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 ـــــده چکی

های موفقی را به  معماری، پروژه گیری خالقانه از فناوری معماری نوین در امر حفاظت  در طی چند دهۀ اخیر، جوامع غربی با بهره 
ها پروژۀ دیگر در این راستا اشاره نمود. این در توان به موزۀ هنر کلومبا، موزۀ جدید آکروپلیس، و دهاند؛ که از جمله میثمر رسانده 

نحو خالقانه    های فناورانه در دست است؛ در اقدامات حفاظت معماری بهحالی است که در ایران تاکنون از آنچه که از پیشرفت 
نیافتگی ایران در این زمینه نسبت به جوامع مذکور گیری نشده است. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر، بررسی علت توسعه بهره 

گیری از فناوری معماری شود آن است که چرا امروزه جوامع غربی در بهره بوده است؛ و پرسشی که بر اساس این هدف مطرح می
تری نسبت به ایران هستند؟ جهت پاسخگویی به این پرسش، با رویکردی کیفی  ماری دارای عملکرد بسیار موفقرایج در حفاظت مع 

های این رویکرد، چگونگی ارتباط دو حوزۀ فناوری معماری و حفاظت ای از زیر مجموعه و روش پژوهش تاریخی و تحلیل مقایسه 
گذر از سنت به صنعت و مقطع کنونی، در جوامع غربی و ایران بررسی   های سنت، گذر از سنت به صنعت، پس ازمعماری در دوره 

تبع تحول فناوری معماری از سنتی به صنعتی و  های پژوهش حاکی از آن است که در جوامع غربی به تطبیقی شده است. یافته 
وب بین این دو حوزه شکل  همچنین تحول حفاظت معماری از سنتی به علمی که حدود شش قرن به طول انجامید؛ ارتباطی نامطل

گرا، در نهایت نیافتۀ دورۀ گذر از سنت به صنعت، با تکامل و تقرب به الگوی فرهنگگرفت. اما این ارتباط به عنوان محصول تکامل
ن عنوابه –به ارتباطی مطلوب تبدیل شد. در ایران از اوایل قرن حاضر، به دنبال مطرح شدن فناوری معماری صنعتی و حفاظت علمی  

علت فاصلۀ علمی کشور با جوامع مذکور به درازای چندین قرن، مشکالتی فراتر از دورۀ پس از به   -محصول دورۀ گذرِ جوامع غربی
الگوی فرهنگ از  با غفلت  این فاصله،  اهتمام در جبران  متعاقباً عدم  ایران شد.  بدان شد که  گذر در غرب، گریبانگیر  گرا، منجر 

و حفاظت معماری علمی با یکدیگر و با جامعه    -یعنی مهندسی و معماری-ری معماریِ صنعتی شده  های تفکیک شدۀ فناوتخصص
 یافتگی نرسیده است.گیری از فناوری معماری صنعتی در حفاظت علمی، به مرحلۀ توسعه منسجم نشوند. لذا کماکان ایران در بهره 

 

ها.گرایی، کاربرمحوری، تخصصی شدن حرفه فناوری معماری، حفاظت معماری، فرهنگ های کلیدی:واژه
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 مقدمه.1
گیری خالقانه از فناوری معماری  امروزه در جوامع غربی، در زمینۀ بهره 

شود؛ که  های قابل توجهی دیده می در امر حفاظت معماری، پیشرفت 
پیشرفت  آن  از  ایران  دارد کشور  تأملی  قابل  فاصلۀ  پروژه ها،  های  . 

از جمله،  - حفاظت معماری موفق در چند دهۀ اخیر در جوامع مذکور  

پروژۀ موزۀ هنر کلومبا به طراحی پیتر زومتور یا موزۀ جدید آکروپلیس  
حاکی از توسعۀ    - های دیگر به طراحی برنارد چومی و بسیاری از نمونه 

زمان    فناورانۀ جوامع غربی در زمینۀ حفاظت معماری است؛ که به مرور 

المللی، بر  تبع مقبول واقع شدن از سوی آن جوامع و جوامع بین و به 
گردد. این در حالی است که در ایران،  تعداد چنین اقداماتی افزوده می 

های مذکور، صورت  تا نون اقدام حفاظت معماری موفق به سان پروژه 

معماری    نگرفته است. البته برخی اقدامات حفاظت معماری با فناوری 
توان به موزۀ تار و پود اثر  نوین در کشور انجام یافته؛ که از جمله می 

محمدرضا   اثر  اوغلی  چلبی  بنای  حفاظتی  یا طرح  ایروانیان،  مهرداد 

های مذکور در مقایسه  نیکبخت اشاره نمود. اما با این وجود، در پروژه 
پروژه  توسعه با  جوامع  در  یافته  انجام  فناوری  های  از  معماری  یافته، 

پیشرفته  بهره چندان  فناوری  ای  که  است  واضح  است.  نشده  گیری 

معماری در ایران گام به گام جوامع غربی پیش نرفته و فاصلۀ قابل  

تعمقی در این حوزه بین ایران و جوامع مذکور برقرار است؛ اما مسألۀ  
پیشرفت  از  که  آنچه  از  که  است  آن  حوزۀ  پژوهش  در  فناورانه  های 

توانیم در اقدامات حفاظت معماری به  دست داریم نیز نمی معماری در 

 صورت خالقانه بهره ببریم.  
حفاظت   اقدامات  امروزه  که  دارد  اهیمت  آن جهت  از  موضوع  این 

معماری در ایران، پاسخگوی انتظارات کنونی از میراث معماری نبوده 

-است؛ و بدین لحاظ و با توجه به غنای این میراث در کشور، موقعیت
می که  را  بسیاری  معنوی  و  مادی  پتانسیل  های  این  از  توانستیم 

داده و می  از دست  نماییم؛  از تحصیل  اساس، هدف  این  بر  دهیم. 

نیافتگی ایران در این زمینه نسبت  پژوهش حاضر، بررسی علت توسعه 
به جوامع مذکور بوده است؛ و پرسشی که بر اساس این هدف مطرح  

گیری از فناوری وزه جوامع غربی در بهره شود آن است که چرا امرمی

موفق بسیار  عملکرد  دارای  معماری  در حفاظت  رایج  تری  معماری 
 نسبت به ایران است؟

 پیشینۀ پژوهش.2
با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی در زمینۀ ارتباط دو حوزۀ فناوری 

معماری و حفاظت معماری چه در مورد ایران و چه به منظور مقایسۀ  

پیشینه،  ایران   مرور  در  است؛  نگرفته  انجام  غربی  جوامع  با 

پیرامون  پژوهش  مذکور،  حوزۀ  دو  از  یکی  خصوص  در  که  هایی 
نموده  اظهارنظراتی  حاضر،  پژوهش  قرار  پرسش  توجه  مورد  اند؛ 

 باشند:اند؛ که به شرح زیر میگرفته 

های »فناوری معماری« در ایران، به اعتقاد  الف( در خصوص چالش
ن سالاری مسعود  استثنای  به  اسالمی  انقالب  از  پس  های  قمی، 

گیری از فناوری معماری غالباً نخست پس از پیروزی انقالب، بهره

از   دلیل،  به همین  به جامعه؛  نه خدمت  و  داشته  انگیزۀ سوداگرانه 
معماری  فناوری  وجه  دو  بین  اینکه  مضافاً  است.  شده  جدا   جامعه 

هماهنگی و تعادل برقرار   -آن  یعنی وجه مهندسی و وجه معماریِ-

مسعود و وحید قبادیان  (. نظر امیر بانی1392قمی  نشده است )ناری
ناری مسعود  با  همسو  تقریباً  مورد نیز  زمانی  بازۀ  البته  است.  قمی 

مطالعۀ این دو پژوهشگر از دورۀ قاجار بوده و مورد غفلت واقع شدن  

تخصص مهندسی و  های اجتماعی و همچنین گسیختگی دو  ارزش
معماری را از بدو متأثر شدن ایران از فناوری صنعتی یعنی از دورۀ  

(. همچنین  1394؛ قبادیان  1394مسعود  اند )بانیپهلوی اول دانسته 

زاده در تألیفات خویش در این حوزه، از جمله در مقالۀ  کتایون تقی

 »طراحی عملکردی در مهندسی سازه و تأثیر آن بر طراحی معماری« 
ای در فرایند  های انتقال مفاهیم سازه و مقالۀ »مشکالت و پیچیدگی

آموزش معماری« عمدتاً عدم ارتباط شایسته بین مهندسی و معماری 

 (.1394؛ همان 1387زاده را مورد توجه قرار داده است )تقی
های حوزۀ »حفاظت معماری« در ایران،  ب( در خصوص چالش 

»معم  مقالۀ  در  ابوالقاسمی  چنین  لطیف  مرمت«  رویاروی  اری؛ 

آورده است که اکنون آنچه از اندیشۀ حفاظت نوین، فراروی ما  
اخیر   قرن  دو  صاحبنظران  عقاید  تبادل  نهایی  محصول  است؛ 

ایم و  اروپا بوده و به همین دلیل است که با مفاهیم آن، بیگانه 

بُعد   فدای  را  انسانی  جنبۀ  غربی،  جوامع  بر خالف  ما  خطاکار؛ 
موضو  نموده مادی  )ابوالقاسمی  ع  (.  41  - 38،  1374ایم 

در کتاب   نظر  اظهار  با همین  نیز همسو  محمدمنصور فالمکی 

زنده  بافت »باز  و  بناها  به  سازی  اشاره  ضمن  تاریخی«  های 
در   امروزه  است که  معتقد  نوین،  بودن مفهوم حفاظت  وارداتی 

فرهنگی به دست فراموشی    - این حوزه در ایران روابط کالبدی 

(. وی در کتاب  35- 13الف،    1390ه شده است )فالمکی  سپرد 

عدم   به  معماری«  مرمت  »تکنولوژی  عنوان  تحت  دیگری 
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های مختلف بخصوص مهندسی  افزایی تخصص هماهنگی و هم 

