فـرم اصلـی آن ایجـاد شـود، هویتـی شـهری 
ببخشـند و  بـه ایـن ترتیـب،  نیـروگاه بنـك سـاید3 فرصتـی می یابـد تـا 
بـه لحـاظ بصـری و  فـرد  بـه  بـه عنـوان قطعـه ای منحصـر  همچنـان 
تجربـی در نـوع خـود باقـی بمانـد. آشـکارترین تغییـر در فضـای بیرونـی 
ایـن بنـا،  مجموعـه تیرهـای نورانـی اسـت کـه برفـراز سـقف نصب شـده 
اند; کنتراسـتی افقی با دودکشـی که به صورت عمودی باالرفته اسـت. 
مـوزه هنرهـای معاصـر تیـت بـه لطـف هندسـه مینیمـال ایـن تیرهـای 
نورانـی و شیشـه هـای شـفاف از فـرم صلـب و آجـری اولیـه خـود متمایـز 
مـی شـود. گـذار میـان قدیم و جدید همیشـه واضح نیسـت امـا هرتزوگ 
هرگونـه  از  پرهیـز  بـا  بخش هـا،   تریـن  جزئـی  طراحـی  در  دمویـرون  و 

کنـد،   کـه ممکـن اسـت حـواس را از آثـار هنـری پـرت  مداخلـه ای 

Bankside power station .  3

گالری- عکس از برایان هاریس    سالن توربین در دهه 90میادی پیش از تبدیل شدن به 

کتـر صنعتـی ایـن بنـا  کارا بـه ایده هـای نخسـتین اسـکات در طراحـی 
کوره هـای  هـا،   پلـه  سـنگین  هـای  نـرده  کـه  تاآن جـا  ماندنـد  وفـادار 
ریخته گـری آهـن، و کـف هـای ناتمـام چوبی، همگـی دسـت بـه دسـت 
هـم می دهنـد تـا بـا زیبایـی شناسـی اولیـه ی ایـن بنـا هماهنـگ شـوند. 
و  هرتـزوگ  نیـروگاه،  ایـن  اطـراف  بـه  چشـم اندازهایی  گشـودن  بـا 
چاشـنی  کـردن  اضافـه  بـرای  را  راه هایـی  جسـتجوی  در  دمویـرون 
ترتیـب،  بدیـن  و  هسـتند  صلـب  یکپارچـه  بنـای  ایـن  بـه  طبعیـت 
آن جـای  اطـراف  بافـت شـهری  و  مـوزه  میـان  باغچه هـا در فضایـی 
گرفتـه و دسترسـی از هـر چهارسـو بـه ایـن مجموعـه فراهـم می گـردد. 
سـوی  بـه  همکـف  طبقـه ی  افقـی  سـطوح  در  نمـا  از  بخش هایـی 
عمـوم  از  اسـت  دعوتـی  خـود  کـه  می شـود،   گشـوده  بیرونـی  فضـای 
مـردم بـرای ورود بـه ایـن بنـای سرشـار از تجربـه ی نـاب. معمـاران، 
پـازای عمومـی در  یـك  بـه عنـوان  را  توربیـن  باشـکوِه سـالن  فضـای 
کـه از  نظرگرفتنـد تـا مکانـی بـرای عبـور و حتـی تجمـع باشـد. سـکویی 
کـرده، بـا رمـپ زیریـن خـود هماهنـگ مـی شـود  طبقـه همکـف عبـور 
گالری هـای باالتـر فراهـم آورنـد. ایـن تحـرك  تـا زوایایـی از دیـد را بـه 
کـه  در مقیـاس نمادیـن سـالن توربیـن بـه تعـادل مـی رسـد،  تـا آن جـا 
علی رغـم فـوج بازدیدکننـدگان از سـکونی مثال زدنـی بهـره مـی بـرد. 
گویـی در عـرض و ارتفـاع چونـان امتـداد  تمامیـت ایـن سـالن توربیـن 
گـردآوری آثـار هنـری در  یافتـه اسـت تـا فضایـی تکرارنشـدنی را بـرای 

کنـد.   آن خلـق 

    پروزه خورشید مصنوعی آالفور الیسان، 2003
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گرچـه ایـن مجموعـه بـه مـرور زمـان تکمیـل مـی یابـد،  امـا نخسـتین  ا
مانـور  مدیـون  را  خـود  شـهرت  مجموعـه،  ایـن  در  مـدرن  تیـت  بنـای 
هنرمندانـه بـر روی سـالن توربیـن اسـت.  حـذف طبقـه همکـف و ادغام 
آن بـا طبقـه ی زیریـن و تبدیـل آن بـه یـك وید4 بزرگتـر، ازنظر معمارانی 
کـه بـا رویکـرد بسـیار حفاظتـی بـه طراحـی تیـت مـدرن پرداختـه بودنـد، 
ج  کـه خـار گرایـِی زیرکانـه ای تلقـی می شـود  در نـوع خـود نوعـی افـراط 
از درك مشـاوران توسـعه ی امـاك تیـت بـود. ولـی سـوال اینجاسـت که 
فضایـی بـه ایـن بزرگـی بـرای چـه بایـد بـا طبقـه زیریـن ادغـام بشـود؟ 
کار قرار  که طراحی و تغییر این سـالن در دسـتور  کند  دمویرن اشـاره می 
کـه بـه واسـطه ایـن  نداشـت ولـی در هر صـورت فرصـت ارزشـمندی بـود 
بنـای خـاص فراهـم شـد تـا شـیوه ای جدیـد از نمایـش هنـر خلـق شـود. 
مجموعـه ای از آثـار بزرگ مقیاس نصب شـدنی،  همچون اثر »خورشـید 
کارستن هولر8 این سالن را به  مصنوعی«5 آالفور الیسان6 و اثر مارپیچ7 
مـکان تجمـع جدیدی بـرای لندن، انگلیس و البته کل دنیا بدل کرده 
اسـت. امـا بـه زعـم هرتزوگ اصلی ترین حرکت در مـوزه ی تیت مدرن، 
کـه راه خـود  »بلـوار عمـودی« اسـت: پلکانـی عمـودی و بسـیار عظیـم 
کـه  گالری هایـی  کنـد. ایـن پلـکان بـه  کـج مـی  ج آجـری  را بـه سـوی بـر
ج از قسـمِت قدیمـی نیـروگاه قـرار دارنـد، و هم چنیـن بـه فضاهـای  خـار
گالری  جدید آموزشی و سایر فضاهای تعامل عمومی مانند رستوران و 

