
مرمــت بناهــا و شــهرها پیشــینه ای کهــن دارد و بخشــی از 
ــکل  ــده ها ش ــی س ــا را در ط ــهری م ــکونت ش ــگ س فرهن
داده اســت. کافــی اســت نگاهــی بــه نامه هــای رســمی قدیم 
مثــل نامه هــای دوران صفویــه یــا قاجــار بیندازیــم تــا متوجه 
ــای  ــژه بناه ــا به وی ــه بناه ــزودن ب ــت و اف ــه مرم ــویم ک ش
مذهبــی بخــش مهمــی از ســیاهة اقدامــات عمرانــی حاکمان 
ــوان  ــه می ت ــن وج ــه ای ــی داد. ب ــکیل م ــان را تش و درباری
مرمــت و مناسب ســازی مــداوم مجموعــة بناهــا و بافت هــای 
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، 
ــرای بررســی و  ــوان موضوعــی ب ــه عن ــای تاریخــی« ب »بن
جســت وجوی معنایــی مطــرح شــده اســت. چنان کــه شــوای 
ــی  ــاب صنعت ــر انق ــر اث ــه ب ــتی ک ــد، گسس ــاره می کن اش
ــه  ــری ب ــای بش ــخ آفریده ه ــه تاری ــد ک ــبب ش روی داد س
دو مرحلــة متمایــز از هــم تقســیم شــود: یــک »قبــل« کــه 
بنــای تاریخــی بــه آن منتســب می شــود و یــک »بعــد« کــه 

 .)Choay 2007( ــود ــه شــروع می ش مدرنیت
ــینة  ــری در پیش ــص مختص ــد از تفح ــته، بع ــن نوش در ای
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ــران و  ــن و ای ــرب زمی ــی در مغ ــای تاریخ ــت از بناه حفاظ
نشــان دادن هم ســویی سیاســت های اتخــاذ شــده در ایــران 
بــا پــروژة مدرنیتــه، بــه برخــی از مســائلی می پــردازم کــه در 
ســیاق فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصادی و سیاســی مــا در مورد 
ــای  ــی در بافت ه ــزی و طراح ــا برنامه ری ــورد ب ــوة برخ نح
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 می دانــد و معتقــد اســت »بنــای تاریخــی 
آیینــة مدرنیتــه در محیــط مصنــوع، و لنگــری فرهنگــی در 
ــود« )Glendinning 2013: 65(. در  ــم ب ــه ای پرتاط زمان
زمانــه ای کــه دولــت ـ ملت هــای مــدرن شــکل می گرفــت 
و ملی گرایــی تشــدید می شــد و ». . . هــر ملتــی بایــد 
ســعی می کــرد انســجام درونــی داشــته باشــد و رقبایــش را 
در بیــرون از خــود شکســت دهــد، »بنــای تاریخــی« نقــش 
ــرد«  ــی ک ــا م ــه ایف ــن زمین مشــروعیت بخش مهمــی در ای
)Glendinning 2013: 66(. بــه ایــن ترتیــب، حفاظــت 
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ــودن کمــک  ــدرن ب ــه م ــه ب ــد وج ــای تاریخــی از چن از بن
ــه فــرد هــر دولــت ـ ملــت  می کــرد. شــخصیت منحصــر ب
ــی نشــان  ــت و تاریــخ طوالن ــازه را از حیــث داشــتن اصال ت
مــی داد، نشــان دهندة حرکــت ملت جدید در مســیر پیشــرفت 
بــود کــه از دیربــاز شــروع شــده و تــداوم یافتــه و رو بــه جلو 
ــب  ــرد، و موج ــی کمــک می ک ــت مل ــه ایجــاد هوی ــود، ب ب
تثبیــت خاطره هــای جمعــی ملــی و ســازندة هویــت فرهنگی 
 .)Glendinning 2013, Rajagopalan 2012( می شــد 
ــر  ــورد متذک ــن م ــی را در ای ــة جالب ــل نکت ــی میچ تیموت
ــر  ــیدن عص ــرا رس ــب در ف ــای عجی ــود:  »از چیزه می ش
ــی  ــه دولت ــه ب ــت ک ــن اس ــدرن ای ــای م ــت ـ ملت ه دول
ــن  ــات که ــدرن اســت، اثب ــد م ــت کن ــه می خواســت ثاب ک
بــودن کمــک می کــرد. ملتــی هــم کــه می خواســت نشــان 
بدهــد بــه روز و شایســتة داشــتن جایگاهــی در میان شــرکِت 
ــته ای از آِن  ــد گذش ــه بای ــدرن اســت، از جمل ــای م دولت ه
ــن  ــه ای ــد می کــر د« )Mitchell 2002: 179(. ب خــود  تولی
ترتیــب، تولیــد گذشــتة اصیــل به کمــک بناهــای تاریخی در 
کشــورهای غیرغربــی نیــز در چارچــوب طرح هــای نوپردازانة 

اواخــر قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم آغــاز شــد.  
پیدایــش چنیــن رویکــردی بــه بناهــای تاریخــی در ایــران از 
دورة پهلــوی آغــاز شــد  و در دهه هــای بعــد ادامــه یافــت. 
بــه نظــر گریگــور، ایجــاد ســازمان حفاظــت آثــار باســتانی و 
اقدامــات آن بخشــی از  طــرح مدرنیزاســیون دولــت پهلــوی 
ــی انجــام می شــد  ــا جریان هــای غرب ــود کــه هم جهــت ب ب
ــد  ــردی کــه در ســال های بع )Grigor 2004: 18(. رویک