  1390و معماری در حفاظت معماری اشاره نموده است )همان،  

دوست نیز وارد شدن اندیشۀ حفاظت مدرن  (. رسول وطن 20ب،  
اوایل   ارزش از  به  توجه  از  غیر  اهدافی  با  پهلوی  های  دورۀ 

است؛   دانسته  زمینه  این  در  مشکالت  بروز  منشأ  را  اجتماعی 

های  مضافاً اینکه گسیختگی حفاظت از وجه هنری را از چالش 
)وطن  برشمرده  دیگر  (. همچنین  35  - 24،  1394دوست  عمدۀ 

ث  مازیار آصفی و مهسا رادمهر در مقالۀ »ارتقای بهسازی میرا 

بخشی  کالبدی، در حوزۀ فنّی و مرمّت معماری با رویکرد تفاهم 
های حفاظت معماری در کشور در مقطع  دو دیدگاه« به چالش 

و   معماری  حفاظت  متخصصان  انحصاری  نگاه  بُعد  از  کنونی 

 (. 1393اند )آصفی و رادمهر  مهندسین نگریسته 

 چارچوب نظری بحث
ی هر دو حوزۀ فناوری  هامرور پیشنه، حاکی از آن است که چالش 

معماری و حفاظت معماری در ایران، عمدتاً به دلیل عدم هماهنگی  

های تخصصی شده با یکدیگر و با جامعه بوده؛ که منشأ آن،  حرفه 

وارداتی بودن فناوری معماری صنعتی و حفاظت علمی به ایران از  

عدم   آنکه  حال  است.  بوده  شمسی  هجری  حاضر  قرن  اوایل 
ها با جامعه و با یکدیگر، موضوعی نیست که تنها  هماهنگی تخصص

باشد.   بوده  ایران  جامعۀ  زمانی  گریبانگیر  بازۀ  به  توجه،  حوزۀ  اگر 

شود که از دورۀ رنسانس یعنی تری معطوف گردد؛ دانسته می وسیع
های اندیشه و فناوری مدرن در جوامع غربی زمینه از دورۀ ظهور پیش

شده با یکدیگر و با جامعه، گسیخته  تخصصیهای  نیز، ارتباط رشته 

هایی در حوزۀ معماری گریبانگیر این جوامع  شده و به تبع آن، چالش
(. حوزۀ حفاظت معماری نیز از  48،  1394قمی و دیگران  شد )ناری

آشفتگی دچار  و  نبوده  مستثنی  قاعده  )یوکیلهتو  این  گردید  هایی 

این جوامع، با تحول  (. در خصوص ارتباط دو حوزۀ مذکور در  1387
و   »مهندسی«  وجه  به  آن  شدنِ  شقه  دو  و  معماری  فناوری 

با  معماری  حفاظت  و  معماری  فناوری  سنتی  ارتباط  »معماری«، 

سه  ارتباط  به  »حفاظت  یکدیگر،  و  »معماری«  »مهندسی«،  گانۀ 
سه  این  و  است؛  شده  تبدیل  ارزشمعماری«  از  جامعه  گانه  های 

آن دنبال  به  ارتباط  گسیخته شد؛ که  زمینۀ  در  بسیاری  ، مشکالت 

، ج  1393فناوری معماری و حفاظت معماری به وجود آمد )الکساندر  

(. اما در نهایت این مشکالت، مرتفع گشت و چنانکه گفته  158،  2

گیری مطلوب های اخیر، اقدامات حفاظتی موفقی با بهره شد؛ در دهه 

ه در ایران پس از  از فناوری معماری نوین انجام یافته است. حال آنک

از ورود فناوری معماری صنعتی و حفاظت علمی،  حدود یک قرن 
گانۀ مذکور با یکدیگر و با جامعه مرتفع نشده  مشکالت ارتباط سه 

علت   یافتن  جهت  فوق،  مباحث  اتکای  به  حاضر  پژوهش  است. 

برطرف نشدن مشکالت مذکور در ایران، اول، تاریخ تحول ارتباط 
را در   نموده؛ و دوم، در این دو حوزه  بررسی  ایران  جوامع غربی و 

ها با جامعه و با یکدیگر  بررسی این تحوالت، بر نوع ارتباط تخصص

 تمرکز نموده است. 

 روش پژوهش
پژوهش حاضر، رویکردی کیفی دارد؛ که به لحاظ بررسی ارتباط  
دو حوزۀ فناوری معماری و حفاظت معماری در دو جامعۀ مختلف،  

ای و از لحاظ بررسی ارتباط این  حلیل مقایسه از روش تحقیق ت 

دو حوزه در مقاطع تاریخی مختلف، از روش تحقیق تاریخی بهره  
منتظری   و  داوودپور،  )براتی،  است  (.  114- 100،  1392گرفته 

ای بوده؛ اما در مطالعات  ها غالباً به روش کتابخانه گردآوری داده 

مصاحبه نیز استفاده    مرتبط با جامعۀ ایران به دلیل قلت منابع، از 

 شده است. 

گیری از فناوری معماری در حفاظت معماری در  . بهره1
 دورۀ سنت 

 . در جوامع غربی 1ـ1
بازۀ زمانی مورد بررسی در این بخش، حدوداً از سه هزار سال پیش  

- سنگ در اروپای غربیهای درشتاز بدو ظهور ساختمان-از میالد  
های معماری تا اولین تأثیرپذیری-میالدی  تا حدوداً قرن چهاردهم  

فناوری رنسانساز  دورۀ  اوایل  در  )بانی  -های صنعتی  مسعود است 

 (.1395؛ گاردنر 1385

ها با جامعه و با یکدیگر در حوزۀ  . ارتباط تخصص1ـ1ـ1
 فناوری معماری 

نیازهای  به  پاسخگویی  خدمت  در  معماری  فناوری  دوره،  این  در 

نبوده است جامعه بوده و معمار   از عامۀ جامعه  در جایگاهی واالتر 

(. همچنین با وجود روند رو به  31ـ48  1394قمی و دیگران  )ناری 

ساختمان فناوری  و  رشد  مهندسی  وجه  بحث،  مورد  بازۀ  در  سازی 
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، 1395معماری در هم تنیده با یکدیگر به رهبری معمار بود )گاردنر 

مارگولیوس  267 به 31-21،  1390؛  م(.  جامع  عنوان  کلیسای  ثال، 

م. است، کامالً منطبق بر    1260شارتر که شاهکاری متعلق به سال  
زیبایی آلایده  با  های  پیوسته  عبارتی  به  و  مسیحیت  عقاید  شناسی 

های جامعه بوده است. همچنین امور فنی و هنری هر دو به  ارزش

زاده،  صورت یکپارچه تحت مدیریت معمار بوده است )گالبچی، تقی
 (. 31، 1390؛ مارگولیوس، 18،  1394بچی و گال

ها با جامعه و با یکدیگر در حوزۀ  . ارتباط تخصص2ـ1ـ1
 حفاظت معماری

در بازۀ زمانی مورد بحث، مفهومی تحت عنوان میراث مطرح نبود؛ 

راستای حفظ  اما تالش در  کاربری  تغییر  یا  تداوم  به صورت  هایی 
زیبایی اعتقادی،  توسط ارزش  غیره  و  انجام   شناسانه  معماران 

ارزشمی بر  منطبق  لذا حفاظت  بوده؛ گرفت.  دوره  آن  جامعۀ  های 

انجام  معمار  نظر  زیر  دو  هر  هنری،  و  فنی  وجوه  اینکه  مضافاً 
عنوان مثال با ورود مسیحیت، اقداماتی در معبد ژوپیتر گرفت. به می

؛ 16،  2008  1در جهت تغییر کاربری به کلیسا انجام یافت )اورباسیل

(. یا اینکه مثالً در کلیسای جامع دارهام پس از 14،  1387لهتو  یوکی

هایی در جهت تداوم کاربری انجام شد؛ که آفرینش اولیه، بازسازی
می محقق  معمار  نظر  زیر  مذکور  اقدامات  )بانیتمامی  مسعود شد 

 (. 16-15، 1387؛ یوکیلهتو 133، 1385

 . در ایران 2ـ1
ش حدوداً از پنج هزار سال پیش بازۀ زمانی مورد بررسی در این بخ 

  -های معماری در این سرزمینترین نمونه از دورۀ قدیمی-از میالد  
شمسی   هجری  حاضرِ  قرن  اوایل  از  -تا  تأثیرپذیری  تا  یعنی 

معماری در  صنعتی  انقالب  )زارعی    -دستاوردهای   ،1383است 

 (. 1393؛ حجت 51-52

یکدیگر در حوزۀ  ها با جامعه و با  . ارتباط تخصص1ـ2ـ1
 فناوری معماری 

به   ایران، مقتضیات جامعه و معماری هر دو  در  در دوران سنت 

)داوری   داشتند  تعلق  عالم  معمار،  48،  1374یک  همچنین   .)