تماشـا در طبقـه بـاال متصـل می شـود. 
گالـری هـای فـاز  گذشـتن از فـراز سـالن توربیـن بـه  کـه بـا  پـل مرتفعـی 
اول متصـل مـی شـود، راه هـای مختلفـی بـرای حرکـت در مـوزه بـرای 
نیـاز  بـه  اسـت  پاسـخی  نوعـی  بـه  و  کنـد  مـی  فراهـم  بازدید کننـدگان 
گنجایـش فضـا بـرای جمعیـت بازدید کننـدگان- حـدو د 5.7  افزایـش 
کـه محبوبیـت چشـمگیر ایـن مـوزه بـه دنبـال خـود  میلیـون در سـال- 
داشته است. در واقع پیش از بازگشایی موزه مدن تیت در سال 2000، 
جمعیـت پیـش بینی شـده جهـت بازدید این موزه در خوشـبینانه ترین 
کـه بـه  گرفتـه شـده بـود  حالـت خـود 2.5 میلیـون نفـر در سـال در نظـر 
گرچـه شـکل یادبـودی این  نوعـی تعـادل مجموعـه را تغییـر مـی دهـد. ا
کثرتی  بنا هنوز هم معرف چیسـتی آن اسـت، لیکن با چنین مقیاس و 

Void . 4

5 . پـروژه موفقیـت آمیـز خورشـید مصنوعـی و یـا Project Weather The آالفـور الیسـان در 
واقع دیسـك بزرگی که از دسـتگاه های رطوبت زا و مجموعه ای از صدها المپ زرد رنگ 
بود که پرتوهایی شبییه به آفتاب را متشعشع می کرد و بر روی دیوار سالن توربین موزه 
تیت در سـال 2003 نصب شـده بود. این چیدمان حدود 6 ماه دی موزه تیت مدرن برپا 

بود و بالغ بر 2 میلیون نفر بازدید کننده از سرتاسـر دنیا به آنجا جذب کرد. 
Olafur Eliasson .  6
Helter-Skelters .  7
Carsten Höller .  8

ایـن مجموعـه بیشـتر بـه یـك شـهر ماننـد اسـت تـا بـه یـك سـاختمان. 
بنایـی کـه در کنـار سـاختمان قدیمـی نیـروگاه بـه ایـن مجموعـه اضافـه 
مـی شـود، در تطابـق با بخـش های قدیمی نفوذناپذیـر نیروگاه قدیمی 
اسـت و طبقـه همکـف را بـه انـدازه ی 60 درصـد بزرگتـر می کند.بـرای 
ایـن توسـعه فضایـی حـدود 26 میلیـون پونـد و 9 سـال هزینـه و وقـت 
کـه بـه زعـم یکـی از دوسـتان هرتـزوگ،  بیشـتر بـه  صـرف شـده اسـت 
پارکینـگ ماشـین شـبیه تـر اسـت تا یـك بنای فرهنگـی و خـود او اذعان 

دارد کـه ایـن بنـا بـر خـاف انتظار مردم از یك موسسـه فرهنگی عمومی 
کـه بایـد باز، نفـوذ پذیر، شـفاف و دوسـتانه باشـد.  اسـت 

که از بیرون بنا همچنان  با این وجود سرچشـمه موزه ی مدرن تیت - 
صلـب اسـت و در درون بسـیار زنـده- نشـان دهنـده ایـن حقیقـت اسـت 
کـه یـك بنـا بـرای محبوبیـت لزومـی بـه عجیـب و غریـب بـودن نـدارد. 
در ایـن بنـا و سـایر بناهـا، هرتـزوگ و دمویـرون بـه دنبـال آن بودنـد تـا 
در کارهـای خـود ادارکـی دوگانـه را بـه مخاطـب خـود انتقـال دهند: یك 
آِن اعتراضـی از انـکار پیـش از  لـذت، منـع پیـش از دعـوت و سـخت 

resource: www.tate.org.uk , Carsten Holler’s helter-skelters      
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.An artist’s representation of the Tate Modern extension   
Photograph:  Hayes Davidson and Herzog & de Meuron

کـه بـا  بـودن پیـش از بخشـندگی. در ایـن بخـش از جهان بینـی آن هـا، 
بسـیاری از دیگـر معمـاران متفاوت اسـت، لـذت و زیبایی با جنبه هایی 

از سـختی و ابهـام مسـأله ی »وجـود« همـراه می شـود. 
کـه مفهـوم بسـیار فراتـر از سـبك اسـت  آن هـا از هنـر معاصـر آموخته انـد 
خـود  آثـار  در  »امضـا«  یـك  دنبـال  بـه  کـه  معمارانـی  سـایر  برخـاف  و 
هسـتند، هرتـزون و دمویـرون میـل شـدید داشـتند تـا بـرای هـر پـروژه ای 
مجموعه ای از متریال، جزئیات و فرم های متفاوت و منحصر به فردی 

را فراهـم کننـد. بـه هر حـال، بـه لطف بهره منـدی از یك نگـرش اصولی و 
پیوسـته، آثـار آن هـا هـم در نـوع خـود قابـل تشـخیص اسـت. 

از سـوی دیگر آن ها می دانند چطور مردم را با اسـتفاده از ترکیب عقل و 
احسـاس، بـه طـور مختلـف مجذوب فضا کنند: آن ها عاقمند هسـتند 
کـه در عیـن حـال هـم تحسـین برانگیز باشـد و  کننـد  کار  تـا بـا متریالـی 
هـم ناراحت کننـده، روایتـی باشـد از زمینی بـودن و اثیری بـودن، و در 
همـه حـال بـرای مردم جذاب و دوست داشـتنی باشـد. ابـزار آن ها برای 
گـدازه آتشفشـان،  ِگل، بتنـی سـیاه همچـون  کار، چیـزی نبـود جـز  ایـن 

بـر  بـا رفلکس هـای متفاوت، مـس،  تصاویـر چـاپ شـده  شیشـه هایی 
بـا  اتفاقـی  بـه طـور  گویـی  کـه  روی شیشه ها، پاسـتیك و بتنی هایـی 
صفحـات یـك کتـاب آمیخته انـد بـا بـه خدمـت  گرفتـن چنیـن متریالـی 
دوگانگـی  ایجـاد  دنبـال  بـه  خـود  آثـار  در  آن هـا  پیچیـده،   نه چنـدان 
صلـب  را  شـفاف  و  سـبك  را  سـنگین  کـه  آن چنـان  هسـتند،   کـی  ادرا

کننـد.    بازنمایـی 

- Tate Modern, From Wikipedia, the free encyclopedia 
- http://www.zn903.com/cecspoon/lwbt/Case_Studies/
Tate_Modern/Tate_Modern.htm
- http://www.archdaily.com/429700/ad-classics-the-tate-
modern-herzog-and-de-meuron
- https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/
may/15/herzog-de-meuron-interview-tate-modern-
switch-house-extension

منـــــــــابع
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خانه صادقی اردبیل 