نیــز ادامــه یافــت. توجــه بــه بناهــای تاریخــی بــا رویکــرد 
مدرنیســتی و در چارچــوب آموزه هــای منشــور آتن بخشــی از 
راهبردهــای طــرح جامــع تهــران در ســال 1346 بــود. اگرچه 
از نظــر تهیه کننــدگان ایــن طــرح، جــز بناهــای شــاخصی که 
اکثــراً بــه قبــل از دورة قاجــار تعلــق داشــت و تاریخــی تلقی 
می شــد، چیــز قابــل توجهــی در تهــران نبــود کــه شایســتة 
نگــه داری باشــد، یعنــی بافــت محــات قدیمی تهــران واجد 
ــن رویکــرد در  ــراث تاریخــی تلقــی نمی شــد. ای ارزش و می
ــد  ــون ش ــدی دگرگ ــاب تا ح ــه انق ــک ب ــال های نزدی س
ــی طــرح مدرنیســتی  ــة عودالجــان کــه زمان چنان کــه محل
ــود )حبیبــی و دیگــران 1389: 96(  ــرای آن تهیــه شــده ب ب
در دســتور کار حفاظــت قــرار گرفــت. رویکــردی کــه بعــد از 
انقــاب نیــز از دهــة 1360 در برخی شــهرهای ایــران دنبال 
شــد )ایــزدی 1380(، هرچنــد در تــوازی بــا مصوبــات دیگــر 
تناقضاتــی را در برخــورد بــا بافت هــای کهــن به وجــود آورد. 
در حالــی کــه بهســازی بافت هــای کهــن شــهری تصویــب 
ــا  ــهری ی ــعة ش ــازی توس ــای آماده س ــود، طرح ه ــده ب ش
نوپــردازی شــهری را در بیــرون از محــدودة آن هــا محقــق 
می کــرد و دوگانگــی سیاســت ها بــه از دســت رفتــن بیشــتر 

ــی 1386(.  ــد )حبیب ــا می انجامی ــن بافت ه ای
در دهه هــای اخیــر و در فراینــد جهانــی شــدن، کــه تبــادل 
ــار و  ــه آث گســتردة اطاعــات و امــکان دسترســی بیشــتر ب
نظریــات مطــرح در حــوزة میــراث فرهنگی و تبــادل فکری و 
نظــری گســترده تر در ایــن حــوزه از نتایــج آن اســت، مباحث 
مربــوط بــه حفاظــت از بناهــا و شــهرهای تاریخــی در ایــران 

منبع: كتاب دومین دوره مسابقه عكاسي جستجوي كیفیت در شهر از دریچه تصویر )1396(
عكس: افشین آذریان
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ــی مطــرح و  ــا مباحــث جهان ــش همســو ب ــش از پی ــز بی نی
دنبــال شــده اســت. ایــن بحث هــا در دو حــوزة نظــر و عمــل 
ــردد  ــن بر می گ ــه ای ــا ب ــی از آن ه ــود. بخش ــرح می ش مط
ــوان آن را  ــه می ت ــت و چگون ــی اس ــز تاریخ ــه چی ــه چ ک
شناســایی و شایســتة میــراث فرهنگــی بــودن تلقــی کــرد. 
ــا آنچــه  ــه ایــن موضــوع می پــردازد کــه ب بخشــی دیگــر ب
میــراث تلقــی شــده چــه بایــد کــرد و بــه چــه ترتیــب بایــد 
از آن حفاظــت کــرد. بــه عبــارت دیگــر، بخشــی از بحث هــا 
ــا  ــا و بافت ه ــت از بناه ــه حفاظ ــوط ب ــای مرب ــه نظریه ه ب
باز می گــردد و برخــی بــه عمــل حفاظــت از بافت هــا و 
بناهــا. راجاگوپــاالن معتقد اســت کــه در دورة معاصــر، نظریه 
و عمــل حفاظــت بســیار درهــم تنیده انــد و نــوع خــاص نظــر 
کــردن بــه بناهــا بــوده که شــیوه های عمــل موجود را ســبب 
ــر  ــی دیگ ــده اســت )Rajagopalan 2012: 309(. ویژگ ش
ایــن مباحــث نهادینــه شــدن آن هــا در چارچــوب مصوبــات 
نهادهــای بین المللــی ماننــد یونســکو، ایکومــوس و ایکــروم 
اســت کــه بــه اجــرای هرچــه گســترده تر آن هــا کمــک کرده 

.)Rajagopalan 2012: 310( اســت
تــا دهــة هفتــاد میــادی، تعییــن این کــه کــدام بنــا تاریخــی 
اســت و چگونــه باید آن را شناســایی کــرد، بر اســاس پارادایم 
غالــب در تاریــخ معمــاری، معمــاری یادمانــی بــود کــه نمونة 
ــارز آن را در قــرن بیســتم می تــوان در منشــور آتــن دیــد  ب
)Rajagopalan 2012: 314(. اثــر چنیــن رویکــردی را 

می تــوان در ایــران هــم در طــی دوره ای طوالنــی ماحظــه 
کــرد، از نحــوة شناســایی آثــار واجــد ارزش ثبــت در زمــان 
آنــدره گــدار در دورة رضاشــاه تــا نحــوة بازســازی شــهر بــم 
پــس از زلزلــة 1،1382 بخــش دیگــر مباحــث مطــرح کــه به 
ــای تاریخــی و چگونگــی حفاظــت از  ــا بن نحــوة برخــورد ب
ــد  ــد می یاب ــری پیون ــای دیگ ــا موضوع ه ــردد ب آن باز می گ
ــه  ــا اســت و این ک ــت بن ــا بحــث اصال ــن آن ه ــه مهم تری ک
کــدام بنــا را بایــد اصیــل تلقــی کــرد و بــرای حفــظ اصالــت 
بنــا چــه بایــد کــرد. ایــن بحــث کــه آرای پیرامــون آن طیف 
ــفی و  ــث فلس ــا مباح ــود و ب ــامل می ش ــترده ای را ش گس
ــم  ــث مه ــز از مباح ــروز نی ــا ام ــورد ت ــره می خ ــی گ معرفت
حــوزة حفاظــت از بناهــا و بافت هــای تاریخــی بــوده اســت.

۱  - ساخته نشدن بسیاری از تکیه های شهر بم پس از زلزله را باید در 
چارچوب چنین رویکردی به تعیین بنای شاخص و صاحب ارزش معماری 

تحلیل کرد.