االطرافی بوده که بر وجوه مهندسی و معماری،  متخصص جامع 

(. در هم تنیدگی  24- 21،  1384پور  تسلط همزمان داشت )عمرانی 

م  وجوه،  می این  فاخری  آثاری  خلق  به  وجود  نجر  با  که  شد 

نیز در   پیشرفت مداوم فناوری، معماری در خدمت سازه و سازه 

جلوه  زیبایی جهت  بیشتر  هرچه  نمون  بود  گر  معمارانه  های 
به 1398علی  )محب  جمشید،  (.  تخت  مجموعۀ  مثال،  عنوان 

های  ق.م. یکی از زیباترین ساختمان   460- 520یافته در  آفرینش 

ۀ باستان، و در عین حال گویای درجۀ باالیی از فناوری ساخت  دور 
های اجتماعیِ آن دوره، از مواردی  است. همچنین پاسخ به ارزش 

است که در طراحی این مجموعه، مورد توجه بوده است )گاردنر  

 (. 10ـ 23،  1397؛ معتمدمنش  64،  1393

ها با جامعه و با یکدیگر در حوزۀ  . ارتباط تخصص2ـ2ـ1
 ت معماریحفاظ

سال قبل از میالد، اندیشۀ    500در سرزمین ایران، حداقل از حدود  

ق.م. از    522حفاظت وجود داشته؛ چرا که در کتیبۀ بیستون در سال  

)وطن آورده شده  میان  به  نگهداری سخن  و  دوست تباهی، مرمت 
( و این امر تا آغاز دورۀ قاجار، تداوم و تکامل داشته است 14،  1394

(. البته در بازۀ مورد بحث، هنوز مفهوم میراث مطرح  24-14)همان،  

نبوده؛ لذا هر سه بُعد معماری، مهندسی و حفاظت به صورت یکپارچه  

ارزش با  از جمله،  با یکدیگر و در عین حال پیوسته  های اجتماعی 
)عباسی  ارزش است  بوده  غیره  و  اقتصادی  اعتقادی، سیاسی،  های 

 (.176-64- 62، 1394هرفته 

های جامع اصفهان، مصداقی با اهمیت برای مطالعۀ ویژگی  مسجد
ه.ق. گذارده شده که    156مذکور است. بنیاد این مجموعه در سال  

هایی در آن انجام  ها و توسعه بخشیها، الحاقات، استحکامطی قرن

های اجتماعی و توسط شده؛ که تمامی این اقدامات، با توجه به ارزش
فنی، هنری و مداخالت حفاظتی را مدیریت  معماری که هر سه بعد  

 (.226-218نموده، انجام گرفته است )همان،  می

 های دورۀ سنت. مقایسۀ خالصۀ یافته3ـ1
تخصص پیوستگی  اینکه  لحاظ  از  به  یکدیگر،  با  و  جامعه  با  ها 

مجموعه شاخصه  زیر  و  معماری  مطلوبیت  محسهای  آن  وب  های 
- 31،  1394قمی و دیگران  ؛ ناری36-10،  1389شود )گیدیون  می

توان گفت که در دوران سنت، هم در جوامع غربی و هم  (؛ می119

در ایران، ارتباطی مطلوب بین فناوری معماری و حفاظت معماری 

برقرار بوده است. 
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 غربی و ایران در دورۀ سنت گیری از فناوری معماری در حفاظت معماری در جوامع . مقایسۀ بهره1جدول 

 موقعیت  دوره

نوع ارتباط   حفاظت معماری  فناوری معماری

فناوری معماری  

و حفاظت 

 معماری 

ها با  ارتباط تخصص
 جامعه 

ها با  ارتباط تخصص
 یکدیگر 

ها با  ارتباط تخصص
 جامعه 

ها با  ارتباط تخصص
 یکدیگر 

 سنت 
 مطلوب پیوسته  پیوسته  پیوسته  پیوسته  جوامع غربی 

 مطلوب پیوسته  پیوسته  پیوسته  پیوسته  ایران

گیری از فناوری معماری در حفاظت معماری در  . بهره2
 دورۀ گذر از سنت به صنعت 

 . در جوامع غربی 1ـ2
- بازۀ زمانی مورد بررسی در این بخش، از قرن چهاردهم میالدی

با   پیشتأثیرپذیریهمزمان  از  معماری  انقالب زمینههای  های 

میالدی    -یصنعت نوزدهم  قرن  اواسط  از  -تا  رسماً  معماری  که 
 است.  -دستاوردهای انقالب صنعتی متأثر شد

ها با جامعه و با یکدیگر در حوزۀ  . ارتباط تخصص1ـ1ـ2
 فناوری معماری 

داد؛ آغاز  یاهمیتی که رنسانس بر توانایی نوابغ از جمله هنرمندان م

دور شدن آنان از جامعه بود. در همین راستا در دورۀ رنسانس، اصولی  

و  قمی  )ناری  شد  مطرح  اجرایی  امور  از  معمار  جدایی  بر  مبنی 

(؛ که به  43،  1397قمی و نوایی  ناری؛  269  -50،  1394همکاران  

هفدهم   قرن  از  معماران،  سوی  از  شدن  واقع  استقبال  مورد  تبعِ 
میان معماران  تدریجاً  به میالدی،  نقش  ایفای  جای  به  عنوان  رده 

واسط بین اندیشۀ معمار اصلی و اجرا، در دفاتر معماری زیرِ دست 
معمار اصلی به فعالیت پرداختند. تا اینکه در قرن هیجدهم میالدی،  

میان معماران  این  پررنگفعالیت  فنیِ  وجه  )همان،  رده  یافت  تری 

نهای   ( 43ـ44 در نیمۀ نخست قرن نوزدهم میالدی، معمار    تو در 
گرا با واگذاری کامل امور فنی به این گروه، فقط به امور هنری تاریخ

، 1389ولو  و تزئینی پرداخته و خود را هنرمند ناب معرفی کرد )بنه 

(. بدین ترتیب در نیمۀ نخست قرن نوزدهم میالدی هر دو  36،  1ج 
ماری دور از جامعه به فعالیت گروه مهندسی و معماری در دفاتر مع

و   معماری  پرداختند  فناوری  و  -ارتباط  مهندسی  وجه  از  متشکل 

این    -معماری البته  رسید.  کامل  گسیختگی  آستانۀ  به  جامعه  با 

 گسیختگی با برتری وجه معمارانه بر جامعه بود. 

گسیختگی  به  نسبت  یکدیگر  از  معماری  و  مهندسی  گسیختگی 

عنوان مثال، در ت بیشتری نشان داد. به ها از جامعه، مقاومتخصص
پیشرفت ترکیب  با  برونلسکی  رنسانس  فنی،  دورۀ  و  هنری  های 

آفرید   را  دلفیوره  ماریا  سانتا  کلیسای  عظیم  گنبد  نام  به  شاهکاری 

اما از قرن    (.129-125،  1200  2؛ ماینستون21،  1390)مارگولیوس  

بُعد عقالنی    هفدهم میالدی، از یک سو اندیشۀ دکارت که گرایش به
دولت تمرکز  نیز،  دیگر  سویی  از  شد.  مطرح  احداث داشت  بر  ها 

تواناییزیرساخت قالب  در  که  شد  معطوف  شهری  یک های  های 

معمار، قابل اجرا نبود. لذا طرح و اجرای این ساختارها به مردان فنی  

شد  سپرده می  ؛که متأثر از اندیشۀ دکارت دارای جایگاهی واالتر بودند

جدهم به دنبال نیاز  در قرن ه(.  1113  -1104،  4، ج 1394لو  و)بنه 

سال   در  عمرانی،  ساختارهای  به  و  1747فزاینده  پل  دانشکدۀ  م. 

م. دانشکدۀ مهندسی مزیر تأسیس شد. این  1748شوارع و در سال  

ولو ای در جدایی مهندسی از معماری داشت )بنه واقعه، سهم عمده 

(. تا اینکه در  274ـ273،  1394 دیگرانقمی و  ناری؛  49،  1، ج 1389
معماری به مفهومی    -چنانکه گفته شد-  نیمۀ نخست قرن نوزدهم

های مهندسی و  و ارتباط تخصص  است؛  صرفاً تزئیناتی تقلیل یافته 
 معماری، به آستانۀ گسیختگی کامل رسید.

در   شده  احداث  لندن،  هاوس  کارلتون  و    1812ـ 1811کنسرواتوار  م. 

م.،    1814ـ 1812سنت جرج اورتون لیورپول، احداث شده در  کلیسای  
های مذکور در سطور فوق را در  توان ویژگی هایی هستند که می نمونه 

احیای طاق آن  نمود.  مشاهده  فناوری  ها  با  آن  اجرای  و  گوتیک  های 

-ای و اجرایی جداگانه های آرایه محصول انقالب صنعتی، بر مبنای نقشه 
معما  دفاتر  در  که  روند  ای  اوج  نقطۀ  از  حاکی  بود؛  شده  تهیه  ری 

بود. همچنین   از جامعه  و  از یکدیگر  فنی  و  گسیختگی بخش هنری 

معمار در دفاتر  مهندسین به صورت جدی در آفرینش این بناها در کنار 

 (.361ـ360، 1389فلچر ؛ 36، 1، ج 1389ولو )بنهداشتند حضور 
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یکدیگر در حوزۀ  ها با جامعه و با  . ارتباط تخصص2ـ1ـ2
 حفاظت معماری

گرایی و متعاقباً گسیختگی معمار از جامعه در این حوزه نیز از  نخبه 
دورۀ رنسانس آغاز شد. به طوری که، معماران رنسانسی در تکمیل  

-و بازسازی آثار، هرگونه دخل و تصرف در اثر را مجاز به شمار می

در قرن هفدهم    (. تا جایی که200ـ233،  1، ج 1394ولو  آوردند )بنه 
میالدی، معماران تمایل پیدا کردند که بنای تکمیل شده در درجۀ  
اول شخصیت آنان و نه معمار سابق را در معرض توجه قرار دهد  

(. این جریان در قرن هیجدهم میالدی به صورت 963،  4)همان، ج 
و در نیمۀ نخست قرن نوزدهم    3گراکالسیکبرتری معمار حفاظتگرِ  

به صو تاریخمیالدی  حفاظتگر  معمار  برتری  و  رت  یافت  تداوم  گرا 

 . (3، 2007 4؛ و رادول77ـ190، 1387قوت گرفت )یوکیلهتو 

ها از یکدیگر، در این حوزه نیز مقاومت بیشتری گسیختگی تخصص

تخصص گسیختگی  به  دورۀ نسبت  در  داد.  نشان  جامعه  از  ها 

ترِ بناهای رنسانس، توجه به بناهای تاریخی، برای شناخت آگاهانه 
  های نوین معماری مطرح بودیونان و رم باستان و به منظور آفرینش

