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دانشجوی دکترای مرمت بنا دانشگاه هنر اصفهان (نويسنده مسئول)
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مهندس معماری دانشگاه یزد.
تاریخ دریافت مقاله 94/4/8:تاریخ پذیرش نهایی94/11/27:

چکیــــده:
در خلق و تداوم حیات میراث معماری وجوه متعدد فراکالبدی تأثیرگذار بوده و هست ،لذا شناخت این وجوه در حفاظت آثار هر
سرزمین ،امری مهم و ضروری مینماید .امروزه پیوستن شتابزده سرزمینهای دارای پیشینه تاریخی به جریان حفاظت مدرن،
موجبات تغییر در تعریف و فهم وجوه فراکالبدی آثار این سرزمینها را فراهم کرده است .توجه به این امر از دو جهت ضروری
مینماید :او ًال تأثیری که تغییر در فهم وجوه فراکالبدی در نگرش امروز حفاظت ایران برجای میگذارد و ثانی ًا ضرورت انتقال
وجوه فراکالبدی نهفته در آثار به نسلهایی که در آینده با آنها مواجه میشوند.
در این راستا مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا میتوان از وجوه فراکالبدی مطرح شده در نگرش غربی
حفاظت برای تبیین وجوه فراکالبدی آثار معماری ایران بهره جست؟ لذا با نگاهی به مفهوم فراکالبد در جریان حفاظت غرب،
نسبت این نگاه را با منظر ایرانی -اسالمی مورد ارزیابی قرار میدهد .مقایسه تحلیلی نشان میدهد وجوه فراکالبدی مطرح شده
در این نگرش دربرگیرنده تمامی وجوه موجود در میراث معماری ایران از منظر ایرانی -اسالمی نیست؛ و غایت این وجوه در
دو نگرش ،با یکدیگر متفاوت است که از تفاوت در جهانبینی و مبانی دو نگرش سرچشمه میگیرد .همچنین ازآنجاکه وجوه
فراکالبدی حفاظت و معماری از منظر اسالمی ،درهمتنیده با باور توحیدی و جهانبینی معادی انسان است؛ کیفیت عمل ،روش
حفاظت و حتی خصلتهای درونی انسان حائز اهمیت میباشد و درنتیجه در این نگاه تمامی این عوامل در حفظ و انتقال وجوه
فراکالبدی این میراث ایفای نقش میکنند.
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واژه های کلیدی :وجوه فراکالبدی ،میراث معماری اسالمی ایران ،جهانبینی اسالمی ،نگرش غربی
حفاظت.
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مقدمه و بیان مسئله تحقیق

حفاظت در این کشورها شدند .بیشک فهم و اشاره به وجوه
فراکالبدی در نگرش غربی نشاندهندهی توجه و تالش در
احیای آن ورای حفظ کالبد آثار بوده که واجد ارزش است؛
لیک همانگونه که در مبانی حفاظت معاصر این موضوع
مطرح شده؛ برای حفظ ارزشهای بومی رجوع به مبانی
فکری و نظری هر سرزمین ضروری است (ر.ک به متن
بیانیه کبک و عباسی 17- 20 ،1392؛ حجت .)2 ،1380
نویسندگان بر این باورند همانگونه که امور کالبدی و مادی
در میراث فرهنگی هر سرزمین نیازمند حفظ و نگهداری
است؛ امور معنایی نیز نیازمند مراقبت و حفظ هستند .ازآنجاکه
مرحلهی اول در حفاظت ،شناخت میباشد؛ لذا مقالهی حاضر
بهعنوان گام نخست در این مسیر سعی دارد ابتدا نگرش رایج
حفاظت جهانی را در مواجهه با ابعاد فراکالبدی آثار معماری
بازخوانی نماید و در ادامه با رجوع به سنت حفاظت ایران و
مبانی فکری اثرگذار بر آن ،نسبت این وجوه را در اندیشه
ایرانی -اسالمی با نگرش جهانی حفاظت آثار قیاس میکند.
البته تالشهای ارزشمندی در این زمینه انجام شده که در
پیشینهی موضوع بدان اشاره شده است و از دستاوردهای این
تحقیقات نیز بهره گرفته شده است.
روش تحقیق
این مقاله برای بررسی وجوه فراکالبدی در نظریات غربی
حفاظت ،به متون بینالمللی ،منشورها و آراء اندیشمندان حوزه
حفاظت معماری رجوع و این متون را در سه دسته بررسی و
نحوهی تبیین وجوه فراکالبدی در این سه دسته را استخراج
نموده است .در این مجال ،تنها از جریانات فکری غرب که
مستقیم ًا بر جریان حفاظت اثرگذار بودهاند؛ نام برده شده است.