ــا ظهــور عصــر پســت مــدرن،  ــاد میــادی، ب در دهــة هفت
ــاد  ــی ایج ــای تاریخ ــازی بن ــی در مفهوم س ــی اساس تغییرات
شــد. رد مفهــوم خطــی تاریــخ و  پایان یافتــه تلقــی کــردن 
روایت هــای بــزرگ تاریخــی از طــرف کســانی مثل فرانســوا 
لیوتــار ایــن بحــث را کــه چــه چیــز تاریخی اســت بــه چالش 
ــه  ــا را ب ــن دوران توجه ه ــی ای ــای اجتماع ــید. جنبش ه کش
ــر  ــرد. تغیی ــب ک ــی جل ــت و بوم ــای زیردس ــخ گروه ه تاری
ــان  ــورا نش ــور ب ــات منش ــود را در مصوب ــخ خ درک از تاری
ــی  ــه ترتیب ــراث را بســط داده ب ــف می ــه تعری داده اســت ک
کــه شــامل »مکان هــای طبیعــی، بومــی و تاریخــِی دارای 
اهمیت فرهنگی« شــود )Rajagopalan 2012: 317(. تأثیر 
ــة موضوعــات  ــوان در بســط دامن ــن رویکــردی را می ت چنی
و چیزهــای دارای ارزش ثبــت بــه عنــوان میــراث فرهنگــی 

ــد.2 ــر دی ــال های اخی در س
مســئلة دیگــری کــه در دورة اخیر مطرح شــده اســت، صنعت 
فرهنگــی یــا صنعتــی کــردن میــراث )Choay 2007( اســت 
Al�(  کــه مباحثــی ماننــد توریســم فرهنگــی را در بر می گیــرد

sayyad 2001(. از جملــه موضوعاتــی کــه به ویــژه بــا طــرح 

اســتفاده از میــراث بــرای جلــب توریســت مــورد توجــه قــرار 
ــای تاریخــی  ــا نوســازی بافت ه ــه اســت، بازســازی ی گرفت
ــه از آن  براســاس صورت هــای معمــاری گذشــته3 اســت ک
ــوخ آن را  ــود و وان ِدر پل ــاد می ش ــی ی ــن مختلف ــا عناوی ب
 Van der Ploeg( ســانتیمانتالیزه کــردن شــهر می نامــد
1992: 225 بــه نقــل از  Denslagen 2009: 9(. ویــم 

ــی و  ــت تاریخ ــه باف ــک ب ــرد رمانتی ــاخن آن را رویک دنس
ــد )Denslagen 2009(. وی و  ــردن آن می دان ــزه ک رمانتی
دانیــل لــوی آن را معمــاری جعلــی می نامنــد، هرچنــد لــوی 
ــود  ــل می ش ــاری قائ ــوع معم ــن ن ــرای ای ــی ب ــویة مثبت س
ــا  ــر ب ــال های اخی )Denslagen 2009, Levi 2005(. در س

رواج یافتــن جریــان زیباســازی در بافت هــای کهــن شــهری 
مباحثــی در ایــن حــوزه نیــز در ایــران مطــرح شــده اســت.  

برخـی	مالحـظات	در	برخـورد	با	بافت	های	
تاریخـی	ایران

بــه بحث هــای فــوق کــه بــه ترتیبــی در ایــران همســو بــا 

2  - مثل گنجاندن خانۀ شخصیت های فرهنگی یا مکان های خاطره انگیز 
در فهرست میراث فرهنگی.

در  گذشته  سال های  در  ها  نوسازی  یا  بازسازی  این  از  نمونه هایی   -   ۳
شهرهای مختلف انجام شده است.

۵۹
-۶

ه ۰
مار

ش

۱0



مباحــث جهانــی جریــان داشــته و دارد و اثــر خــود را بر عمل 
ــد،  ــاده و می نه ــای تاریخــی نه ــا و بافت ه حفاظــت از بناه
ــرایط  ــی از ش ــه ناش ــزود ک ــد اف ــم بای ــری ه ــث دیگ مباح
خــود مــا و برآمــده از دانــش مــا از گذشــته و تاریــخ معمــاری 
ــی  ــث جهان ــا از مباح ــن م ــز درک معی ــا و نی ــهری م و ش
اســت. بررســی کامــل همــة ایــن مباحــث نیــاز بــه پژوهــش 
ــه  ــن مقال ــة ای ــه در حوصل ــی دارد ک ــناختی مفصل آسیب ش
ــه  ــردازم ک ــد موضــوع می پ ــه چن ــا ب ــن تنه نیســت. بنابرای
در ســال های اخیــر پررنگ تــر از بقیــه در تجــارب بهســازی، 
نوســازی و بازســازی فضاهــا، بناهــا و بافت هــای شــهری در 
شــهرهای تاریخــی مطرح شــده اســت. برخی از ایــن مباحث 
در مقیــاس برنامه ریــزی بناهــا و بافت هــای کهــن تاریخــی 
ــا.  ــا و بافت ه ــی بناه ــاس طراح ــی در مقی ــد و برخ مطرح ان
در مقیــاس برنامه ریــزی، چنــد جنبــه اهمیــت زیــادی دارنــد:
ــهرهای  ــی ش ــای تاریخ ــتردة بافت ه ــب گس ــف( تخری ال
ــد و  ــاز ش ــوی آغ ــی های دورة پهل ــا خیابان کش ــه ب ــا ک م
ــای 1350 و  ــع در دهه ه ــای جام ــردن طرح ه ــاده ک ــا پی ب
1360 شمســی اوج گرفــت و از دهــة 1370 بــا خالــی شــدن 
بخش هــای کهــن شــهرها ابعــاد بی ســابقه یافــت، بــا اهمیت 
یافتــن مباحثــی ماننــد توریســم فرهنگــی جهــت معکــوس 
ــای  ــا و بافت ه ــا، فضاه ــه بناه ــه ب ــک توج ــه و این گرفت
ــن  ــا در ای ــت. ام ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق ــی در دس تاریخ
رویکــرد بــه چنــد خصوصیــت مهــم کــه ناشــی از شــرایط 
زیســت و پیشــینة ســکونت ما اســت توجه الزم نشــده اســت: 
1. تغییــر وضعیــت ســکونت در بافت هــای کهن شــهرهای 
ــه در  ــی ک ــته اســت. در حال ــد یکســانی نداش ــران رون ای
ــن از  ــای که ــدن بافت ه ــی ش ــد خال ــروع رون ــران ش ته
ســاکنان اولیــة آن بــه دورة ناصرالدیــن شــاه باز می گــردد، 
چنیــن رونــدی در شــهرهای بــزرگ دیگــر از میانــة دهــة 
1340 شمســی شــروع شــد و هرچــه در سلســله مراتــب 
شــهری پایین تــر می رویــم، آغــاز ایــن رونــد بســیار دیرتــر 
اســت. چنان کــه در برخــی شــهرهای کوچــک ایــران در 
همیــن چنــد ســال گذشــته و حتــی ناشــی از رویکردهایی 
بــوده اســت کــه در »مرکــز« بــرای مواجهــه بــا بافت های 