خانـه صادقـی اردبیـل از بناهـای تاریخـی دوره قاجـار در 
فاصلـه سـال های 1279 تـا 1283 هجـری قمـری توسـط حـاج ابراهیـم 
صادقـی در محلـه تاریخـی اوچـدکان احـداث شـده و با شـماره 14465 در 
فهرسـت آثـار ملـی کشـور ثبـت شـده اسـت. بخش هایـی از خانـه صادقـی 
میراث فرهنگـی،  کل  اداره  توسـط  تـا 1388  سـال های 1385  طـی  در 
صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان اردبیـل پـس از مرمـت و بازسـازی بـه 
گرفـت. در  کل مـورد بهره بـرداری قـرار  عنـوان دفتـر معاونـت فنـی اداره 
راسـتای اهـداف صنـدوق احیـاء مبنی بـر مرمت و حفاظـت از آثار تاریخی 
کشـور بـا رویکـرد توسـعه رونـق اقتصـاد میـراث فرهنگـی و بهره گیـری از 
ظرفیت هـای فرهنگـی، اجتماعـی و اقتصـادی، انتفاع حق بهره بـرداری 
از ایـن بنـای تاریخـی، بـه بخـش خصوصـی در اردیبهشـت ماه 1395 از 
گردید و اقدامات حفاظت، مرمت و احیاء،  گذار  طریق مزایده عمومی وا
مبتنـی بـر کاربـری "فرهنگی- اقامتـی- پذیرایی" در بنا انجـام پذیرفت.
شـرح ذیـل گزارشـی از سـیر مراحـل انجـام مطالعـات، طراحی هـا و اجرای 
کـه در بنـای مذکـور انجـام پذیرفتـه اسـت. در  عملیـات اجرایـی اسـت 

گام اول، مطالعـات شـناخت بنـا بـه منظـور شناسـایی و درک صحیـح از 
وضعیـت کالبـدی بنـا و تعییـن مبانـی نظـری در مداخات  مرمتـی انجام 
شـد. در گام دوم طرح هـای اجرایـی مرمـت مـورد نیـاز بـا تکیـه بـر اصـول 
ناظـر بـر مرمـت پـس از تصویـب در شـورای فنـی و اقتصـادی جهـت اجـرا 
بـه سـرمایه گذار ابـاغ شـد و در گام سـوم، مقولـۀ احیـاء بـا تغییـر کاربـری و 
انتخـاب مبلمـان بـا الگوبـرداری از مبلمان رایـج در دوره قاجار و براسـاس 

تصاویـر به جای مانـده از آن دوران انجـام پذیرفـت. 

بـا توجـه اظهـارات نـوه حـاج ابراهیم صادقی کـه در  تاریخــــچۀ بنا
کنـار یـك وقف نامـه خانوادگـی نگاشـته شـده، آغاز سـاخت بنـا سـال 1279 
هجری قمری )1241 هجری شمسی( است و کار ساخت آن در طی مدت 
چهارسال به پایان رسیده است. در احداث این عمارت از هنر حاج محمد 
)معمار اردبیلی( استفاده شده ) آرشیو مرکز اسناد صندوق احیاء( و با توجه 

به اظهارات مذکور قدمت بنا  اکنون به حدود 150 سال می رسد

مقــدمه

تجربه ای در مرمت و احیاء

کن تاریخی و فرهنگی کاربری صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اما مدیریت فنی و تعیین 
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این بنا دارای پانی مستطیل شکل با کشیدگی 
شـمالی- جنوبـی اسـت. ابعـاد تقریبـی آن 22× 86 متـر بـا انحـراف حـدود 
45درجـه در جهـت غـرب اسـت و شـامل سـه بخـش سـاختمانی در سـه 
حیـاط می باشـد. سـاختمان مرکـزی، کاربـری بیرونی و سـاختمان شـمالی 
کاربری اندرونی داشـته و سـاختمان جنوبی حسینیه مجموعه را تشکیل 
می داده است. ساختمان بیرونی مشتمل بر سه طبقه زیرزمین، همکف 
و اول اسـت. شاه نشـین ایـن بخـش نفیس ترین فضـای این بنا به لحاظ 
دارا بـودن تزئیناتـی شـامل مقرنـس، نقاشـی دیـواری، ارسـی هفـت دری و 

بخـش مهمـی از ارزش هـای ایـن بنـا به واسـطه وجود تزئینات بـه کار رفته 
در آن است که شامل تزیینات آجری )کاربندی و رسمی بندی(، تزئینات 
چوبـی، مقرنس، نقاشـی دیـواری، کتیبه های خطی و گچبـری می گردد.

تزئینـات چوبـی ایـن مجموعـه بیشـتر در قالـب نورگیرهـا و پنجره هـای 
گره چینـی بـا شیشـه های رنگی هسـتند. همچنیـن در این مجموعه پنج، 
کار رفتـه اسـت و اوج تزئینـات  سـه و هفـت دری هـای چوبـی زیبایـی بـه 
چوبی این مجموعه را می توان چهار ارسی مشبک با شیشه های الوان در 
شاه نشین اندرونی و ارسی بسیار زیبا و فاخر در شاه نشین مرکزی دانست. 
اسـت  گچبـری  تزیینـات  مجموعـه  ایـن  توجـه  قابـل  تزئینـات  دیگـر  از 
قرآنـی  آیـات  برخـی  ُکشـته بری  کنـار  در  بـاالی طاقچه هـا، رف هـا  در  کـه 
ایـن  مقرنس هـای  پرکارتریـن  اسـت.  شـده  اجـرا  گچـی  مقرنس هـای  و 
مجموعـه در شـاه نشـین مرکـزی، ورودی شـرقی، غربـی و ضلـع شـمالی 
تـاالر شـاه نشـین اندرونـی دیـده می شـود. کتیبه هـای خوشنویسـی بـا خـط 
ُکشـته بری نیـز در ازاره تـاالر اصلـی اندرونـی قابـل  نسـتعلیق و بـه شـیوه 

سـه دری و گچبـری اسـت. عـاوه بـر بخش های اندرونـی و بیرونی بنا، به 
واسـطه وجـود هشـتی ورودی بـا پـان هشـت ضلعـی در بخـش مرکـزی بـا 
دو ورودی، یکـی بـه حیـاط میانـی و دیگـری بـه معبـر 5 متـری ارتباط پیدا 
می کند. ارتباط این فضا با حیاط بیرونی از طریق داالن سرپوشیده ای به 
طـول 3 متـر برقـرار می شـود. در عملکـرد گذشـته این بنـا، در حیاط بیرونی 
اتاقـی بـرای اقامـت نگهبـان و پاسـخگویی بـه مراجعیـن، و همچنیـن 
اصطبل  و انبار علوفه قرار داشته است. ) آرشیو مرکز اسناد صندوق احیاء(

مشاهده هستند. قاب بندی های گچی در طاق نماها و دیوارهای حیاط 
از دیگر تزئینات گچی این مجموعه اسـت. نقاشـی های دیواری موجود 
کـه شـامل  در خانـه صادقـی اردبیـل نقاشـی های رنـگ و روغنـی اسـت 
مناظـر و تصاویـر حیوانـات می شـوند و بیشـتر در شاه نشـین مرکـزی دیـده 
می شـوند. همچنیـن در برخـی قسـمت های ایـن بنـا بـرروی کتیبه هـای 