منبع تشخیص این جریانات نیز در کنار مطالعات و تحلیل
نگارندگان؛ کتاب تاریخ حفاظت معماری است که هر دوره از
تاریخ حفاظت را با اشاره مختصری به جریانات فکری غرب
شرح داده است.
در حوزهی حفاظت معماری در ایران از منظری به نام منظر
ایرانی-اسالمی در حفاظت نام برده شده که منظور از آن
تأثیر اندیشه و باور اسالمی بر سنت حفاظت 3آثار معماری در
ایران دوره اسالمی است .برای شناخت این منظر در حفاظت
میتوان از روشهای مختلفی بهره جست .ابتدا تلفیق
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میراث فرهنگی و معماری هر سرزمین نمودی از منظومه
باورها ،جهانبینی ،روشهای زیستن و ساختن مردمان
آن سرزمین است .مالصالحی به حضور این معانی مستتر
در میراث فرهنگی اشاره میکند« :در الیههای درونیت ِر
صورتها ،معناها ،انگیزهها و نظامی از ارزشها و باورها
حضور دارد» (مالصالحی  .)288 ،1391در این مقاله از این
وجوه بهعنوان «وجوه فراکالبدی آثار معماری» نام برده شده
و منظور از آن تمامی وجوه غیرمادیست که در تکوین اث ِر
معماری یا در تداوم حیات آن به شکل مستقیم یا غیرمستقیم
اثرگذار هستند .امروزه کمتر توجه به این وجوه در روش و نوع
نگاه رایج به حفاظت ایران ،مدنظر قرارگرفته است .در کتاب
«میراث فرهنگی در ایران» به این موضوع اشاره گردیده:
«در آثار چیزی فراتر از فیزیک اثر وجود دارد که اگر امروزه
بهخوبی درک نمیشود به جهت آن است که ما در روشهای
مواجهه با این آثار این بُعد را کمتر موردتوجه قرار دادهایم»
(حجت.)1380
امروزه به دلیل تغییر در نوع نگرش انسان و سیطره نگاه
ک ّمی بر حیات بشرشناخت بسیاری وجوه فراکالبدی در آثار
گذشتگان دشوارتر گشته است« .یوکیلهتو» این موضوع را با
بیان دگرگونی اساسی که جامعهی مدرن را از دنیای دیرین
متمایز میسازد؛ تشریح کرده که داشتن درکی کامل از منزلت
میراث فرهنگی را مشکل و حتی با کمی اغراق محال نموده
است( ...یوکیلهتو .)6 ،1387
مفاهیم نوین حفاظت که به تصریح بسیاری اندیشمندان این
حوزه اساس ًا غربی میباشد1؛ به بسیاری از کشورهای جهان
راه یافته است .یکی از مشکالت این حوزه ،ترجمهی مفاهیم
و واژگانی است که اغلب در معانی متفاوتی بهکاررفتهاند
(حبیبی و مقصودی  ،1381مقدمه) و تشابهات لغوی ایجاد
شده مسبب خلط معنایی آن با مفاهیم مشابه در نگرش سنتی
این سرزمینها می-گردد .از سوی دیگر بخش عمدهای از
روشها ،سبکها ،تعاریف و حتی واژگان از آنجا که عمدت ًا
با وجوه عملی و تکنیکی توأم هستند؛ خنثی فرض شده و
اجازهی ورود به نظام حفاظت در کشورهای شرقی و س ّنتی را
قلب 2مفاهیم و مضامین فراکالبدی
یافتند و بهتدریج منجر به ِ
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پیشینهی موضوع

در سالهای اخیر در حوزهی مطالعات معماری ایران ،جریان
بازفهم و تبیین وجوه فراکالبدی ،روند فزایندهایی داشته که
نمونه-هایی از تأثیرات امور فراکالبدی در خلق آثار معماری
ایرانی را تبیین میکند؛ لکن این جریان بیشتر در حوزه
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نگاه اسالمشناسانه با نگرش حفاظت و مرمت که از مبانی
اسالمی آغاز و به فعل مرمت و حفاظت منتهی شود .الزم
به ذکر است شناخت اسالم و مبانی آن در حوزهی تخصص
اسالم شناسان قرار داشته و در توان و تخصص نگارندگان
نیست؛ لذا ازآنجاکه مقالهی حاضر این موضوع را از منظر
حفاظت معماری بررسی مینماید؛ مناسبتر دیده شد تا به
رویکردهایی که بیشتر بر این حوزه اثرگذار بوده رجوع شود.