تاریخــی اتخــاذ شــده اســت.
ــت  ــر وضعی ــد تغیی ــودن رون ــان نب ــل یکس ــه دلی 2. ب

ــا بافت هــای کهــن شــهری  ــد ســاکنان ب ســکونت، پیون
ــف  ــهرهای مختل ــا در ش ــن بافت ه ــان از ای ــرة آن و خاط
ــتند  ــم نیس ــران ک ــه در ته ــی ک ــت. در حال ــابه نیس مش
جوانانــی کــه نمی داننــد محلــة عودالجــان کجاســت، در 
شــهرهای کوچــک تعداد ســاکنانی کــه خاطراتــی از بافت 
ــدران و پدربزرگ هایشــان  ــد و در خانه هــای پ کهــن دارن
زندگــی می کننــد یــا کرده انــد یــا هنــوز بــا ایــن خانه هــا 
ســروکار دارنــد بســیار زیاد اســت. حتــی در برخی شــهرها 
ــل شــهر در  ــاکنان اصی ــگ، ســکونت س ــدر کن ــد بن مانن
بافــت کهــن آن را زنــده نگه داشــته اســت. ایــن تفاوت ها 
را نمی تــوان در برنامه ریــزی و سیاســت گذاری بــرای 

بافــت کهــن نادیــده گرفــت.  
3. در ایــران، حداقــل از دورة صفویــه به بعد، سیاســت های 
شهرســازی کــه در »دارالســلطنه ها« اتخــاذ می شــد 
سرمشــق اقدامــات شهرســازی در شــهرهای دیگــر بــود. 
سیاســت هایی که در شهرســازی دورة صفویــه به  »مکتب 
اصفهــان« معــروف اســت. امــا مســئله این اســت که پیش 
از دورة مــدرن، سرمشــق گرفتــن بــه مفهوم تقلیــد عین به 
عیــن یــا کپــی از روی »مــدل« نبــود. بلکه در هر شــهر و 
دیاری، بســته به ســیاق فرهنگــی و اجتماعــی و اقتصادی، 
ــت در  ــورت می گرف ــی ص ــق، ابداع ــه سرمش ــگاه ب ــا ن ب
ــل اســت  ــن دلی ــه همی ــادی. ب ــان شــهر و آب ــدازة هم ان
کــه می بینیــم در حالــی کــه هــم در جایــی مثــل بشــرویه 
میدانــی از دورة صفویــه باقــی اســت و هــم در اصفهــان، 
در بشــرویه میــدان در انــدازة بشــرویه اســت نــه در انــدازة 
اصفهــان. یــا در الهیجــان هــم میدان هایــی در دورة 
ــا  ــهر ام ــاز ش ــا نی ــب ب ــود متناس ــاد می ش ــه ایج صفوی
خیابــان چهاربــاغ در آن ســاخته نمی شــود، هرچنــد شــهر 
در مســیر عبــور شــاه صفــوی هــم بــوده اســت. ایــن یعنی 
سرمشــق قــرار دادن مرکــز امــا نــه »مــدل« ســاختن آن 

در مفهــوم مدرنــش. 
4. از دورة پهلــوی، بــا ایجاد دولت مدرن و وابســتگی بیش 
از پیــش پیرامــون بــه مرکــز و نیــز سیاســت های حکومت 
ــه تقلیــد  ــد تقلیــد از مرکــز و حتــی اجبــار ب پهلــوی، رون
از مرکــز در همــة شــهرها آغــاز شــد. خیابان ســازی های 
دورة رضاشــاه از نظــر نمــود دو بعــدی و هندســة تجریــدی 

۵۹
-۶

ه ۰
مار

ش

۱۱



ــة  ــا مجموع ــود، ام ــازی ب ــوم مدل س ــاس مفه آن براس
شــرایط دورة پهلــوی ســبب شــد کــه محصــول آن، یعنــی 
خیابان هــای ســاخته شــده در ســال های آغازیــن قــرن، در 
جایــی بیــن سرمشــق و مــدل قــرار بگیــرد و هــر خیابــان 
شــخصیت خــاص خــود را بیابــد. بــه عبارتــی، در حالی که 
ــم،  ــازی مواجهی ــوم مدل س ــا مفه ــزی ب ــر برنامه ری از نظ
ــق گیری  ــوم سرمش ــه مفه ــتر ب ــی آن بیش ــه طراح وج

ــود.  ــک می ش نزدی
5. از زمــان تصویــب تهیــة طرح های جامــع در دهة 1340 
شمســی و اهمیــت یافتــن وجــه برنامه ریــزی شــهری، که 
خــود را در قالــب شــرح خدمــات تهیــة طرح هــای شــهری 
ــده،  ــزی نمایان ــن برنامه ری ــای معی ــپس چارچوب ه و س
تبعیــت از »مــدل« مرکــز در مواجهــه بــا مســائل شــهری 
ــی  ــر صورت ــال های اخی ــه و در س ــوت گرفت ــرور ق ــه م ب