کرده انـد.  کشـته کاری شـده نیـز بـا رنـگ الیه هـای رنگـی ایجـاد  گچـی 
در خانـه صادقـی از آجـر بعنـوان یـك عنصـر تزیینـی اسـتفاده شـده اسـت 
بسـیاری از دیوارهـا بـا هسـته های خشـتی به وسـیله آجـر پوشـش داده 
شـده اند. یکـی از زیباترین تزئینات آجـری این مجموعه کاربندی آجری 

در هشـتی ورودی ایـن مجموعـه اسـت. 
در خانـه صادقـی از آجـر بعنـوان یـك عنصـر تزیینـی اسـتفاده شـده اسـت 
بسـیاری از دیوارهـا بـا هسـته های خشـتی به وسـیله آجـر پوشـش داده 
شـده اند. یکـی از زیباترین تزئینات آجـری این مجموعه کاربندی آجری 

در هشـتی ورودی ایـن مجموعـه اسـت.

معرفی کالبد بنا

    پان طبقه اول 
         آرشیو و مرکز اسناد صندوق احیاء

    مقطع شمالی- جنوبی
         آرشیو و مرکز اسناد صندوق احیاء

   پان طبقه همکف
         آرشیو و مرکز اسناد صندوق احیاء

    پان طبقه زیر زمین
         آرشیو و مرکز اسناد صندوق احیاء
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    )آرشیو و مرکز اسناد صندوق احیاء(

کاربـری بنـا با نـگاه ویژه 
به حقظ ارزش های معماری و با در نظر گرفتن 
مـواردی از جملـه شـأن اثـر و حفـظ ارزش هـای 
بنـا، ظرفیت هـا و  بقـای  آن، حفـظ اصالـت و 
پتانسـیل های اثـر و نیازهـای زندگـی معاصـر، 
و براسـاس مطالعـات امکان سـنجی اولیـه بـه 
فرهنگـی-  کاربری هـای  از  تلفیقـی  صـورت 
احیـاء  صنـدوق  سـوی  از  اقامتی-پذیرایـی 
احیـاء،  طـرح  تهیـه  در  لـذا  گردیـد.  مصـوب 
ویژگی هـای  بـه  توجـه  بـا  کاربری هـای مذکـور 
معمـاری اثـر، در سـه بخـش قابـل تفکیـک در 
بخش هـای مختلف بنا لحـاظ گردیده اسـت.  
بنابرایـن حیـاط جنوبـی یـا اندرونـی بـه بخـش 
اقامتـی، حیـاط میانـی بـه بخـش پذیرایـی و 
حیـاط شـمالی بـه بخـش فرهنگـی اختصـاص 
یافتـه اسـت. بخـش اقامتـی شـامل اتاق هـای 
دو، سـه و چهـار تختـه اسـت که در مجمـوع 31 
تخـت را دربرمی گیـرد. ایـن تخت هـا در هـر سـه 
طبقه زیرزمین، همکف و اول در کنار فضاهای 
موردنیـاز و الزامـی بـا عملکـرد اقامتـی، شـامل 
مدیریـت  و  صبحانه خـوری  البـی،  پذیـرش، 
تأمین گردیده است. بخش پذیرایِی مجموعه 
شـامل سالن غذاخوری یا رسـتوران است که در 
طبقات همکف و اول پیش بینی شـده اسـت. 
و  مدیریـت  ورودی،  بخش هـای  همچنیـن 
بخـش  ایـن  همکـِف  طبقـه  در  آماده سـازی 
کوچـک و  پیش بینـی شـده اسـت. آشـپزخانه 
کارکنـان نیـز در  شـربت خانه و اتـاق اسـتراحت 

زیرزمیـن واقـع شـده اند. 
شـامل  اندرونـی  حیـاط  در  فرهنگـی  بخـش 
فضاهـای پذیرایـی آقایـان و بـه تفکیـک اتـاق 
عقـد، آبدارخانـه، عـکاس خانـه، اتـاق انتظـار 
در طبقـه همکـف و پذیرایـی بانـوان بـه همـراه 
فضاهـای خدماتـی در طبقـه اول اسـت. تنهـا 
فضـای  بـه  بخـش  ایـن  در  زیرزمیـن  فضـای 
کار اختصـاص یافتـه اسـت.  کتابخانـه و اتـاق 

احیــــــــــاء بنا
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جای گیـری تمامـی عملکردهـای 
ضـروری بـا توجـه بـه کاربری هـای اعطایـی بـه بنـا در کالبـد وضـع موجـود 
جهـت  میان افـزا  صـورت  بـه  فضاهایـی  الحـاق  لـذا  نبـود،  امکان پذیـر 
کاربـری اجتناب ناپذیـر  پاسـخگویی بـه نیازهـای جدیـد ناشـی از تغییـر 
پارکینـگ،  جملـه  از  بخش هایـی  اسـتقرار  جهـت  دراین راسـتا  گردیـد. 

        الحاقات ساختمانی جدید

آشـپزخانه اصلـی، انبـار خشـک، موتورخانـه، سـردخانه، اتـاق تاسیسـات 
برقـی، نانوایـی و سـرویس بهداشـتی عمومـی از زمیـن متـروک مجـاور در 
ضلع غربی بنا استفاده گردید. الزم به ذکر است از زیرزمین جبهه جنوبی 
از جملـه آشـپزخانه  نیـاز  تامیـن فضاهـای مـورد  اندرونـی جهـت  حیـاط 
کوچک و بخش آماده سـازی و آبدارخانه کافی شـاپ استفاده شده است. 

تأمیـن  جهـت  انجام پذیرفتـه  مداخـات  تنهـا  مداخــــالت
نیازهـای عملکـردی در بنـا بـا رعایـت اصـول فنـی، حداقـل مداخلـه و 
صـورت  بـه  اقامتـی  بخـش  داخلـی  فضاهـای  در  برگشـت پذیری 
سازه های سبک  اجرا شده است. در جریان عملیات مرمت و بازسازی 
کل  کـه در اوایـل طـی سـال های 1385 تـا 1388 در بنـا توسـط اداره 
سـازمان میراث فرهنگی اسـتان اردبیل در بنا صورت پذیرفت، بخشـی 
گردید. در نتیجه عمده ترین عملیات مرمتی  کنونی بنا مرمت  کالبد  از 

مورد نیاز با توجه به آسیب های موجود شامل موارد زیر بود:
   مرمـت و استحکام بخشـی جرز هـا، مرمـت انـدود دیوارها و بندکشـی 

سـطوح آجـری، مرمـت کفسـازی ها ، بام سـازی و ....
   انجام عملیات مربوط مبارزه با عوامل بیولوژیکی 