. لذا حفاظت، امری جدا (17،  1387یوکیلهتو  ؛  16،  2008)اورباسیل  

گزیدن   دوری  آغاز  میالدی،  هفدهم  قرن  از  اما  نبود.  معماری  از 

گرایی در معماری  تدریجی مهندسی از معماری، آغازی بر کالسیک
قوت که  کالسیک  شد؛  به  گرفتن  منجر  هیجدهم  قرن  در  گری 

باستانپایه  علم  )بنه گذاری  شده  ج 1389ولو  شناسی  ؛  38  -36،  1، 

در نیمۀ نخست   (؛ و در نهایت1،  2007؛ رادول  21،  1390مارگولیوس  
گرایی منجر  قرن نوزدهم میالدی، تداوم و تحول این رویکرد به تاریخ

گیری علم حفاظت به صورت یک  به تکوین مرمت سبکی و شکل

 (. 151، 1387رشتۀ مستقل گشت )یوکیلهتو 
به عنوان نمونه، در اواسط قرن نوزدهم میالدی در مرمت کلیسای  

سب مرمت  روش  به  لودوک  ویوله  از مادلن،  برخی  بازسازی  به  کی 

گرایی و مبنا بودن  بندها پرداخت. وی بر اساس ذهنیت نخبه پشت
بندهای دیگری نیز بر بنا افزود که هرگز در  خالقیت مرمتگر، پشت

 (.158 -156)همان، گذشته وجود نداشت 

 . در ایران 2ـ2
عنوان نقطۀ  به –بازۀ زمانی مورد بررسی در این بخش، دورۀ قاجار  

تا اواسط   13یعنی از اوایل سدۀ    -ن دوران سنت به صنعتعطف بی 

 ه.ش است.  1304ه.ق./ تا حدود سال   14سدۀ 

ها با جامعه و با یکدیگر در حوزۀ  . ارتباط تخصص1ـ2ـ2
 فناوری معماری 

از اوایل دورۀ قاجار، عواملی از جمله مراودات با اروپا در زمینۀ آشنایی  
های نوین  شاه از فناوریصرالدینبا فنون نوین نظامی، متأثر شدن نا

زمینۀ   نوین،  آموزش  شیوۀ  به  مدارس  تأسیس  همچنین  و  غرب 

فناوری با  ایرانیان  نمود  آشنایی  فراهم  را  نوین غرب  معماری  های 
قبادیان ؛  142  -139،  1393حجت  ؛  12-11،  1394مسعود  )بانی

معماری  27،  1394 بر  که  تأثیری  اولیه،  مواجهات  این  اما  ایران (. 

تقلید سطحی از تزئینات معماری آن جوامع بود؛ که سبب شد  ؛  داشت 
ارزش از  اندکی  وسیله،  معماری  بدین  و  شده  دورتر  اجتماعی  های 

زمینۀ  تحوالت آتی فراهم شود. اما فناوری معماری، کماکان پیش

ها تحت رهبری استادکار  بر روال سنتی، مبنی بر یکپارچگی تخصص
 (. 45، 1394قبادیان ؛ 142-140، 1393)حجت معمار استوار بود 

ه.ق.   1340عنوان مثال، سردر باغ ملی تهران، احداث شده به سال  به 

اما فناوری    ؛اگرچه تقلیدی از معماری طاق نصرت کنستانتین بوده 
،  1394مسعود  به کار رفته، فناوری معماری سنتی ایرانی است )بانی

 (. 26 -20، 1390حبیبی ؛ 12 -11

ها با جامعه و با یکدیگر در حوزۀ  ارتباط تخصص  .2ـ2ـ2
 حفاظت معماری

نوسازی اقدامات  در  فوق،  بخش  در  مذکور  عوامل  تأثیر   نیز   تحت 

استحکام- توسعه،  صورت  الحاقبه  یا  و  تزئین    - بخشی، 
های به کار آهسته، نمادهایی غربی شکل گرفت. اما فناوری آهسته 

قبادیان ؛  85،  1394مسعود  یرفته، کماکان ماهیتی سنتی داشت )بان

نوین  1398دوست  وطن؛  45  -36،  1394 فنون  اساساً  چراکه   .)
اقدامات  در  دولت،  اقتصادی  و  سیاسی  اقتضائات  بنابر  حفاظت، 

یوکیلهتو ؛  25  ،1394  دوستوطن)شناسی کشور متمرکز بود  باستان

1387 ،298.) 
مجلس شورای ملی، مشتمل بر    عنوان مثال، در جریان نوسازی به 

سال  استحکام  به  غیره  و  تزئینات  الحاقات،  ه.ق.    1342بخشی، 

آن   بر  غربی  معماری  عناصر  از  بسیاری  کاربری،  تغییر  بر  عالوه 
اقدامات،   این  برای  رفته  کار  یه  فناوری  آنکه  حال  شد.  افزوده 

مسعود  ؛ بانی 99،  1394کماکان فناوری معماری سنتی بود )قبادیان  

1394  ،114 .) 

 های دورۀ گذر از سنت به صنعت . مقایسۀ خالصۀ یافته3ـ 2
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بین   ارتباط  تدرجی  تحوالت  بر  آغازی  رنسانس  غربی،  جوامع  در 

فناوری  تخصص  آن، روابط  تبع  بود؛ که  با یکدیگر  و  با جامعه  ها 

اما   نامطلوب سوق یافت.  معماری و حفاظت معماری به وضعیتی 

قاجار   دورۀ  ایرانِ  و  ع به- در  سنت  دوران  بین  عطف  نقطۀ  نوان 

و    - صنعت  است؛  نبوده  قابل مشاهده  ارتباطات مذکور  در  تحولی 

 . دورۀ گذر برای ایران قابل تعریف نیست 

 به صنعت گیری از فناوری معماری در حفاظت معماری در جوامع غربی و ایران در دورۀ گذر از سنت. مقایسۀ بهره2جدول 

 موقعیت  دوره

نوع ارتباط فناوری   حفاظت معماری  فناوری معماری 

معماری و حفاظت  

 معماری

ها با  ارتباط تخصص
 جامعه 

ها با  ارتباط تخصص
 یکدیگر 

ها با  ارتباط تخصص
 جامعه 

ها با  ارتباط تخصص
 یکدیگر 

گذر از سنت به  
 صنعت 

 سوق به نامطلوب  روند گسیختگی  گسیختگی روند  روند گسیختگی  روند گسیختگی  جوامع غربی 

 زمینۀ تحوالت آتی فراهم شد. دورۀ گذر وجود نداشت؛ فقط پیش ایران

گیری از فناوری معماری در حفاظت معماری پس  . بهره3
 از دورۀ گذر از سنت به صنعت 

 . در جوامع غربی 1ـ3
میالدی   نوزدهم  قرن  اواسط  از  بخش،  این  در  بررسی  مورد   بازۀ 

  - متأثر گشتکه معماری از دستاوردهای فناورانۀ انقالب صنعتی  -

های کاربر  همزمان با آغاز توجه به نیاز-تا اواسط قرن بیستم میالدی  

 است.  -و جامعه در کاربرد فناوری معماری

ها با جامعه و با یکدیگر در حوزۀ  . ارتباط تخصص1ـ1ـ3
 فناوری معماری 

نخبه  جریان  اوج  دنبال  نوزدهم به  قرن  نخست  نیمۀ  در  گرایی 

آفرینش مستقیم  تأثیرپذیری  با  قرن  این  اواسط  از  های میالدی، 

ی، گسیختگی فناوری معماری معماری از دستاوردهای انقالب صنعت 

از جامعه به مرحلۀ تکوین نهایی رسید و کماکان برتری از آن وجه  
(.  57  -48،  1394  دیگرانناری قمی و  ؛  3،  1396)تیتز  معمارانه بود  

های مهندسی و معماری در بازۀ زمانی  مضافاً اینکه ارتباط تخصص
-تخصصمورد مطالعه به مرحلۀ گسیختگی کامل رسیده و هریک از  

 (.166، 1389ای در پیش گرفتند )گیدیون ها، راه جداگانه 

توان به ایستگاه سنت  یافته در این دوره میاز جمله بناهای آفرینش

م.، و کتابخانۀ سنت   1868  -1864  پانکراس لندن، احداث شده در
م. اشاره نمود. در بناهای 1855ژنویو پاریس، احداث شده به سال  

گیری شده  های معماری نوین بهره م از فناوریمذکور، به طور مستقی

است. همچنین در عین حال که مهندس و معمار به طور جداگانه  
نموده  نقش  هنری  نخبه   ؛اندایفای  وجه  متوجه  به  گرایی،  و  بوده 

گرا بوده است. کما اینکه ظاهر بنا  رتری از آنِ معمار تاریخعبارتی، ب

ولو بین همین امر است )بنه تیز گوتیک، مهای نوکبا یادآوری طاق
 (.  162 -155، 1، ج 1389

های تاریخی، اما در این دوره، خالقیت معمار به علت تقلید از سبک

، 1390رو به افول نهاده و معماری از درون تهی شد )مارگولیوس  

همکاری21 دیگر،  سویی  از  در  (.  مقطع  همین  در  مهندسین  های 

مند شدن وجه مهندسی شد  درتگرا سبب ق اجرای سازۀ بناهای تاریخ

نیز وقوع 190،  1389گیدیون  ؛  83،  1، ج 1389ولو  )بنه  از سویی   .)