رویکرد دیگری که به موضوع وجود دارد؛ تالش برای
«بومی-کردن »4آراء جهانی حفاظت است .در این رویکرد
غالب ًا رجوع به منابع فکری بومی از دریچهی نگاه و در راستای
موضوعاتی است که در جریانات حفاظت غرب مطرح گردیده
است .بهعنوان مثال نوع توجه امروزین غرب به مسئلهی
تاریخ متأثر از مبانی فکری غرب و تحول در نوع نگاهی است
که به هستی دارد .5تأثیر پذیرفتن از این جریان بدون توجه
به ریشهها و علل فلسفی این نوع نگاه ،امکان دور شدن از
نظرگاه حفاظت برخاسته از زمینه را در پی دارد.
مقاله ،در پی یافتن راهکاری «برخاسته از زمینه» به بررسی
مصادیق و روشهای حفاظت موجود که بخشی از سنت
حفاظت ایران را شکل داده؛ میپردازد .لذا با سیر حرکت
از مصداق به مفهوم تالش شده تا مفاهیم دینی اثرگذار بر
فعل حفاظت استخراج گردد .مصادیق توجه به امر معنوی
و فراکالبدی در سنت حفاظت ایران از خالل مصاحبه
شفاهی ،برداشتهای میدانی و کتابخانهای استخراج گشته
و با دستهبندی پارامترهای استخراج شده و مرتب کردن این
کدها ،به ریشهیابی این مفاهیم پرداخته میشود .با مراجعه به
آیات مرتبط با موضوع و با بهرهگیری از تفسیرالمیزان سعی
شد دراینباره از استنباط شخصی و سلیقهای از دین ،تا حد
توان خودداری شود .در انتها با روش مقایسه تحلیلی ،وجوه
افتراق و اشتراک دو نگرش در تبیین وجوه فراکالبدی ،مورد
بررسی قرار گرفته است.

مطالعات معماری دیده میشود و کمتر حوزهی حفاظت را
متأثر ساخته است.
با جهانیشدن جریان حفاظت و پیوستن بسیاری کشورها
ازجمله ایران به این جریان ،اغلب رویکردهای جهانی مطرح
حفاظت پیشین در این سرزمینها اثرگذار شد.
شده ،بر نگرش
ِ
و بر نوع فهم و مواجهه با آثار و حتی درک وجوه فراکالبدی
آن نیز مؤثر بوده است .نگاهی به متون آموزشی حفاظت و
مرمت در ایران که اغلب یا ترجمه کتابهای غربی یا متأثر از
ترجمهاند این موضوع را نشان میدهد (براندی 1387؛ ویناس
1389؛ حبیبی و مقصودی 1381؛ مندگاری 1390؛ فالمکی
.)1383
مطالعاتی نیز سعی در شناسایی و بازفهم اصول و مبانی
حوزهی حفاظت ایران از خالل رجوع به منظر ایرانی-
اسالمی و یا س ّنت حفاظت داشتهاند« .حجت» در رسالهی
دکتری خود تالش کرده از خالل متون و قواعد دین اسالم
رویکردی جهت سیاستگذاری حفاظت میراث فرهنگی در
یک کشور اسالمی ارائه نماید (حجت  .)1380همچنین در
رسالههای مطالعاتی دوره دکتری حفاظت در چند سال اخیر
به موضوعات مرتبط با زمینه ایرانی -اسالمی اقبال وجود
داشته و به برخی وجوه فراکالبدی اثر اشاراتی شده است
(عباسی 1394؛ صالحی 1394؛ ارژمند .)1394
 .1وجوه فراکالبدی مرتبط با آثار معماری در نگرش غربی
حفاظت
رویکرد نوین در مرمتدر اروپا و بهخصوص در سده هجدهم
میالدی شکل گرفت (یوکیلهتو  )1 ،1387و بهتدریج به
جنبشی جهانی تبدیل شد .مقاله حاضر این جریان را در
مواجهه با امور فراکالبدی به سه دسته تقسیم میکند:
دسته اول از آغاز جریان نوین حفاظت در غرب تا شروع تدوین
منشورها و متون بینالمللی که در آراء و نظریات اندیشمندان
غربی نمود مییابد .دسته دوم با شروع تدوین منشورهای
جهانی در سال  1931آغاز میگردد و متون جهانی حفاظت
را تا پیش از منشورهای میراث ناملموس دربرمیگیرد .دسته
سوم منشورهای مرتبط با میراث ناملموس بوده که زمینههای
آن از سال  1992آغاز شده 6و تاکنون ادامه دارد .مالک این
تقسیمبندی تفاوت در نوع شناخت و منظر نگاهی است که در
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هر دسته بر نوع فهم ابعاد فراکالبدی در آثار معماری تأثیرگذار
بوده؛ در ادامه نمونههایی که کلیت رویکرد به وجوه فراکالبدی
را در دستهبندیهای ارائه شده نشان میدهند؛ بیان میشوند.