   مرمـت تزیینـات آجـری و اجـرای نمـا، مرمـت عناصـر تزئینـی چوبـی 

و نورپردازی بنا
   تجهیـز و مبلمـان فضاهـای داخلـی و خارجـی بنـا بـا توجـه بـه نـوع 

کاربـری فضاهـا

حفـظ  بـر  عـاوه  تاریخـی  بناهـای  احیـای  و  مرمـت 
و احیـای یـک اثـر ملـی و تاریخـی و حفـظ ارزش هـای معمـاری بومـی 
منطقـه می توانـد بـه حفـظ و بازسـازی هویـت شـهری و احیـاء و ترویـج 
بافـت  پویایـی  و  اجتماعـی  حیـات  احیـاء  منطقـه،  ناملمـوس  میـراث 
کمـک شـایانی نمایـد. احیـاء یـک اثـر  و سـطح زندگـی سـاکنین محلـه 
تاریخـی بـا نـگاه ویـژه به "توریسـم تجربه" با اسـتفاده از مبلمان سـنتی، 
غذاهای بومی و محلی، برگزاری آیین ها و مراسـم های بومی و محلی، 
سیسـتم های نـور و صـدا، سیسـتم های سـمعی و بصـری و ... می توانـد 
گردشـگری و بـه تبـع آن رشـد و توسـعه  موجـب رشـد و توسـعه صنعـت 
اقتصاد محلی و ملی شـود که این خود زیربنای توسـعه پایدار اسـت.    

   خـــــاتمه

شـامل بازشـوهای چوبـی )ارسـی ها، نرده ها، چهارچـوب و ...(، مرمت 
مقرنس هـای گچـی، مرمـت ازاره هـای سـنگی و ...( 

ح احیاء مصوب )آشـپزخانه      ایجـاد الحاقـات میـان افـزا براسـاس طر
و سـرویس بهداشتی(

   تکمیل و اجرای تاسیسات مکانیکال، الکتریکال و تامین روشنایی 
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 »حفاظت و مرّمت سازه ای میراث معماری«

کتـاب:               معــــــــــرفی 
کلـی قلمـرو حفاظـت و مرمـت میـراث معمـاری، نیازمنـد بهـره  بـه طـور 
باستان شناسـی،  تاریـخ،  نظیـر  مختلفـی  تخصص هـای  از  جسـتن 
ک و  پـی، هیدرولیـک و  معمـاری، مرمـت و عمـران شـامل: سـازه، خـا
ح هـای  زلزلـه، و ترکیـب مناسـبی از آن هـا بـرای بـه انجـام رسـاندن طر
حفاظتـی و مرمتـی اسـت. در ایـن میـان مهندسـان مرمـت و معمـاری 
از یـک سـو و مهندسـان سـازه از سـویی دیگـر نقشـی اساسـی و مکمـل را 
بـر عهـده دارنـد. تـا حـدود یـک دهـه قبـل، جنبه هـای سـازه ای میـراث 
کمتـر مـورد توجـه قـرار  معمـاری از طـرف مهندسـان معمـاری و مرمـت، 
می گرفـت و بـه آن هـا بـه عنـوان جنبه هـای پیچیده نگریسـته می شـد. 
از طـرف دیگـر، مهندسـان سـازه نیـز چنـان درگیـر محاسـبات ریاضـی 
پیچیده در مورد میراث معماری می شدند که غالبًا در مدل سازی های 
خـود، جنبه هـای اساسـی رفتـار بناهـای سـنتی را نادیـده می گرفتنـد. 

کتـاب حفاظـت و مرمـت سـازه ای میـراث معمـاری سـعی بـر آن داشـته تـا 
جنبه هـای مختلـف علمـی حفاظت و مرمت سـازه های سـنتی و بومی را 
کتـاب تالیـف جورجـو کروچـی، اسـتاد مهندسـی سـازه  در بـر بگیـرد. ایـن 

و رئیـس بخـش مرمـت سـازه ای بناهـای تاریخـی دانشـکده مهندسـی 
دانشـگاه رم السـاپینزا اسـت. وی مشـاور یونسـکو، ایکـروم1، موسـس و 
رئیس سـابق کمیتۀ علمی بین المللی تحلیل و مرمت سـازه های میراث 
معماری، وابسته به ایکوموس2 است. وی همچنین مجری طرح های 
کشـورهای مختلـف جهـان  حفاظتـی و مرمتـی مهـم و بسـیار زیـادی در 
بـوده اسـت. ایـن کتـاب همچنیـن آخریـن اثـر ترجمـه شـادروان دکتر باقر 
آیت اهلل زاده شـیرازی اسـت که در زمینه مرمت سـازه ای میراث معماری، 
بیشـتر جنبه های علمی حفاظت و مرمت سـازه های سـنتی و بومی را در 
بـر می گیـرد. کتـاب حفاظـت و مرمـت سـازه ای میـراث معمـاری بـه گفته 
مترجمـان کتـاب، می توانـد مرجعی مناسـب بـرای متخصصان مختلف 
در  درسـی  کتـاب  عنـوان  بـه   و  بـوده  مرمتـی  و  حفاظتـی  طرح هـای  در 
مقاطـع مختـف آموزشـی در رشـته های مرمت بناهای تاریخـی، عمران، 

سـازه های سـنتی و رشـته های مرتبـط مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد.

1  - مرکز بین المللی مطالعه محافظت و مرمت اموال فرهنگی
2  - کمیتۀ بین المللی بناها و محوطه های تاریخی

نویسنده: جورجو کروچی
مترجمان: دکتر باقر آیت اهّلل زاده شیرازی؛ عضو پیوسته فرهنگستان هنر

 اسالمی ایران و رئیسپیشین ایکوموس ایران
 دکتر مهرداد حجازی؛  عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه  و 

ISCARSAH  عضو
ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی

تاریخ چاپ: 1395/ تیراژ: 1200 نسخه
تعداد صفحه: 486 صفحه/ قیمت: 290،000 ریال

  معرفی کتاب
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کتاب به دو قسمت کلی، رویکرد علمی به مطالعه میراث معماری و 
آنالیز سازه ای ساختمان های با مصالح بنایی تقسیم می شود. 

قسمت اول کتاب، شامل هفت فصل است:

   فصل 1 : نقش سازه در تاریخ معماری
   فصل 2 : فرسایش مصالح و خرابی سازه ای

گردآوری اطاعات و داده ها    فصل 3 : 
   فصل 4 : معیارها و تکنیک های حفاظت و مرمت

ک و اقدامات درمانی    فصل 5 : نشست خا
   فصل 6 : کنش های لرزه ای و اقدامات درمانی

   فصل 7 : تشخیص و ارزیابی ایمنی

 قسمت دوم کتاب، شامل دو بخش می باشد:

   فصل 8 : آنالیز سازه ای ساختمان با مصالح بنایی: جنبه های کلی
   فصل 9 : آنالیز سازه ای ساختمان با مصالح بنایی: محاسبات خاص

کار مرمت  فصل دهم مطالعات موردی ارزشمندی است که روش 
دو بنای مهم تاریخی را بر مبنای اصول ارائه شده در کتاب تشریح 

 می کند، به عنوان فصل دهم افزوده شده است.
ح مقاوم سازی و مرمت: موارد بازیلیک سنت     فصل 10 : طر

ج پیزا فرانسیس آسیزی و بر

کتـاب، منبـع اصلـی منشـور 2003 زیمبـاوه »اصـول تحلیـل،  متـن ایـن 
حفاظـت و مرمـت سـازه ای میـراث معمـاری« نیـز هسـت.