-هایی سریع و اقتصادی، مهارتهای جهانی و لزوم بازسازیجنگ

طلبید. بدین ترتیب، در اواخر قرن نوزده و  های فنی باالتری را می

الب ته اوایل قرن بیستم، وجه مهندسی بر وجه هنری غالب گشت. 
منظور، آفرینش و  بود  معمار  کنترل  تحت  کماکان  معماری  های 

-ماهیت دستور کاری است که امور فنی را بر جنبۀ هنری مقدم می

 (.58 - 57، 1394 دیگرانقمی و ناری؛ 28، 1396شمرد )تیتز 

م. سوق   1889  -1887چنانکه در برج ایفل فرانسه، احداث شده در  
به سمت  یافتن جریان نخبه با وجود  -برتری وجه مهندسی  گرایی 

مشهود است.    -کنداینکه هنوز وجه هنری تا حدودی خودنمایی می
بنایی همچون مدرسۀ باهاوس آلمان، احداث شده    تا اینکه در نهایت،

سال   نمایان  م.  1926به  شاخص،  صورت  و به  عملکردگرایی  گر 

 های حاکم بر معماریِ پس ازجنگ جهای اول است. منطق

ها با جامعه و با یکدیگر در حوزۀ  . ارتباط تخصص2ـ1ـ3
 حفاظت معماری

راستای  نوزدهم میالدی، حوزۀ حفاظت معماری در  اواسط قرن  از 
نخبه  جریان  گرفتن  ارزشقوت  از  تقریباً  اجتماعی گرایی،  های 

گیری جنبش حفاظت، هواداران تندرو و  گسیخته شد و در پی شکل
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-های هنری، اظهار نظرهایی میدیدگاه   معتدلِ این جنبش، از منظر 

های  (. اما متعاقباً به تبع جنگ234  -191،  1387نمودند )یوکیلهتو  

گرفت   قرار  اولویت  در  نیز  حوزه  این  در  فناورانه  توجهات  جهانی، 
(. اما در هر صورت، هر دو رویکرد هنری و فنی 319  -308همان،  )

با شکست مواجه  نهایت  ، در  با الگوهای دیکته شده از باال به پایین

 (.  25، 1397اسکات ؛ 196-195، 2007)رادول  شدند
ها با یکدیگر، حفاظت معماری در نیمۀ  در خصوص ارتباط تخصص

تاریخ معماریِ  وجه  از  تابعی  طبیعتاً  میالدی،  نوزدهم  قرن  گرا دوم 

بوده است؛ اما از اوایل قرن بیستم میالدی، به دنبال شرایط ناشی از 
جهجنگ داد های  ماهیت  تغییر  مهندسی  وجه  از  تبعیت  به  انی، 

تالی پرایس،  واکارو  )استانلی  ملوکو  و  یوکیلهتو ؛  534،  1395پسر، 

1387 ،326.) 
م. در کلیسای سانتا   1893ـ1899های  عنوان نمونه، در فاصلۀ سالبه 

ماریا، مداخالتی براساس اصول هنری بویتو انجام گرفت )یوکیلهتو 

(. اما پس از جنگ جهانی دوم، اقدامات حفاظتی  231  -230،  1387
صوم فیلدنکلیسای  برنارد  سرپرستی  به  یورک   عۀ 

عمدتاً با به کارگیری مصالح و فنون نوین    -که خود یک معمار بود-

 (.334 -321 ،1394مهندسی و برتری وجه فنی انجام شد )فیلدن 

 . در ایران 2ـ3
یل قرن حاضر هجری بازۀ زمانی مورد بررسی در این بخش، از اوا

محصوالت -شمسی   از  ایران  معماری  تأثیرپذیری  آغاز  از  یعنی 
 تا کنون است. -انقالب صنعتی

ها با جامعه و با یکدیگر در حوزۀ  . ارتباط تخصص1ـ2ـ3
 فناوری معماری 

توسعۀ   بر  مبنی  رضاشاه  سیاست  راستای  در  حاضر،  قرن  اوایل  از 

های  خت انبوهی از کاربریفناورانۀ ایران بر اساس الگوی غربی، سا
شرکت توسط  پیشرفته،  فنون  با  معمار  نوین  مهندسین  و  ها 

)بانی قرار گرفت  کار  در دستور  اروپایی  ،  1394مسعود  تحصیلکردۀ 

(. لذا در این دوره، معماری از  152  -148،  1393حجت  ؛  203  -190
اجتماعی دور شدارزش با برتری   ؛های  از جامعه  این گسیختگی  و 

بوده، نه هنری. در واقع آنچه که برای معماران در اولویت   وجه فنی

جدی   )اصغریان  بود  حکومت  فناورانۀ  قدرت  نمایش  عمدتاً  بوده، 

می1398 جمله  از  که  ورسک (؛  پل  همچون  ساختارهایی  به  توان 

اشاره نمود. البته در این   ،ه.ش  1315مازندران، احداث شده به سال 

یت دوم مطرح بوده؛ اما این توجهات  دوره، توجهات هنری نیز با اولو

شهربانی -هم   کاخ  همچون  بناهایی  در  ملی  سبک  تزئینات  مثل 
و یا بانک ملی شعبۀ مرکزی   ،ه.ش.  1314تهران، احداث به سال  
سال   به  احداث  ناد  1315  -1312تهران،  منظور  به  که  یده  ه.ش. 

بود اسالمی  دورۀ  تاریخ  ارزش  -گرفتن  بر  برتری  جهت  های  در 
حبیبی  ؛  267  - 265و    190،  1394مسعود  اجتماعی بوده است )بانی

1390 ،36 .) 

دهه  ایران  50و    40های  در  معماری  جمله   ه.ش.  از  عواملی  از 
بومیجریان سنتهای  و  سبک  گرایی  تهران،  دانشگاه  در  گرایی 
محکوم پست  بر  مبنی  نویسندگان  برخی  افکار  همچنین  و  مدرن 

گرایی در معماری گرایی و بومیو سنت   زدگی، متأثر شدهنمودن غرب
ایران پدیدار شد و بدین ترتیب، وجه هنری دارای وزن بیشتری شد  

(. اما کماکان  291،  1394قبادیان    ؛276  -267،  1394مسعود  )بانی

موزۀ   همچون  آثاری  در  چنانکه  بود؛  حاکم  جامعه  بر  معمار  آمال 
سال در  شده  احداث  تهران،  معاصر   1356  -1346های  هنرهای 

شهیاد   برج  یا  و  سال-ه.ش.،  در  شده  احداث   - 1346های  آزادی 

ه.ش.، مفهوم بسیاری از نمادهای به کار رفته تنها برای نهاد    1350

نیست   قابل درک  جامعه  توسط عموم  و  بوده  مفهوم  دارای  هنری 
دیگران  )ناری  و  دهۀ  55،  1394قمی  در  وجود   60(.  با  نیز  ه.ش 

ف انقالب مبنی بر برقراری ارتباطِ ساخت و  ها در راستای اهداتالش

ارزش با  سطحی سازها  برخورد  حد  از  اندیشه  این  اجتماعی،  های 
)ناری نرفت  فراتر  سنتی  معماری  عناصر  با  ، 1392قمی  معماری 

 (.295، 1394قبادیان ؛ 138 -132

های پیشین، برتری  ه.ش. بر خالف دهه  70حال آنکه از اوایل دهۀ 
قرب یا هنری نبوده و نوعی سرگردانی گاهی با تاز آن وجه فنی و  

ها و نیازهای بدون توجه به ارزش-به وجه فنی و گاهی وجه هنری  

)ناری  -اجتماعی است  داشته   (.147  -138،  1392قمی  وجود 
مثالبه  فنی،    ،عنوان  وجه  برتری  با  تهران  میالد  برج  طراحی  در 

بنا   این  و  شده  گرفته  نادیده  جامعه  و    هرچند»فرهنگ  بلند  بسیار 

نمی باشدباشکوه، هرگز  ایران  تمدنی چون  با  نماد کشوری    «تواند 
با   ؛(511،  1394مسعود  )بانی ملت،  پردیس سینمایی  بنای  در  یا  و 

، معمار، داستانی را میان صفحات خم شده در  وجه هنری شاخص

بینی کرده که تنها خود بر آن اشراف دارد نه عموم جامعه  فضا پیش

 (.55، 1394ی و دیگران قم)ناری 
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تخصص ارتباط  منظر  یکاز  جایگزینی  یکدیگر،  با  معمار  ها  بارۀ 

یک گسیختگی  طبیعتاً  سنتی،  معمار  جای  به  دو  تحصیلکرده  بارۀ 

 تخصص مهندسی و معماری را در پی داشت. 

ها با جامعه و با یکدیگر در حوزۀ  . ارتباط تخصص2ـ2ـ3
 حفاظت معماری

حاضر، حفاظت معماری با تکیه بر الگوهای وارداتی،  از اوایل قرن  
(. در این  151،  1396یکپارچگی خود را با جامعه از دست داد )شبانی  

های اجتماعی، با تمرکز دولت بر اقدامات  توجهی به ارزشحوزه، بی 
ملیباستان اهداف  با  و  دهه شناسانه  در  و  یافت  نمود  های گرایانه 

پیگی نیز  دوم  پهلوی  )بانینخستین  شد  و  265،  1394مسعود  ری   )

 (.155، 1393)حجت 
دهۀ   که    40از  مطلوبی  مدیریتی  و  فکری  بستر  موازات  به  ه.ش. 

)بانی بود  شده  ؛ 1398مقدم  یرایت؛  286،  1394مسعود  فراهم 

(، توجهات حفاظتی به عرصۀ میراث معماری هم 1398علی  محب
در علمی  حفاظت  گرفتن  ریشه  دلیل  به  اما  شد.  از    معطوف  ایران 

باستان رویکردی خاستگاه  معماری،  حفاظت  اقدامات  شناسی، 

در دهۀ  باستان ماهیت  یافته و همین  تداوم  ه.  60شناسانه  نیز  ش. 