ثابــت و تکرار شــونده یافتــه اســت. 
6. وجــود چنیــن فراینــدی کــه در وجــوه دیگــر مســائل 
ــای  ــورد بافت ه ــت، در م ــاز اس ــز مشکل س ــهری نی ش
تاریخــی تبعــات زیــادی می توانــد داشــته باشــد. مهم ترین 
پیامــد آن نادیــده گرفتــه شــدن روندها و چگونگی زیســت 
و ســکونت در ایــن بافت هــا در مقایســه بــا مــدل مرکــز 
اســت. امــری کــه ســبب می شــود سیاســت های در پیــش 
گرفتــه شــده در مرکــز در مواجهــه بــا بافــت تاریخــی اش 
در ایــن شــهرها بــه جــای حــل مســائل شــهری ایجــاد 

مســئله کنــد.
ــتن  ــر داش ــوم در نظ ــه مفه ــه ب ــن نکت ــه ای ــه ب 7. توج
ویژگی هــای تاریخــی، زیســتی، فرهنگــی، اجتماعــی 
ــا آن  ــب ب ــزی متناس ــهر و برنامه ری ــر ش ــادی ه و اقتص
ــده در  ــاذ ش ــت های اتخ ــورت سیاس ــن ص ــت. در ای اس
ــه  ــا توج ــرد و ب ــرار می گی ــق ق ــر سرمش ــز حداکث مرک
ــر  ــرای ه ــف، ب ــکونت گاه های مختل ــات س ــه مختص ب
ــود و  ــهر تدویــن می ش ــة خــاص آن ش ــهری برنام ش
ــت شــهری موجــود، پیشــینه های تاریخــی،  ــوع وضعی تن
و چگونگــی تحــوالت شــهرها در برنامه هــا و سیاســت ها 

لحــاظ می گــردد.
ب( چنان کــه دیدیــم، اتخــاذ رویکردهای مختلــف در مواجهه 
بــا بافت هــای تاریخــی بر اســاس برخــی گفتمان هــای 

ــام  ــی انج ــای تاریخ ــت از بافت ه ــورد حفاظ ــود در م موج
ــی  ــر گفتمان ــاذ ه ــه در اتخ ــد ک ــر می رس ــه نظ ــود. ب می ش
ــی،  ــری، فرهنگ ــیاق فک ــاد آن، س ــرایط ایج ــه ش ــد ب بای
ــده، توجــه  ــه وجــود آم اجتماعــی و اقتصــادی کــه در آن ب
کــرد. بــرای مثــال، مبنــای بســیاری از رویکردهــای احیــای 
ــرب  ــزرگ مغ ــهرهای ب ــژه در ش ــی، به وی ــای تاریخ بافت ه
ــه  ــه شــهری ب ــا مرف ــة متوســط ی ــدن طبق ــن، بازگردان زمی
ســکونت در ایــن بافت هــا بــوده اســت. امــری کــه تاکنــون 
بررســی جامعــی در مــورد شــرایط تحقــق آن در بافت هــای 
کهــن مــا انجــام نشــده و تحقق پذیــری آن در محافــل علمی 

مــا بــه بحــث گذاشــته نشــده اســت. 
ج( بــه نظــر می رســد در رویکــرد صنعــت فرهنگــی و 
ــه ای  ــرای توریســم، نکت ــای تاریخــی ب آماده ســازی بافت ه
مغفــول می مانــد. بنــا بــه ســنت ســکونت در پهنــة شــهری 
ایــران زمیــن، هــر بافــت تاریخــی دانه هــای ریــز و درشــتی 
را در خــود جــای مــی داد کــه خانــة مردمــان فقیــر و غنــی را 
در کنــار هــم می ســاختند. اغلــب در گــذر زمــان، دانه هــای 
ــاری  ــر معم ــاخته می شــد و بیشــتر ب ــر س ــه بهت درشــت ک
»معیــار و شــاخص« منطبــق بــود، حفــظ شــده و دانه هــای 
ریــز یــا از بیــن رفتــه و چیــز دیگــری جانشــینش شــده یــا 
در شــرایط نامناســبی قــرار گرفتــه اســت. اگــر بــه طرح هایی 
کــه احیــای بافت هــای تاریخــی را بــا ایــن رویکــرد دنبــال 
کرده انــد توجــه کنیــم، می بینیــم دانه هایــی کــه کیفیت هــای 
ذکــر شــده در بــاال را داشــته اند همــان بناهایــی هســتند کــه 
ــه  ــده اند. آنچ ــتی ش ــرداری توریس ــادة بهره ب ــازی و آم بهس
روشــن نیســت سرنوشــت دانه هــای دیگــر در ایــن بافت هــا 
اســت کــه معمــواًل نیــز بخش اعظــم مســاحت بافــت را دربر 
می گیرنــد. هرچنــد تصویــر روشــن و دقیقــی از وضعیــت این 
ــت،  ــت نیس ــن در دس ــهری که ــای ش ــا در بافت ه دانه ه
حداقــل در شــهرهای بــزرگ کــه فراینــد جابه جایی ســاکنان 
بافت هــای تاریخــی از چنــد دهــه قبــل آغــاز شــده اســت، 
ــای  ــکونت گروه ه ــت و س ــل زیس ــب مح ــا اغل ــن دانه ه ای
ــه را  محــروم و کم درآمــدی اســت کــه جــای ســاکنان اولی
ــا  ــی ب ــای بازآفرین ــارت دیگــر، در طرح ه ــه عب ــد. ب گرفته ان
رویکــرد جلــب توریســت، بخش هایــی از بافــت کــه محــل 
بازدیــد یــا ســکونت موقــت توریســت ها اســت، و فضاهــای 
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شــهری مرتبــط با آن یا پوســتة شــهری، بهســازی، نوســازی 
یــا بازســازی می شــود امــا محتــوای زیــر آن پوســته  و زندگی 