کمیتـه علمـی بیـن المللـی آنالیـز و مرمـت سـازه های میراث معمـاری در 
کروچی تشکیل شد. اولین  سال 1996 تحت ریاست پروفسور جورجو 
کمیته شامل دو بخش بود: اصول و دستورالعمل ها.  توصیه نامه این 
متـن ایـن دو بخـش در نشسـت پاریـس در سـال 2001 مـورد موافقـت 
کتبـر سـال 2003 در نشسـت عمومـی  گرفـت. بخـش اصـول در ا قـرار 
ایکوموس در زیمباوه پذیرفته شـد و به زبان های انگلیسـی، فرانسـوی 
و اسـپانیایی به عنوان منشـور ایکوموس چاپ گردید. ولی توصیه ها و 
به ویژه بخش دسـتورالعمل ها، به عنوان سـند در حال توسـعه، در نظر 
گرفتـه شـد و ویرایش هـای بعدی آن در نشسـت های کمیتـه در پاریس 
در سال 2003 و در بارسلونا در سال 2005 با عنوان »توصیه هایی برای 
تحلیـل، حفاظـت و مرمـت سـازه ای میـراث معمـاری« تأییـد گردید. در 
گـردآوری نظـرات ارائـه  آخریـن نشسـت، در بازنگـری متـن به ویـژه از 
شـده در نشسـت آتـن در سـال 2004 سـود بـرده شـد. در بخـش اصـول 
و  تحقیـق   .2 کلـی،  معیارهـای   .1 مـورد:  سـه  بـه  زیمبـاوه  منشـور  در 
تشـخیص، 3. اقدامـات درمانـی و کنترل هـا اشـاره می شـود. در بخـش 
می گـردد: 1.  اشـاره  مـورد  پنـج  بـه  زیمبـاوه  منشـور  در  دسـتورالعمل ها 
کنـکاش، 3.  کلـی، 2. دسـت یابی بـه داده هـا: اطاعـات و  معیارهـای 
رفتـار سـازه ای، 4. تشـخیص و ارزیابـی ایمنـی و 5. خرابـی سـازه ای، 

فرسـایش مصالـح و اقدامـات درمانـی.  

  معرفی کتاب
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از نگاه دیگر

مـن تـا سـن 18 سـالگی در اصفهـان زندگـی 
کـردم، در محلـه خیابـان فردوسـی و خیابـان 
کـه در نزدیکـی پـل خواجـو،  عافیـت. جایـی 
قـرار  جهـان  نقـش  میـدان  پـل،  سـه  و  سـی  
تاریخـی  بافـت  مرکـز  در  درسـت  داشـت، 
تـا سـن 18 سـالگی در  زندگـی  و  تولـد  شـهر. 
اصفهان، که بخشـی از مهمترین سـال های 
کـه  ویـژه  بـه  می دهـد  تشـکیل  را  مـن  عمـر 
خیلـی از خصوصیـات آدم در این سـن شـکل 
داشـته  مـن  در  سـزایی  بـه  تاثیـر  می گیـرد، 
دوران  خاطـرات  از  مهمـی  بخـش  و  اسـت 
کودکـی و نوجوانـی مـن را به خـود اختصاص 
کـه خیلـی عاقـه   داده اسـت. بـه خصـوص 
داشـتم در حاشـیه زاینده رود و در فاصله پل 
خواجـو و سی و سـه پـل قـدم بزنـم. از طرفـی 
گرفتـن مدرسـه مـادرم در میـدان نقـش  قـرار 

جهـان و اینکـه بایـد هـر روز از میـدان نقـش 
پیـش  ناهـار  بـرای  تـا  می شـدم  رد  جهـان 
مـادرم باشـم و دوبـاره از آن مسـیر بـه سـمت 

برگـردم. مدرسـه 
کـردم بـه خـودم آمـوزش  مـن همیشـه سـعی 
اسـت  چیـزی  همیـن  زندگـی  کـه  بدهـم 
دوره ای  یـک  تـا  چـون  دارد.  جریـان  کـه 
نوسـتالژی و مسـایل نوسـتالژیک بـرای مـن 
بافت هـای  تخریـب  از  هنـوز  امـا  بـود.  مهـم 
بیـن  از  و  خاطـرات  رفتـن  بیـن  از  تاریخـی، 
گذشـته  از  کـه  بناهایـی  و  خانه هـا  رفتـن 
وجـود داشـته، غصـه می خـورم. مکان هـا و 
سـاختمان های زیبـا مـن را به وجد مـی آورد، 
کـه یـک  و در عیـن حـال جاهـای در جایـی 
سـاختمان زیبـا را خـراب می کننـد و بـه جـای 
و  نامتقـارن  ناهمگـون،  زشـت،  بنـای  آن 

کـه خـود بـه  سـروش صحـت متولـد و بـزرگ شـده اصفهـان اسـت؛ آن هـم در بخـش تاریخـی شـهری 
محله هـا، عمارت هـا و بناهـای تاریخـی خـود در مقیـاس جهانی شـهره اسـت. از همیـن رو دوران کودکی 
گذشـته. مگـر  و نوجوانـی او در نزدیکـی میـدان نقـش جهـان و پل هـای خواجـو و سی و سـه پـل و بسـیاری دیگـر 
می تـوان هـم اهـل اصفهـان بـود و هـم هنرمنـد و دغدغه بافت و بناهای تاریخی و ارزشـمند شـهرها را نداشـت؟ 
در مطلـب پیـِش رو صحـت بـه بیـم و امیدهـای خـود در رابطـه بـا وضعیـت کنونـی شـهرهای تاریخی و مقایسـه 

آن بـا بعضـی کشـورهای دیگـر می پـردازد.

سروش صحت
کارگردان روایت فـــــــــــوق در گفت و گــــــویی با ســـــروش صحت توسط امیر بنی عامریان تهـیه و تنظیم شده است.نویسنده و 
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روایت فـــــــــــوق در گفت و گــــــویی با ســـــروش صحت توسط امیر بنی عامریان تهـیه و تنظیم شده است.

