تاریخ کــجا؟ فضای ِکــی؟
تأملـی در باب مفهـوم و حفاظـت از بناها و بافـتهای تاریخـی
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مرمــت بناهــا و شــهرها پیشــینهای کهــن دارد و بخشــی از
فرهنــگ ســکونت شــهری مــا را در طــی ســدهها شــکل
داده اســت .کافــی اســت نگاهــی بــه نامههــای رســمی قدیم
مثــل نامههــای دوران صفویــه یــا قاجــار بیندازیــم تــا متوجه
شــویم کــه مرمــت و افــزودن بــه بناهــا بهويــژه بناهــای
مذهبــی بخــش مهمــی از ســیاهة اقدامــات عمرانــی حاکمان
و درباریــان را تشــکیل مــیداد .بــه ایــن وجــه میتــوان
مرمــت و مناسبســازی مــداوم مجموعــة بناهــا و بافتهــای
شــهری بــه دســت ســاکنان هــر شــهر و دیــار را افــزود .امــا
تلقــی بنــا بــه مثابــة «بنــای تاریخــی» ،یعنــی چیــزی کــه از
زمانــة کنونــی بشــر فاصلــه دارد و متعلــق به گذشــته اســت،
امــری جدیــد و مختــص بــه دوران مــدرن اســت .در مغــرب
زمیــن ،از زمــان انقــاب صنعتــی و پیدایــش جهــان مــدرن،
«بنــای تاریخــی» بــه عنــوان موضوعــی بــرای بررســی و
جسـتوجوی معنایــی مطــرح شــده اســت .چنانکــه شــوای
اشــاره میکنــد ،گسســتی کــه بــر اثــر انقــاب صنعتــی
روی داد ســبب شــد کــه تاریــخ آفریدههــای بشــری بــه
دو مرحلــة متمایــز از هــم تقســیم شــود :یــک «قبــل» کــه
بنــای تاریخــی بــه آن منتســب میشــود و یــک «بعــد» کــه
مدرنیتــه شــروع میشــود (.)Choay 2007
در ایــن نوشــته ،بعــد از تفحــص مختصــری در پیشــینة
* دانشیار دانشکدة معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

*

حفاظــت از بناهــای تاریخــی در مغــرب زمیــن و ایــران و
نشــان دادن همســویی سیاسـتهای اتخــاذ شــده در ایــران
بــا پــروژة مدرنیتــه ،بــه برخــی از مســائلی میپــردازم کــه در
ســیاق فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصادی و سیاســی مــا در مورد
نحــوة برخــورد بــا برنامهریــزی و طراحــی در بافتهــای
تاریخــی مطــرح اســت و ضــرورت اتخــاذ رویکــردی انتقادی
در ایــن زمینــه را نشــان خواهــم داد.

بنای تاریخـی و مدرنیتـه

حفاظــت از بنــای تاریخــی بخشــی از پــروژة مدرنیتــه بود که
از قــرن هفدهــم و هجدهــم شــروع شــد و در قــرن نوزدهــم
انتظــام نظــری یافــت .گلنداینینــگ حفاظت از بنــای تاریخی
را فرزنــد مدرنیتــه میدانــد و معتقــد اســت «بنــای تاریخــی
آیینــة مدرنیتــه در محیــط مصنــوع ،و لنگــری فرهنگــی در
زمانــهای پرتالطــم بــود» ( .)Glendinning 2013: 65در
زمان ـهای کــه دولــت ـ ملتهــای مــدرن شــکل میگرفــت
و ملیگرایــی تشــدید میشــد و « . . .هــر ملتــی بایــد
ســعی میکــرد انســجام درونــی داشــته باشــد و رقبایــش را
در بیــرون از خــود شکســت دهــد« ،بنــای تاریخــی» نقــش
مشــروعیتبخش مهمــی در ایــن زمینــه ایفــا مــی کــرد»
( .)Glendinning 2013: 66بــه ایــن ترتیــب ،حفاظــت
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