جــاری در آن  نادیــده گرفتــه می شــود. 
نادیــده گرفتــن زندگــی جــاری در ایــن قســمت ها می توانــد 
ــا  ــاورد کــه ب ــه وجــود بی ــات ایــن بافت هــا ب گســلی در حی
ــن صــورت، در  ــد. در ای ــکار کن ــود را آش ــان خ گذشــت زم
ــا محلــی  ــه صــورت مــوزه ی ــی کــه بخشــی از شــهر ب حال
بــرای نمایــش درآمــده اســت، فضاهــای پشــت آن بــه حــال 
ــه  ــود را تجرب ــاوت خ ــی متف ــا زندگ ــده اند ت ــا ش ــود ره خ
ــی برخــی از طرح هــای احیــای بافت هــای  کننــد. بررس
ــه  تاریخــی نشــان می دهــد کــه طراحــان دعــوی توجــه ب
ایــن بافت هــای پیرامونــی را دارنــد، امــا بــا توجــه بــه ناتوانی 
اقــدام برنامه ریــزی یــا طراحــی در احیــای اقتصــاد شــهری، 

صحــت ایــن دعــاوی بایــد بررســی شــود.
بعــد دیگــری کــه در تجــارب مربــوط به بهســازی، نوســازی 
ــرد  ــرح ک ــوان مط ــی می ت ــای تاریخ ــازی بافت ه ــا بازس ی
ــن بافت هــا اســت. در  ــه چگونگــی طراحــی در ای ــوط ب مرب
ایــن مــورد نیــز بــرای آن کــه بتــوان بحثــی جامــع عرضــه 
کــرد، بایــد مجموعــة فعالیت هــای انجــام شــده را بررســی 

ــی مطــرح می شــود: ــکات مقدمات ــذا برخــی ن کــرد. ل
جعــل تاریــخ: شناســایی محــدود و ناقــص یــا گاه غلــط   
تاریــخ معمــاری و شــهر منجــر بــه تولیــد بناهــا و به ویژه 
ــا  ــت تاریخــی نه تنه ــا واقعی ــه ب ــود ک ــی می ش فضاهای
فاصلــه دارنــد بلکــه گاه به کلــی بــا آن بیگانه انــد. 
ــی  ــاری جعل ــث معم ــا بح ــی ب ــه نوع ــرد ب ــن رویک ای
کــه پیش تــر بــه آن اشــاره شــد نســبت دارد. امــا 
تفــاوت آن هــا در ایــن اســت کــه در مغــرب زمیــن وقتی 
صحبــت از ســاخته شــدن فضایــی می شــود کــه به کلــی 
از بیــن رفتــه اســت، دوباره ســازی عیــن بــه عیــن آن را 
جعــل معمــاری تلقــی می کننــد؛ امــا ســاختن بناهــا یــا 
فضاهایــی بــا دعــوی واقعــی بــودن بــه صورتــی کــه در 
گذشــته وجــود نداشــته یا بــا نمونة کنونــی از نظــر ابعاد، 
تناســبات، فضاســازی و غیــره تفاوت هــای جدی داشــته، 
موضــوع را از معمــاری جعلــی بــه جعــل تاریــخ تبدیــل 
ــراث  ــد. اینــک خأل هــای بزرگــی در شــناخت می می کن
معمــاری و شــهری مــا بیــش از پیــش خــود را در عرصة 

ــا  ــی ب ــن برخوردهای ــة چنی عمــل نشــان می دهــد. ادام
تاریــخ معمــاری گذشــتة مــا بــه تعبیــر هینــن می توانــد 

.)Heynen 1999( بــه فراموشــی تاریــخ مــا بینجامــد
انتظام شــهری: نســبت بین فضای ســاخته شــده و بافت   
موجــود جنبــة دیگــری اســت کــه مطــرح می شــود. در 
شــهر کهــن، قرارگیــری هــر فضــا و بنایــی در شــهر در 
چارچــوب نظمــی بــود کــه شــهر از آن تبعیــت می کــرد. 
مفهــوم نظــم متضمــن جــای درســت هــر بنــا یــا فضــا، 
ــکان آن، و  ــا فضــا برحســب م ــا ی عملکــرد درســت بن
نســبت درســت بنــا یا فضــا بــا بناهــا و فضاهــای مرتبط 
بــا آن بــود. بــه همیــن دلیــل اســت کــه هرگــز میدانــی 
در ابعــاد میــدان نقــش جهــان در حاشــیة شــهر ســاخته 
ــر در  ــی اگ ــی حت ــن میدان ــز چنی ــهر نی ــد. در ش نمی ش
ــرار  ــل آن ق ــز ثق ــود در مرک ــهر نب ــی ش ــز هندس مرک
ــرد  ــوم گ ــه مفه ــل ب ــز ثق ــری در مرک ــت. قرارگی داش
ــتند  ــه می توانس ــود ک ــوارش ب ــری در ج ــدن عناص آم
حیــات شــهری را در قامــت میــدان نقــش جهــان در آن 
جــاری کننــد. شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه اگرچه 
بــه تبعیــت از میــدان نقــش جهــان و بــا سرمشــق قــرار 
دادن الگــوی مکتــب اصفهــان، در بســیاری از شــهرهای 
ایــران میــدان ســاخته می شــود، در همــة آن هــا میــدان 
ــی  ــدل، و میدان ــه م نقــش جهــان سرمشــق اســت و ن
ماننــد نقــش جهــان و در ابعــاد و اندازه هــای آن شــکل 
ــد.  ــابه باش ــی مش ــه دارای انتظام ــر آن ک ــرد مگ نمی گی
نظمــی کــه وجــود نقــش جهــان را می طلبــد مســتلزم 
وجــود شــهری در انــدازه و موقعیــت اصفهــان هــم هســت.