نامتجانـس می سـازند مـن را اذیـت می کنـد. 
آزار  بیشـتر  مـن  بـرای  زمانـی  موضـوع  ایـن 
کـه به سـفر مـی روم و مشـاهده  دهنـده اسـت 
کشـورها نـه تنهـا فرهنـگ  کـه بقیـه  می کنـم 
کـه حتـی بناهـا و بافت هـای ارزشـمند  خـود، 
خـود را حفـظ می کننـد و در مقابـل مـا چقـدر 
بـه  نسـبت  هسـتیم  بی توجـه  و  بی تفـاوت 
متاشـی  حـال  در  تقریبـا  کـه  شـهری  بافـت 
بـه  مـن  بـرای  وجـود  ایـن  بـا  اسـت.  شـدن 
غصـه  امـکان  تنهـا  شـهروند  یـک  عنـوان 
خـوردن وجـود دارد، ولـی بـه نظـر مـن تـاش 
ایـن  بـا  مقابلـه  بـرای  گسـترده ای  بسـیار 
کامـا بـه  رونـد نابـودی الزم اسـت و ایـن امـر 
در  مسـئول  نهادهـای  حمایـت  و  پشـتوانه 
ایـن زمینـه مثـل شـهرداری و دولـت بسـتگی 
و  ارزش  واجـد  بناهـای  بایـد  آن هـا  دارد. 
کـه  اتمسـفری  و  ارزشـمند  شـهری  بافـت  یـا 
را  اسـت  ارزشـمند  و  جـاری  آن هـا  درون  در 
سـاخت  در  ترتیـب  همیـن  بـه  کننـد.  حفـظ 
ویژگی هـای  بایـد  هـم  جدیـد  سـازهای  و 
بافت هـای قدیمـی با اهمیت، رعایت شـود، 
کـه سـاختمان های جدیـد چگونـه  ایـن  امـا 
و بـا چـه مشـخصاتی بایـد سـاخته شـوند در 
اسـت. شهرسـازان  و  معمـاران  کاری  حـوزه 
کثـر  ا در  مثـال  بـه طـور  دیگـر  کشـورهای  در 
کـه  شـهرهای اروپایـی، معمـوال بافـت قدیـم 
در منطقـه مرکـزی شـهر قـرار دارد را تـا شـعاع 
بـه هیـچ وجـه  و  مشـخصی حفـظ می کننـد 
اجـازه دسـت کاری در آن بافـت را نمی دهند، 
گـر  ا حتـی  را.  کوچه هـا  پـس  و  کوچـه   حتـی 
قـرار باشـد بـرای خانـه ای اتفاقـی بیفتـد، در 
امـکان  خانـه  داخلـی  بازسـازی  تنهـا  واقـع 
پذیـر اسـت و نـه دسـتکاری فضـای بیرونـی 
بـه جـای  امـا  آن در نمـای فضـای شـهری. 
جدیـدی  فضاهایـی  در  شـهر،  حومـه  در  آن 
بـرای  بیشـتری  آزادی  می شـود  سـاخته  کـه 

سـاخت و سـاز وجـود دارد. بـه نظـر مـن ایـن 
اصلـی  اسـکلت  کـه  می کنـد  کمـک  رویکـرد 
شـهر یعنی همان بافت تاریخی حفظ شـود. 
مـا در اصفهـان کوچه پـس کوچه های خیلی 
تنگ و باریکی داشتیم، به طوری در بعضی 
از آن ها حتی دو نفر در کنار هم نمی توانستند 
کننـد ولـی متاسـفانه االن  کوچـه عبـور  از آن 
کوچـه  کـه آن  بایـد حسـرت و افسـوس خـورد 
کـه امـروز دیگـر وجـود ندارند.  و پس کوچه هـا 
وجـود  بـا  بارسـلونا  درشـهر  مثـال  عنـوان  بـه 
و  قدیـم  بافـت  سـاختار  زیـاد،  گردشـگرهای 
حتـی کوچه و  پس کوچه هـای تنگ و باریک 
در  کـه  طـوری  بـه  شـده،  حفـظ  هنـوز  آن 
کـه  کافـه هایـی وجـود دارد  آن هـا فروشـگاه، 
اقتصـاد آن هـا بسـیار بـه توریسـت ها وابسـته 
دیـدن  بـرای  توریسـت ها  واقـع  در  اسـت. 
سـفر  بارسـلونا  بـه  شـهر  تاریخـی  بافـت  ایـن 
می کننـد. امـا احتمـاال در حومـه شـهر انـواع و 
اقسـام خانه هـا، اتوبان ها و آسـمان خراش ها 
هسـت. بـرای مـِن گردشـگر دیـدن این بافت 
کـه جذابیـت دارد و همیشـه  تاریخـی اسـت 
سـعی کـرده ام هتـل محل اقامتـم را در همان 
کنـم، چـون قـدم  بافـت قدیـم شـهر انتخـاب 
زدن در درون اینچنیـن فضاهایـی را دوسـت 
کـه در نوجوانـی  کامـا مشـابه آن چـه  دارم، 
در اصفهـان تجربـه آن را داشـتم. بـه همیـن 
کـرده  بارسـلونا سـفر  بـه  کـه  دلیـل در مدتـی 
بـودم، کامـا در همـان محلـه و بافت قدیمی 
هـم  آن  از  حتـی  و  می کـردم  گذرانـی  وقـت 
ج نشـدم، چـون چیـزی بـه جـز آن بـرای  خـار
از  کـه  وقتـی  مـن  نداشـت.  جذابیتـی  مـن 
هنـوز  اصفهـان  آمـدم،  تهـران  بـه  اصفهـان 
االن  ولـی  داشـت  را  ایـن  بـه  شـبیه  بافتـی 
دیگـر بـه جـز چند بنای مشـهور، خبـری از آن 
بافـت بـا اتمسـفر مخصـوص بـه خـود نیسـت 
دیوارهـای  از  مجموعـه ای  آن  جـای  بـه  و 
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کـه هیـچ  سـیمانی و سـنگی بـه وجـود آمـده 
القـا  مخاطـب  بـه  هویتـی  و  حـال  و  حـس 
نمی کنـد و هیـچ لذتـی هـم بـرای شـهروندان 

نـدارد.  گردشـگران  و 
کـه در حـال حاضـر در میان  بـرای جامعـه مـا 
شـبکه های  و  ارتباطـی  وسـایل  از  انبوهـی 
بافت هـای  ایـن  گرفتیـم،  قـرار  اجتماعـی 
کـه  اسـت  قدیمـی  کوچه هـای  و  تاریخـی 
تاریخـی  پیشـینه  تداعی گـر  می توانـد 
باشـد. از طرفـی ایـن سـابقه تاریخـی باعـث 
ایجـاد  باعـث  و  نزدیک تـر  غنی تـر،  ارتبـاط 
گـپ  در  کـه  طـور  همـان  می شـود.  گفتمـان 
گفت هـای مـا بـا اطرافیان مـان، هـر چقـدر  و 
داشـته  بیشـتری  سـابقه  دوسـتی ها  کـه 
و  دلنشـین تر  پربارتـر،  گفتگوهـا  باشـد، 
تاریخـی  بافت هـای  می شـود،  صمیمانه تـر 
شـهرها هـم یـک پیشـینه و تاریـخ در پشـت 
و  بیشـتر  ارتبـاط  باعـث  کـه  دارنـد  سـر خـود 