(. حتی در 9813؛ هادیان دهکردی  31،  1394دوست  )وطن  5یافت
ه.ش. با وجود سوق یافتن توجهات حفاظتی به امر    80و    70دهۀ  

شناسانه تداوم داشته و تا امروز نیز باقی  احیا، کماکان ذهنیت باستان

گرا و  است. این ذهنیت مانعی برای تقرب حفاظت به الگوی فرهنگ
برای ارتباط دادن -معمار  متعاقباً مانعی برای ایفای نقش فرهنگی  

جامعه کنونی  مقتضیات  با  است   -مداخالت  شده  حفاظت  تیم  در 

 (.34،  1394دوست وطن؛ 1398)فرهنگی 
ها با یکدیگر، اساساً پا گرفتن حفاظت  رتباط تخصصدر خصوص ا

باستان خاستگاه  از  ایران  در  حفاظت  علمی  بین  ارتباط  شناسی، 

را به  -و هنریمشتمل بر دو وجه فنی -معماری و فناوری معماری 

ه.ش.   40زاده شیرازی در دهۀ  اهللطور کامل گسست. اگرچه باقر آیت

فناوری معماری در حوزۀ حفاظت  گیری از  هایی در جهت بهره تالش
نمود  به  اما تالش  ؛معماری  و  نیافته  های وی فرصت عملی شدن 

باستان ذهنیت  همان  تالشعلت  این  توسط  شناسانه،  اولیه  های 

هادیان  ؛  28،  1395های بعد نیز تداوم نیافت )حجازی  معماران نسل
ت  گیری از مصالح نوین معماری در حفاظ(. البته بهره 1398دهکردی  

وجود داشته و دارد؛ اما تولید فناوری از مصالح، مستلزم خالقیت و  

ایجاد   هنوز  که  است  استابداع  ؛ 27،  1392)سیسموندو    6نشده 
 (. 1398فرهنگی 

نمونه به  نیممی  ، عنوان  در  بتن  توان  رینگ  اجرای  به  گذشته  قرن 

بخشیِ گنبد بسیاری از بناهای تاریخی ایرانی  مسلح جهت استحکام
نمود؛ که تقلیدی ناقص از تکنیک حفاظت کارشناسان خارجی  اشاره  

گیری از مصالح  صرفاً بهره   در گنبدسلطانیه بود. در واقع این اقدامات،

و خالقیتی در کار نبود    ؛از قبیل بتن و میلگرد بوده   ،نوین  به نسبت
بهره  را  آن  بتوان  واقع  که  در  نامید. پس  معماری  فناوری  از  گیری 

رتباطی بین فناوری معماری نوین و حفاظت علمی هنوز در کشور، ا

 برقرار نیست.

های پس از دورۀ گذر از سنت  . مقایسۀ خالصۀ یافته3ـ3
 به صنعت

در جوامع غربی به دنبال تحوالت تدریجی در دورۀ گذر، از اواسط 
یکدیگر به طور  ها با جامعه و با  قرن نوزدهم میالدی ارتباط تخصص 

کامل گسیخته شد؛ که به ارتباطی نامطلوب بین فناوری معماری و  

حفاظت معماری انجامید. اما در ایران از اوایل قرن حاضر، گسیختگی 
فناوری بارۀ تخصصیک ارتباط  به قطع  یکدیگر،  از  و  از جامعه  ها 

معماری و حفاظت معماری منجر شد 

 ی معماری در حفاظت معماری در جوامع غربی و ایران پس از دورۀ گذرگیری از فناور. مقایسۀ بهره3جدول 

 موقعیت  دوره

نوع ارتباط   حفاظت معماری  فناوری معماری

فناوری معماری  

و حفاظت 

 معماری 

ها با  ارتباط تخصص
 جامعه 

ها با  ارتباط تخصص
 یکدیگر 

ها با  ارتباط تخصص
 جامعه 

ها با  ارتباط تخصص
 یکدیگر 

 دورۀ گذر پس از 
 نامطلوب  گسیخته  گسیخته  گسیخته  گسیخته  جوامع غربی 

 عدم ارتباط  گسیخته  گسیخته  گسیخته  گسیخته  ایران
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فناوری معماری در حفاظت معماری  . بهره 4 از  گیری 
 از آغاز توجهات به کاربر تا کنون 

- اواسط قرن بیستم میالدی  بازۀ مورد بررسی در این بخش، از  
تا    - که آغاز توجهات به نیازهای کاربر در جوامع غربی مطرح شد 

یعنی مقطع کنونی  - های نخست قرن بیست و یکم میالدی  دهه 

است  تکامل  و  تداوم  حال  در  توجهات  این  برای     - که  و صرفاً 
جوامع غربی است؛ چراکه تحول با چنین ماهیتی در ایران صورت  

 نگرفته است. 

ها با جامعه و با یکدیگر در حوزۀ  . ارتباط تخصص 1ـ 4
 فناوری معماری 

از اواسط قرن بیستم میالدی، یعنی مقطعی که از آن با عنوان  
شود؛ در خصوص ضعف ارتباط میان  مدرن« یاد می دورۀ »پست 

هایی ابراز شد )پرویزی،  های معماری و کاربر، نگرانی آفرینش 

،  1394قمی و دیگران  ؛ ناری 2،  1394نژاد، و بمانیان  مهدوی 
(؛ و بر این اساس، الگوی کاربر محور با رویکردهایی  75-76

ها  بومی ظهور یافت. اگرچه این تالش سنتی و شبه از جمله شبه 

با شکست   فناوری،  یافتۀ  تغییر  به ماهیت  به علت عدم توجه 

پیش  اما  شد؛  متکامل زمینه مواجه  الگوی  برای  بعدی  ای  تر 
- 93،  1394قمی و دیگران  گرا شد )ناری لگوی فرهنگ یعنی ا 

119 .) 

ارزش  سنت،  و  تاریخ  به  توجه  بر  عالوه  و  فرهنگ  ها 
استانداردهای زندگی در وضعیت کنونی را نیز مورد توجه قرار  

گرا در معماری، توجه توأم  دهد. پس تقرب به الگوی فرهنگ می 

،  1394پور  طلبد )ارژمند و امین به دو وجه فنی و هنری را می 
ناری 104 دیگران  ؛  و  یانگ  154  - 123،  1394قمی  ،  1393؛ 

تنها  (. لذا در پیش گرفتن این الگو در جوامع غربی نه 116  - 110

مؤثر   فرهنگ جامعه،  به سمت  معماری  فناوری  دادن  در سوق 
هم  و  دوباره  انسجامِ  باعث  بلکه  شد؛  حوزۀ  واقع  دو  افزایی 

ارتباط  که  گردید  معماری  و  مدت مهندسی  یکدیگر  شان  از  ها 

 گسیخته شده بود. 
سال به  بین  شده  احداث  لندن،  شهر  تاالر  در  نمونه،  های  عنوان 

واسطۀ  م. عالوه بر ارزش نهادن به تاریخ و سنت به   2001  - 1998

خصوص بافت تاریخیِ آن،  فراهم نمودن دیدی مناسب به شهر به 

استانداردهای زندگی امروزی نیز از قبیل کاهش مصرف انرژی و  

کاهش آلودگی محیط زیست با زیباترین فرم تأمین شد. بدیهی  

افزایی دو حوزۀ معماری  است که این امر از طریق هماهنگی و هم 

)وفامهر   است  شده  میسر  مهندسی  ؛  64  - 63،  1ج    1391و 
 (.  71  - 64،  2200، الف،  7آسنسایو 

ها با جامعه و با یکدیگر در حوزۀ  . ارتباط تخصص 2ـ 4
 حفاظت معماری 

کاربر   به  توجهاتی  حوزه  این  در  میالدی،  بیستم  قرن  اواسط  از 

آغاز شده و متعاقباً حفاظت معماری به سازگاری با فرهنگ کلی  
)پیستی   یافت  سوق  یوکیلهتو  1388جوامع  ؛  344،  1387؛ 

به (.  35،  2008اورباسیل   اینکه  وجه  مضافاً  یکپارچگی  تبع 

مهندسی و معماریِ فناوری معماری، حفاظت با هر دو تخصص  
مهندسی و معماری یکپارچه شد. چنانکه در اقدامات اخیر حفاظت  

معماری همچون موزۀ کلومبا و یا موزۀ جدید آکروپلیس، تأمین  

نیازهای جامعۀ امروزی به موازات توجه به تاریخ و سنت، مورد  
گیری از فنون مهندسی پیشرفته و طراحی  وجه قرار گرفته و بهره ت 

معماری خالقانه، هماهنگ و منسجم با یکدیگر پیش رفته است.  

البته در چنین اقداماتی، معمار با دیدگاهی بینابین میان مهندسی  

بین   ارتباط  برقراری  بینش فرهنگی، در  با دانش و  و  و حفاظت 
ا فرهنگ جامعه، نقش مؤثری  سه تخصص مذکور با یکدیگر و ب 

اهلل زادۀ شیرازی  ؛ آیت 40،  1393نماید )آصفی و رادمهر  ایفا می 

 (. 568،  2014  8؛ و میهایال 11،  1382

یافته 3ـ  4 مقایسۀ خالصۀ  به  .  توجهات  آغاز  از  های 
 کاربر تا کنون 

ر دو حوزۀ فناوری  در جوامع غربی از اواسط قرن بیستم میالدی، د 

معماری و حفاظت معماری، توجهاتی به کاربر به وجود آمد. این  

گرا تقرب جسته  توجهات در اواخر قرن مذکور، به الگوی فرهنگ 
»مهندسی«،   تخصص  سه  الگو،  این  تأثیر  تحت  و  است؛ 

»معماری« و »حفاظت معماری« با یکدیگر و با جامعه منسجم  

لوب بین دو حوزۀ فناوری معماری  شدند. بدین ترتیب، ارتباطی مط 
و حفاظت معماری با    - مشتمل بر دو وجه مهندسی و معماری - 

یکدیگر و با جامعه برقرار شد. اما چنین تحولی در ایران صورت  

فناوری معماری و حفاظت   ارتباط دو حوزۀ  نپذیرفت؛ و کماکان 

معماری دچار مشکل است. 
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 ری در حفاظت معماری در جوامع غربی و ایران در مقطع کنونی گیری از فناوری معما. مقایسۀ بهره4جدول 