رابطــة ظــرف و مظــروف: در بازســازی و نوســازی   
بافت هــای تاریخــی، الگــو گرفتــن از تاریــخ معمــاری و 
شــهر اغلــب در ســطح دو بعدی اســت. بنابرایــن فراموش 
می شــود کــه طراحــی مثــًا خیابــان چهارباغ بــه صورت 
محــوری راســت و مســتقیم بــا درخــت و آب نبــوده کــه 
آن را چهاربــاغ ســاخته اســت. خیابــان چهاربــاغ مکانــی 
بــرای حضــور انســان ها و فضایــی بــرای تجربــه کــردن 
حیــات اجتماعــی شــهری بــوده اســت. موضوعــی کــه 
ــان  ــه زم ــه ک ــی قاجاری ــه و حت ــای دورة صفوی گراوره
افــول خیابــان چهاربــاغ اســت آن را گواهــی می کننــد. 
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بــرای آن کــه ایــن معبــِر خطــی فضایــی عمومــی شــود، 
ــی  ــت کاف ــتن آب و درخ ــودن و داش ــتقیم ب ــط مس فق
نبــوده اســت، چنان کــه از زمــان ســاخته شــدن خیابــان 
چهاربــاغ، خیابان هــای متعــددی بــا عنــوان چهاربــاغ در 
شــهرهای مختلــف ســاخته شــدند امــا نتوانســتند خاطرة 
چهاربــاغ را در ذهــن ســاکنان خــود تداعــی کننــد. فضــا 
در خیابــان چهاربــاغ حداقــل ســه بعــد دارد و از قضــا بعد 
ســوم وجــه ســازندة فضــای آن و میانجــی ایجــاد فضای 
ــد  ــل می کن ــی تبدی ــه ظرف ــت، و آن را ب ــی اس اجتماع
ــد  ــد. بع ــانی در آن رخ می ده ــتة انس ــة زیس ــه تجرب ک
ــا  ــی را در فض ــدن کیفیت های ــد آم ــکان پدی ــوم ام س
ــم  ــی فراه ــردی و اجتماع ــدی و عملک ــاظ کالب ــه لح ب
مــی آورد کــه خیابــان چهاربــاغ اصفهــان را بــه فضایــی 
تبدیــل می ســاخت کــه مردمان زندگــی جمعــی را در آن 
تجربــه کننــد و خاطره هــای جمعــی خــود را از اصفهــان 
دورة صفــوی و تــا حــدی قاجــاری در آن شــکل دهنــد. 
بــه ایــن ترتیــب، صورتــی کــه تمهیــد شــده بــود بــروز 
محتوایــی را ممکــن می کــرد کــه در ســیاق اجتماعــی و 
فرهنگــی زمانة خود امــکان بروز داشــت و در دیالکتیکی 
ــر  ــت و از آن متأث ــر می گذاش ــورت تأثی ــر ص ــداوم ب م
می شــد. طراحــی هــر معبــری بــا هندســه ای بــا خطــوط 
راســت، همــراه بــا آب و درخــت، بــه پدیــد آمــدن مکانی 
ــر  ــد مگ ــردم شــهر نمی انجام ــی م ــرای زیســت جمع ب
آن کــه ظــرف پدیــد آمــده امــکان آن زیســت را فراهــم 
کــرده باشــد. ایــن نکتــه می توانــد توضیــح بدهــد کــه 
چــرا برخــی فضاهایــی کــه تقلیــد دوبعــدی از فضاهــای 
گذشــته را اســاس قــرار داده انــد در تولید فضــای عمومی 
ــده  ــود آم ــه وج ــای ب ــد و فض ــق بوده ان ــهری ناموف ش

مــکان تجربــة زندگــی جمعــی مــردم نشــده اســت. 
ــر،  ــای اخی ــاری: در دهه ه ــری ج ــة ام ــه مثاب ــنت ب س  
جریان هایــی فکــری و عملــی در چارچــوب رویکردهــای 
ــی  ــای تاریخ ــتی بناه ــم مدرنیس ــه مفاهی ــادی ب انتق
ــف  ــای مختل ــا از زوای ــن جریان ه ــد. ای ــکل گرفته ان ش
ــری جــاری  ــة ام ــه مثاب ــف ســنت ب ــال بازتعری ــه دنب ب
ــی  ــبکة بین الملل ــا ش ــن جریان ه ــة ای ــتند. از جمل هس
ــه  ــبکه ب ــن ش ــت. ای ــی )INTBAU( اس ــای تاریخ بناه
دنبــال بازتعریــف میــراث بــه مثابــة ســنتی همیشــگی و 

زنــده اســت. ایــن رویکــرد کــه از مفهــوم ســنت، ســنت 
کالبــدی را مطمــح نظــر قــرار داده بــه پیدایــش جنبــش 
ــازی در کشــورهای  ــس و نوشهرس نوســنت گرا در انگلی
 ،)Rajagopalan 2012( انگلوساکســون انجامیده اســت
جنبش هایــی کــه بازتولیــد کالبــد جدیــد براســاس 
ســنت های ســاخت در گذشــته را دنبــال می کنــد. 
ــن  ــة 1980 در ای ــه از ده ــری ک ــری دیگ ــان فک جری
ــة  ــی مطالع ــال شــده اســت، مجمــع بین الملل حــوزه فع
محیط هــای ســنتی )IASTE( اســت کــه گروهــی بیــن 
رشــته ای اســت کــه بر تــداوم اســتفاده از ســنت و معنای 
ــی در ســیاق های  ــاری بوم ــژه در معم متحــول آن به وی
غیرغربــی تأکیــد دارد. ایــن گروه ســنت را پــروژة پویایی 
 IASTE( بــرای بازتفســیر گذشــته در پرتــو حــال می بینــد
2017(. ایــن مجمــع تــاش کــرده تــا بحــث انتقــادی 

ــی را،  ــل بازآفرین ــهری مث ــای ش ــوص فراینده در خص
کــه آن را بخشــی از گفتمــان غربــی میــراث می بینــد، 
در دســتور کار قــرار دهــد و بــا اســتفاده از متخصصــان 
انسان شناســی، جامعه شناســی، جغرافیــا، باستان شناســی 
و ســایر متخصصان، درک و شناخت بیشتری از آن دسته 
از بافت هــای شــهری به ویــژه در جوامــع غیر غربــی بــه 
ــوز در  ــته هن ــه ســنت های زیســت گذش دســت آورد ک
آن هــا جــاری اســت و ایــن شــناخت را  اســاس تدویــن 
رویکردهــای تــازه بــه بافت هــا و بناهــا در ایــن جوامــع 

قــرار دهــد. 