کـه ایـن خـود  صمیمانه تـر بـا مـردم می شـود 
چنیـن  در  حضـور  از  افـراد  می شـود  باعـث 
داشـته  خوشـایندی  تجربـه  فضاهایـی 
باشـند. از نظـر مـن سـاخت آسـمان خراش ها 
و آپارتمان سـازی های جدیـد ایـرادی نـدارد 
چنـدان  کـه  دارد  بخشـی  شـهری  هـر  ولـی 
بـود،  آن  مراقـب  بایـد  و  نیسـت  بـزرگ  هـم 
بازنمایـی  را  شـهر  آن  هویـت  اینکـه  بـرای 
می کنـد و پیشـینه و تاریـخ آن شـهر را نشـان 
می دهـد. در واقـع قلب تپنده آن شـهر اسـت 
کـه بـه نظـر مـن بایـد حفـظ شـود. البتـه ایـن 
حرف هـا در حـال حاضـر مهـم نیسـت چـون 

ندارنـد! وجـود  دیگـر 
کـه در محله هـای  بعضـی از اقـوام و آشـنایان 
کردنـد  سـعی  داشـتند،  سـکونت  قدیمـی 
مثـل  دالیلـی  بـه  را  خودشـان  قدیمـی  خانـه 
بـه  داشـتند،  خانـه  آن  از  کـه  خاطـره ای 
و  آن خانـه  بـه  کـه  و علقـه ای  دلیـل عاقـه 
کننـد ولـی مگـر تـا چـه  بافـت داشـتند، حفـظ 
آن  دور  تـا  دور  کـه  جایـی  در  می تـوان  حـد 
چ در حـال ظهورنـد، خانـه  ج  هـا مثـل قـار بر
افتـاده ای  کـه ماننـد دنـدان  یـک طبقـه ای 
کـرد،  حفـظ  ج هـا،  بر ایـن  البـه الی  اسـت 
کـه هیـچ  کـه حـس می شـود  آن هـم زمانـی 
باقـی  آن  اتمسـفر  و  قدیـم  بافـت  از  چیـزی 
حفـظ  بایـد  اتمسـفر  و  بافـت  اسـت.  نمانـده 
کـه نشـده، ولـی امیـدوارم در بعضـی  می شـد 
مثـل  مـوزه ای،  صـورت  بـه  حداقـل  جاهـا 
شـود.  حفـظ  یـزد  و  تهـران  از  بخش هایـی 
آن چیزی که من االن از محله سکونت مادر  
خانه هایـی  دارم،  یـاد  بـه  تهـران  در  بزرگـم 
و 50  هـوای خانه هـای دهـه 40  و  بـا حـال 
حـرف  قاجـار  و  صفویـه  دوره  از  مـن  بـود. 
نمی زنـم، حتـی حـال و هوای خانه هـا، درها 
و دیوارهـای دهـه 40 و 50 نیـز بـه سـرعت در 
حـال تخریـب و نابـودی هسـتند. البته هنوز 
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در بعضـی جاهـای شـهر مثـل میـدان انقاب 
کـرد  پیـدا  را  آن هـا  از  نمونه هایـی  می تـوان 
کثـرا بـه صـورت انبـار و تولیدی اسـتفاده  کـه ا
می شـوند. متاسـفانه نـه تنهـا بناهـا و بافـت 
ارزشـمند به جا مانده از دوره صفویه و قاجار 
بلکـه  بـه شـکل مناسـبی حفـظ نکردیـم،  را 
حتـی در حفـظ بافـت شـهری 40، 50 سـال 
کـه  قبـل هـم موفـق عمـل نکردیـم، بافتـی 
گر شـما امروز  هویـت خـاص خـود را داشـت. ا
در محله هـا و خیابان هـای امـروز تهران قدم 
گاو پلنگـی را مشـاهده  بزنیـد، وضعیـت شـتر 
نمـای  بـا  سـاختمان  یـک  کـه  می کنیـد 
کنـار سـاختمانی بـا نمـای آجـری  سـنگی، در 
و  نمـای شیشـه ای  بـا  بنایـی  کمـی دورتـر  و 
از  بـا نمایـی  روبـروی آن هـا یـک سـاختمان 
گرفته انـد. ایـن وضعیـت حسـی  چـوب قـرار 
را بـه شـما منتقـل می کنـد کـه در یـک لحظـه 
سـاختمان  یـک  حـال  و  حـس  از  می تـوان 
مجـاور  سـاختمان  کـه  حالـی  در  بـرد،  لـذت 
آن حـال تـو را بـه هـم  می زند، یعنـی آنقدر به 
هـم بی ربـط هسـتند و هیچ ارتبـاط ارگانیکی 

بـا هـم ندارنـد.
یـک وجـه دیگـر آزاردهنـده بـرای مـن عـدم 
کافـی اسـت  توجـه بـه میادیـن شـهر اسـت، 
و  شـهر  میدان هـای  وضعیـت  بـه  نگاهـی 
همچنیـن بـه عکس های 30، 40 سـال قبل 
آن هـا بیندازیـد بـه ویـژه میدان هـای ونـک، 
ولیعصـر، تجریـش و انقـاب و آن هـا را بـا هم 
کنیـد. بـرای مثـال پـروژه بازسـازی  مقایسـه 
سـال  چندیـن  انقـاب  میـدان  زیباسـازی  و 
آن  در  اتفاقـی  چـه  االن  ولـی  کشـید  طـول 
در  تغییـر  بـار  از چندیـن  بعـد  اسـت؟  افتـاده 
غریـب  و  عجیـب  نیم کـره  یـک  آن،  ظاهـر 
ارتباطـی  کـه هیـچ  در آن ظاهـر شـده اسـت 
میـدان  نـدارد.  میـدان  تاریـخ  و  هویـت  بـا 
ولیعصـر و ونـک هـم همین طـور. میدان هـا 

نمادهـای شـهر و بـه نوعـی چشـم و چـراغ آن 
حفـظ  صحیـح  شـکل  بـه  تنهـا  نـه  هسـتند. 
کـه به زیباسـازی آن ها بـرای زمان  نشـده اند 
حـال هـم توجـه نشـده اسـت. ایـن موضـوع 
بـرای شـهری مثـل تهران که پایتخت کشـور 
اسـت، بسـیار مهم تـر جلـوه می کنـد. از طرفی 
بـا  کـه  کـرد،  اشـاره  حـر  میـدان  بـه  می تـوان 
سـایر  دگرگونی هـای  دچـار  کـه  آن  وجـود 
که به آن ها اشـاره شـد، نشـده،  میدا ن هایی 
هنوز هم با آن مجسـمه در میان خود بسـیار 
جـز معـدود میدان هـای زیبـای شـهر تهـران 

اسـت.   
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