 موقعیت  دوره 

نوع ارتباط   حفاظت معماری  فناوری معماری

فناوری معماری  

و حفاظت 

 معماری 

ها با  ارتباط تخصص
 جامعه 

ها با  ارتباط تخصص
 یکدیگر 

ها با  ارتباط تخصص
 جامعه 

ها با  ارتباط تخصص
 یکدیگر 

آغاز توجه به  
 کاربر تا کنون 

 مطلوب پیوسته  پیوسته   پیوسته  پیوسته  جوامع غربی 

 فعال تالشی اساسی برای بهبود شرایط انجام نگرفته است.  ایران

 هابندی و تحلیل یافته. جمع5
علت پیوستگی  سنت، در جوامع غربی و ایران، به   دوران الف( در  

وجوه مهندسی و معماری با یکدیگر و با جامعه و همچنین مطرح  

نبودن مفهوم حفظ میراث، سه حرفۀ مهندسی، معماری و حفاظت  
اند؛  های جامعه بوده معماری، پیوسته با یکدیگر و پیوسته با ارزش 

آشنا به نیازهای  که این امر به رهبری معمار همه فن حریف و  

 شد. جامعه محقق می 
انقالب صنعتی،   تحوالت  از  معماری  متأثر شدن  موازات  به  ب( 

های مهندسی، معماری و حفاظت معماری از جامعه و از  تخصص 

گسیختگی  آنکه  حال  شدند؛  گسیخته  در  یکدیگر  مذکور  های 

جوامع غربی و ایران دارای ماهیتی متفاوت از یکدیگر بود؛ که در  

 ج«، »د«، »ه« »و« آورده شده است. بند » 

غربی، روند جدا شدن مهندسی، معماری و حفاظت    جوامع ج( در  

معماری از جامعه حدوداً از قرن چهاردهم میالدی یعنی از اوایل  

گرایی آغاز شده و تا نیمۀ دوم قرن  رنسانس با رواج جریان نخبه 
به  قرن  جریان، حدود شش  این  گرفتن  اوج  با  میالدی    نوزدهم 

گسیختگی   ایران،  در  که  است  حالی  در  این  انجامید.  طول 

های مذکور از جامعه، طی چند دهۀ نخست قرن حاضر  تخصص 
های حکومت بر جامعه  تحت تأثیر غرب با اولویت قرار گرفتن خواست

 رواج یافت. -گرایی و غیره از جمله، نمایش قدرت فناورانه، ملی-

از  های مه ، جدایی تخصص غربی د( در جوامع   ندسی و معماری 
های مذکور از جامعه و از  یکدیگر، به دنبال آغاز جدایی تخصص 

احداث   در  مهندسین  دلمشغولی  با  میالدی  هفدهم  قرن  اوایل 

های شهری آغاز شده است؛ با قدرتمند شدن تدریجی  زیرساخت 
این تخصص طی سه قرن تداوم یافته و در نهایت در نیمۀ دوم  

م  با  میالدی،  نوزدهم  بناهای  قرن  فنیِ  امور  کامل  شدن  حول 

گرا به مهندسین، دو تخصص مهندسی و معماری به طور  تاریخ 

از یکدیگر جدا شدند. به موازات تخصصی شدن تدریجی   کامل 
صورت   به  تدریجاً  نیز  معماری  حفاظت  معماری،  و  مهندسی 

شده  رشته  داده  توضیح  »ه«  بند  در  که  شد؛  مطرح  مستقل  ای 

مهندسی، معماری و حفاظت تخصصی شده،  است؛ اما در ایران،  
طی چند دهۀ نخست قرن حاضر به عنوان امری وارداتی، مطرح  

 شدند. 

مهندسی    به موازات جدایی تدریجی تخصص   غربی ه( در جوامع  
گرایی و متعاقباً به  آهسته به کالسیک از معماری، معماری آهسته 

گیری تدریجی  گرایی سوق یافت. همین امر، منجر به شکل تاریخ 

ای  اندیشۀ حفاظت از میراث شده و حفاظت علمی به عنوان رشته 

می  که  شد؛  مطرح  به مستقل  آن  از  مثبتِ  توان  نتیجۀ  عنوان 

تخصص  حفاظت  گسیختگی  آنکه  حال  کرد.  یاد  یکدیگر  از  ها 

علمی در ایران همانطور که در بند فوق بدان اشاه شد؛ از اوایل  

به  حاضر  وار قرن  امری  یک عنوان  به  و  اقدامات  داتی  در  باره 

 شناسی مطرح شد. باستان 
ها از جامعه و از یکدیگر، چه به حالت تدریجی  و( گسیختگی تخصص

گیری از فناوری معماری  هایی در بهره و چه شتابزده، منجر به چالش

صنعتی در حفاظت علمی، هم در جوامع غربی و هم در ایران شد. 
رن نوزدهم میالدی، ارتباط نامطلوب  در جوامع غربی، در نیمۀ دوم ق

بین این دو حوزه، با تبعیت محض حفاظت علمی از وجه معماریِ 

قرن   نخست  نیمۀ  در  متعاقباً  و  است؛  یافته  نمود  معماری  فناوری 
بیستم، به تبعیت محض از وجه مهندسی تغییر یافت. در ایران، به  

وضعیت    علت وارداتی بودن فناوری معماری صنعتی و حفاظت علمی،

تر بوده و حفاظت علمی، تابعی از هیچ یک از وجوه  به مراتب، بحرانی
 هنری یا فنیِ فناوری معماری صنعتی نشد.

ز( در جوامع غربی، ارتباط نامطلوب بین فناوری معماری صنعتی  

بیستم   قرن  اواسط  تا  نوزدهم  قرن  اواسط  از  علمی  حفاظت  و 
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تجربیا  و  یافته  تداوم  قرن  یک  حدود  در  میالدی  را  ناموفقی  ت 

یا   هنری  از وجوه  یکی  برتری  بر  مبنی  معماری  عرصۀ حفاظت 

موجب    - های مذکور ذکر شد های دوره مطابق آنچه در مثال - فنی  
اوایل قرن   از  این دو حوزه  بین  ارتباط قطع شده  ایران،  شد. در 

 حاضر هجری شمسی، نزدیک یک قرن است که تداوم دارد. 

گرا  نهایت با مطرح شدن الگوی فرهنگ ح( در جوامع غربی، در  
های مهندسی و معماری  در فناوری معماری، یکپارچگی تخصص 

حفاظت   تقرب  با  متعاقباً  و  شده  برقرار  یکدیگر  با  و  جامعه  با 

سه  ارتباط  مذکور،  الگوی  به  و  معماری  معماری  مهندسی،  گانۀ 
معمار   رهبری  با  جامعه  با  و  یکدیگر  با  معماری  با  - حفاظت 

دارای  دیدگا  همچنین  و  حفاظت  و  مهندسی  میان  بینابین  هی 

سه  این  ارتباط  برای  فرهنگی  بینش  و  ارزش دانش  با  های  گانه 
به   - اجتماعی  و  شد؛  معماری  برقرار  حفاظت  اقدامات  آن،  تبع 

-آمیزی تحقق یافت. اما در ایران غفلت از الگوی فرهنگ موفقیت 

به حضور معمار  نیازی  تیم    گرا سبب شده است که احساس  در 
سه  انسجام  برای  برای  و  حفاظتی  گانۀ »مهندسی«، »معماری« 

لذا   نیاید.  وجود  به  جامعه،  با  و  یکدیگر  با  معماری«  »حفاظت 

نقش  اهمیت  از  اینکه  غفلت  با  که  گردیده  سبب  معمار  آفرینی 

شناسی خارج  حفاظت علمی در ایران مدتی است از حوزۀ باستان 
قاد  کماکان  علمی  حفاظت  است؛  با  شده  ارتباط  برقراری  به  ر 

 فناوری معماری نباشد. 

ط( در ایران از اوایل قرن حاضر هجری شمسی، عالوه بر عدم  
ارتباط بین فناوری معماری صنعتی و حفاظت علمی، حتی در  
وجه   بین  شایسته  ارتباط  نیز  معماری  فناوری  حوزۀ  خودِ 

معماری   و  فعالیت مهندسی  و  نیست؛  حوزه،  برقرار  این  های 
هنوز سرگردان بین برتری یکی از وجوه بر دیگری و بر جامعه  

الگوی فرهنگ  از  لذا غفلت  گرا، مقیاس معماری کشور  است. 

شود؛ که این امر خود، در عدم تقرب حفاظت  را نیز شامل می 
به الگوی    - های معماری عنوان یکی از زیرشاخه به – معماری  

بی فرهنگ  تصاویر  گرا  در  نیست.  مذکور  2و    1تأثیر  مطالب   ،

نتیجه، جمع  برای حصول  تا »ط«  بندهای »الف«  بندی و  در 
. سازی شده است خالصه 

 
 ها با یکدیگر و با جامعه از دورۀ سنت تا کنون در جوامع غربی و ایران . مقایسۀ روند ارتباط تخصص1تصویر 
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های »مهندسی«، »معماری« و »حفاظت معماری« از دورۀ سنت تا کنون در جوامع غربی و ایران . مقایسۀ روند ارتباط تخصص2تصویر 

 نتیجه 
نیافتگی ایران نسبت به  هدف از پژوهش حاضر، بررسی علت توسعه 

گیری از فناوری معماری در امر حفاظت معماری  جوامع غربی در بهره 

معماری   فناوری  ارتباط  تحوالت  منظور،  این  برای   بود. 