پایان	سـخن
ــه  ــی ب ــای تاریخ ــت از بن ــوم حفاظ ــه مفه ــم ک ــر بپذیری اگ
ــد اســت  ــی کــه اینــک مطــرح اســت، مفهومــی جدی صورت
کــه در دوران مــدرن مطــرح شــده و بخشــی از پــروژة مدرنیته 
محســوب می شــود، چگونگــی حفاظــت از بافت هــا و بناهــای 
تاریخــی بــه عنــوان بخشــی از چگونگــی مــدرن شــدن مــا 
مطــرح می گــردد. دیویــد اســکات معتقد اســت: »هــر تصوری 
ــه  ــن ک ــال دارد و ای ــا ح ــر ب ــدی گریزناپذی ــته پیون از گذش
چگونــه تاریــخ می گوییــم همــان قــدر مهــم اســت کــه چــه 
 Rajagopalan 2012: بــه نقــل از Scott 2004( »می گوییــم
321(. راجاگوپــاالن تفســیر ایــن گفتــه را چنیــن می بینــد کــه 

ــخ از صافــی انتظــارات  ــا از تاری برســاخته ها و درک امــروز م
 Rajagopalan 2012:( ــان می گــذرد ــا از شــرایط کنونی م م
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322(. اگــر بپذیریــم کــه دوران روایت هــای بــزرگ تاریخــی 

به ویــژه روایــت غربــی از مدرنیتــه بــه پایــان رســیده و اینــک 
 )Eisenstadt 2002: 27( »گفت وگــو از »چند جــور مدرنیتــه
اســاس بخــش رشــد یابنده ای از تحقیقــات مربــوط بــه تاریخ و 
طراحی معماری و شــهر را می ســازد، شــاید الزم باشــد در این 
مفهــوم تجدیــد نظــر کنیــم کــه بافــت تاریخــی چیزی اســت 
متعلــق بــه گذشــته و مدرنیته بعــد از آن آغاز می شــود.  شــاید 
الزم باشــد بــا برداشــتن پســوند تاریخــی از ترکیــب »بافــت 
ــم.  ــه شــهر بازگردانی ــای شــهری مان را ب تاریخــی«، بافت ه
ــن بافت هــا  ــة ای ــی ارزش دیرین ــای نف ــه معن ــه ب ــن کار ن ای
و نقــش آن هــا در ایجــاد هویــت فرهنگــی و خاطــرة جمعــی 
بلکــه بــه مفهــوم به رســمیت شــناختن زیســت و ســکونت در 
کلیــت بافت هــای شــهری و اندیشــیدن بــه تمهیداتــی اســت 
کــه ایــن بافت هــا را همچــون ظرفــی بــرای پــرورش و تجلی 
مناســبات فرهنگــی و اجتماعــی و تــداوم ســنت های ســکونت 
مــا باز می شناســد و آن هــا را در قالــب چنــد بنــا بــرای نمایــش 
یــا تفریــح کســانی نمی بینــد که صرفــاً بــرای تماشــا وارد این 
بناهــا یــا بافت هــا می شــوند. ایــن رویکــرد شــناخت تاریــخ و 
پیشــینة ســکونت در هــر بافــت شــهری را چنان کــه در واقــع 
بــوده فــراروی خــود قــرار می دهــد و راه حل هــای برنامه ریــزی 
و طراحــی بــرای آن بافــت را از دل شــناخت واقعیــت فضایی و 
تجربــة زیســته ســاکنان آن اســتخراج می کنــد، شــناختی کــه 
در چارچوبــی میــان رشــته ای و بــا تعامــل فعاالنــة دانش هــای 
مختلــف مربــوط بــه شــهر قابــل تحقق اســت. به ایــن ترتیب، 
چنیــن رویکــردی می توانــد هــر بافتــی را سرمشــق طراحــی 
امــروز مــا در آن بافــت بســازد، سرمشــق هایی کــه بــه دقــت 
بازشــناخته می شــوند و راهنمــای عمــل قــرار می گیرنــد. ایــن 
امــر در عیــن حــال می توانــد بــه مفهــوم حفــظ و توجــه بــه 
ســنت های زیســت پایــداری باشــد کــه پیشــینیان داشــتند و 
ــا در معــرض فراموشــی اســت، در  امــروزه فرامــوش شــده ی
حالــی کــه هم زمــان  تــاش می شــود بــا رجــوع بــه مفاهیمی 
همچــون شهرســازی پایــدار و معمــاری پایدار بــه صورت های 

دیگــری آن را ایجــاد کننــد.1
۱ - از جمله نمونه های آن Biophilic Urbanism است که از جریان های 
جدید شهرسازی است و در چارچوب تفکر شهرسازی پایدار به وجود آمده 
و پیوند با طبیعت را برای زندگی شهری مدرن ضروری معرفی می کند. در 
حالی که پیوند شهر با طبیعت از روزگار کهن بخشی از فرهنگ شهرسازی 
ما را تشکیل می داده و راه حل های بدیع برای برقراری این پیوند را می توان 
در نمونه های بی نظیری مثل اصفهان، شیراز، کاشان و یزد دید و از آن ها 

درس آموخت به جای آن که به راه حل های وارداتی فکر کرد.
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