و حفاظت معماری، از دورۀ   -مشتمل بر وجه مهندسی و معماری-

گرفت.  قرار  بررسی  مورد  ایران  و  غربی  جوامع  در  کنون  تا  سنت 

چهاردهم    ها حاکی از آن بود که در جوامع غربی از اوایل قرنبررسی

به  میالدی،  نوزدهم  قرن  اواسط  از  تا  معماری  فناوری  تحول  تبع 

ماهیت سنتی به صنعتی و همچنین تحول حفاظت معماری از سنتی  

ارتباطی نامطلوب مبنی بر تبعیت حفاظت علمی  به علمی، تدریجاً 

فناوری شکل مهندسیِ  وجه  متعاقباً  و  معماری  وجه  از  گرفت. تنها 
نیافتۀ دورۀ گذر  عنوان محصول تکاملجاد شده، به ارتباط نامطلوبِ ای

از سنت به صنعت، با تکامل فناوری معماری صنعتی و حفاظت علمی 

گرا، نهایتاً به  و به واسطۀ توجه به کاربر و تقرب به الگوی فرهنگ
ارتباطی مطلوب تبدیل شد. حال آنکه در ایران، از اوایل قرن حاضر 

شدن   مطرح  دنبال  به  شمسی  معماری  بیهجری  فناوری  مقدمۀ 

غرب،    در  گذر  دورۀ  محصول  عنوان  به  علمی  حفاظت  و  صنعتی 
ارتباط این دو، با مشکالتی فراتر از دورۀ پس از گذر در غرب مواجه  

علمی  حفاظت  و  صنعتی  معماری  فناوری  ارتباط  قطع  به  و  شده 

فرهنگ،   و  کاربر  به  توجهات  شدن  مطرح  از  پس  حتی  انجامید. 

ط چندانی بین این دو حوزه در کشور برقرار نشد. لذا این کماکان ارتبا

مشکل عالوه بر اینکه نشأت گرفته از فاصلۀ علمی به درازای چندین  

قرن بین ایران با جوامع غربی در این زمینه است؛ از سویی نیز به  

گرا  علت عدم اهتمام در جبران این فاصله با غفلت از الگوی فرهنگ

الگو در حفاظت معماری، منجر بدان گشته    است. عدم تقرب به این

باستان شناسانه در حفاظت علمی کشور حاکم که کماکان ذهنیتی 

چه با وجه مهندسی و چه وجه  - باشد و ارتباط آن با فناوری معماری  

و با جامعه دچار مشکل شود. در حوزۀ فناوری معماری نیز   -معماری

فرهنگ الگوی  گرفتن  پیش  در  به  عدم  منجر  و گرا  تعادل  عدم 

با جامعه شده   با یکدیگر و  هماهنگیِ دو وجه مهندسی و معماری 

سه  ارتباط  غربی،  جوامع  برخالف  لذا  بین  است.  مطلوبی  گانۀ 
هنوز   جامعه  با  و  یکدیگر  با  معماری  و حفاظت  معماری  مهندسی، 

گیری از  نیافتگی کشور در بهره ایجاد نشده است و منجر به توسعه 

 حفاظت معماری شده است.فناوری معماری در 

 هانوشتپی
1 orbaşli 
2 Mainstone 

. ناپلئون خود را جانشین امپراتوران روم باستان قلمداد نموده و مراقبت از 3

می قرار  تأکید  مورد  را  دوران  آن  این میراث  در  بیشتر  مطالعۀ  برای  داد. 

 . 77ـ110خصوص، ر.ک: یوکا یوکیلهتو، کتاب »تاریخ حفاظت معماری«، 
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4 Rodwell 
رسول وطن .  5 ر.ک:  این خصوص،  در  بیشتر  مطالعۀ  مقدمۀ  برای  دوست، 

،  جستارهای تاریخی و فلسفی در حفاظت از میراث فرهنگی مترجِم کتاب  

30 -  35 . 

. عادل فرهنگی در این خصوص، استفاده از سیمان را مثال زده است. به 6

-که سیمان  است   اعتقاد وی استفاده از سیمان، فناوری نیست. فناوری، آن

ابداع کند. که چنین امری   جدیدی  هایروش  ما  هایخواسته  کار بر اساس

 باشیم. را شاهد نمی

7 asensio 
8 Mihaila 
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 . تهران: دانشگاه معماری و هنر پارس. های ساختمانیسیستم . 1394زاده، و محمدرضا گالبچی. گالبچی، محمود، کتایون تقی  .36

 ینی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. ی. ترجمۀ منوچهر مزفضا، زمان، و معمار. 1389گیدیون، زیگفرید.  .37

 . ترجمۀ محمود گالبچی. تهران: دانشگاه تهران.معمار+مهندس=ساختار. 1390مارگولیوس، ایوان.  .38

 . 98/ 02/ 15. مصاحبۀ حضوری علی، محمدحسن. محب .39

 .32 -5(: 13) 7لعات معماری ایران مطا. معماری سلطنتی هخامنشی: نمادی از فناوری و خرد انسانی در عهد باستان. 1397معتمدمنش، مهدی.  .40

( در خالل مطبوعات  1389ـ 1357ای به تکنولوژی ساختمان در ایران پس از انقالب اسالمی ). سیر تحول نگاه جامعۀ حرفه1392قمی، مسعود.  ناری .41
 . 150 -131(: 4) 2 مطالعات معماری ایرانتخصصی. 

های مسأله در معماری: رویکردی . پارادایم1394زاده، و علی محالتیان.  حمدجواد عباسناری قمی، مسعود، سید فرید تهرانی، مهدی رجاء قمی، م .42
 . تهران: علم معمار رویال. گرا و کاربرمحور در معماریبه طرح مسألۀ فرهنگ

 . تهران: علم و دانش. . فضای حضور انسانی1397قمی، مسعود، و محمدعلی نوایی. ناری .43

جستارهای تاریخی و فلسفی در حفاظت از میراث  و،  الکساندرا ملوکوواکار  ، وکربی تالیمنسفیلد  ،پرایسلیان نیکالس است. در  1394دوست، رسول.  وطن .44
 )تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری(، مقدمۀ مترجم. فرهنگی
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 . 98/ 21/02 مصاحبۀ تلفنی.دوست، رسول. وطن .45

 . تهران: چپر. 1معماری و تکنولوژی، جلد  تعامل. 1391وفامهر، محسن.  .46

 . 98/ 02/ 17. مصاحبۀ حضوریهادیان دهکردی، منیژه.  .47

 اهلل کشاورز. تهران: تیسا. . ترجمۀ عین ریزی از طریق فرهنگدهی جدید برنامهشکل. 1392یانگ، گرگ.  .48

 . تهران: روزنه.. ترجمۀ محمدحسن طالبیان و خشایار بهاریتاریخ حفاظت معماری. 1387یوکیلهتو، یوکا.  .49
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Abstract 

 

During the last few decades the western societies have accomplished successful projects by creative 

utilization of architectural technology in architectural conservation such as the Columbia Museum of 

Art, New Acropolis Museum, and dozens of other projects. This is while in Iran we have not been able 

to benefit from architectural technology in architectural conservation measures in a creative way yet. It 

is obvious that architectural technology in Iran has not been progressed step by step with western 

societies, and there is a ponderable gap in this field between Iran and the mentioned societies; however, 

the research problem is that we cannot even benefit from what we have from technological developments 

in architecture field in architectural conservation measures. This issue is important because nowadays 

the architectural conservation measures in Iran do not meet the current needs from architectural heritage, 

and in this respect and considering the richness of this heritage in the country, we have lost and are 

losing many material and spiritual opportunities that we could have achieved from this potential. 

Accordingly, the purpose of the present research is to investigate the cause of Iran's backwardness in 

this field compared to the mentioned societies, and the question that is proposed based on this purpose 

is: "Why do the western countries have a more successful performance in comparison to Iran in utilizing 

architectural technology common in architectural conservation?" If the focus is on a wider timeframe, 

it is found that since the Renaissance period that is from the emergence period of modern technology 

and thought backgrounds in western societies, the relationship of the specialized fields with each other 

and with the society began to break down and consequently some challenges in the field of architecture 

and architectural conservation were also created for these societies. Accordingly, in the present research, 

firstly, the evolutions history of each of the architectural technology fields – including engineering and 

architecture form – and architectural conservation and evolution of the relationship of these two fields 

121 
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in western countries and Iran were investigated, and secondly, the type of the relationship of the 

specialties with the society and with each other have been focused in investigating these evolutions. In 

order to answer the research question, the relationship between the two fields of architectural technology 

and architectural conservation during the periods of tradition, passing from tradition to industry after 

passing from tradition to industry and the present time have been studied comparatively with a 

qualitative approach, historical research method, and comparative analysis from the subsets of this 

approach. The studies indicated that in the western societies from the early fourteenth to the mid-

nineteenth century subsequent to the evolution of architectural technology from traditional nature to 

industrial one as well as the evolution of architectural conservation from traditional to scientific, an 

undesirable relationship was gradually formed based on the compliance of scientific conservation only 

from the architectural aspect, and subsequently, from the technology engineering aspect. As an 

undeveloped product of the period of transition from tradition to industry, the existing undesirable 

relationship eventually became a desirable one by evolution of industrial architectural technology and 

scientific conservation and paying attention to the user and approaching the culture-oriented paradigm. 

This is while in Iran since the beginning of the present century and following the offhand introduction 

of industrial architectural technology and scientific conservation, as the transition period’s product in 

the West, the relationship between these two fields faced problems beyond the post-transition period in 

the West and this resulted in breaking down of the relationship between industrial architectural 

technology and scientific conservation. Even after paying attention to the user and culture, no 

relationship was established between these two fields in the country. Hence, this problem is on the one 

hand originated from a scientific gap of several centuries between Iran and the western societies in this 

field, and on the other hand due to the failure to fill this gap by ignoring the culture-oriented paradigm. 

Failure to approach this paradigm in architectural conservation has led to the control of archeological 

mentality over the country’s scientific conservation and continuation of its problematic relationship with 

architectural technology and the society, whether from engineering or architectural aspect. Moreover, 

in the field of architectural technology, failure to adopt the culture-oriented paradigm has resulted in the 

lack of balance and coordination of engineering and architectural aspects with each other and with the 

society. Therefore, unlike western societies, a desirable triple relationship has not yet been established 

among engineering, architecture and architectural conservation with each other and the society which, 

in turn, has resulted in backwardness of the country in utilizing architectural technology in architectural 

conservation. 

 

Keywords: Architectural technology, Architectural conservation, Culturalism, User centricity, 

Specialization of professions 
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