 .1-1پیش از تدوین منشورها

ارزش قدمت ،نور مبهم و رنگباخته
آثار با اصطالحاتی چون ِ
مذهب ،مرمت احساسات ،برانگیختن عواطف کهن ،معنا،
افسون تاریخی ،شکوه و تعالی ،جادویی و رازآمیز بودن بیان
شده است (همان.)147-111 ،
نگرش پوزیتیویستی یا اثباتگرا؛ با رویکردی متفاوت در
حوالی پایان نیمه نخست سدهی نوزده شکل میگیرد .این
نگرش با نگاه تاریخمند ،منطق علمی و فروکش کردن طبع
هنری و فردی همراه؛ و بر هدف مستحکمسازی ،نگاه علمی،
سندیت ،بازگرداندن کارکرد ،صداقت در حفظ مصالح اصلی و
شکل تطور تاریخی مبتنی است.
مدرن حفاظت در اواخر قرن نوزدهم نگاهی
در نگرش
ِ
متفاوت به تاریخ و توجه به تنوع فرهنگی دیده میشود .در
این دوره از مفاهیمی چون درک زیبایی الهی ،حافظه گذشته
اقوام ،عناصر هو ّیتی یا اخالقی معماری ،راز و رمز و حس
بیم و شگفتیای که با علم انعطافناپذیر متالشی میشود؛
استفاده میگردد .بهعالوه تأکید بسیاری بر اصالت مصالح و
لزوم عدم تغییر آن شده که در عبارت «حفظ خاطره ملی با
حفظ سنگهای اصیل» بهوضوح بیان میگردد .در این دوره
برای اثبات لزوم حفاظت صِ رف ( )Conservationو ر ّد مرمت ،بر
وجوه فراکالبدی متفاوتی از جمله ارزش الهی ،ارزش تاریخی،
کیفیات متجلی در حین ساخت و احساس و خاطرات فضا
تأکید شده است.
سدهی بیستم را میتوان تسلط اندیشهی پوچگرایی یا نیهیلیسم
و نسبیگرایی در فلسفه دانست .در پی حذف خداوند (اعالم
مرگ خدا یا پوچگرایی توسط نیچه) ارزشهای واال ،بیاعتبار
و غیرقابل بازگشت دانسته شدند .در حوزهی حفاظت نیز،
تحت تأثیر این تحوالت ،با گذار از قدرت مطلق ماوراءالطبیعه
فرهنگی نسبی ،بهای بیشتری داده شد .در این
به ارزشهای
ِ
دوره هنر بهجای حقیقت ،معیار سنجش ارزش شد و شالودهی
حقیقت ،بیهمتایی و تاریخی بودن شناخته شد و مفاهیمی
ی همچون نسبیت ارزشها و تاریخ ،فرآیند خالق
فراکالبد 
در مرمت ،هو ّیت و مانند آن مطرح گردید .هو ّیت با الزامات
خاص تاریخی یکی دانسته شده و تکامل همان تاریخ تعریف
شده است (یوکیلهتو .)239-240 ،1387
 .2-1آغاز تدوین منشورها تا پیش از مطرح شدن
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پس از تخریبهای وسیع آثار ناشی از تحوالت جامعه غرب
در صنعتی شدن ،مدرنیسم ،تغییر در نوع زندگی و نگرش
جریان حفاظت معماری به شکل امروزین آن در غرب شکل
گرفت .در این دسته ،تأثیر چند نگرش مختلف را بر حوزه
حفاظت میتوان مشاهده کرد.
جریان توجه به آثار در قرن چهاردهم میالدی با نگاه
نوستالژیک به گذشته بهتدریج شکل گرفته و در آن به
باقیماندههای ویرانههای روم به دید قداستبخشی نگریسته
میشود (یوکیلهتو  .)23 ،1387در قرن پانزدهم میالدی
اومانیستها برای حفظ آثار از گزند تخریبها ،آثار را گواه
ارواح آسمانی کماکان زنده ،افتخار روم و حامل پیام و
خاطرههای آسمانی گذشتگان توصیف کردهاند.
مقطع بعدی به عصر استدالل و روشنگری شناخته میشود
که سه مفهوم فراکالبدی مهم در آن مطرح میشود« :زیبایی»
به معنی یکنواختی ،لطافت ،تغییر تدریجی و تازگی« ،خوش
منظر بودن» به معنی ناهمواری ،دگرگونی ،پیری و فرسودگی
و نیز مفهوم «تعالی» که با بزرگی ابعاد ،هیبت ،وحشت و
عظمت مفهوم بیان شده است .در این دوره «زبان تاریخ
جایگزین یا همرتبه زبان خدایان» (دیدرو نقل از یوکیلهتو
 )60 ،1387توصیف میشود.
مصادف با انقالب فرانسه در پایان سده هجدهم ،نگاه
یادمانی یا توجه به آثار دوره کالسیک پدیدار شد .در پاسخ
به تخریبهای وسیع آثار در این دوره ،وجوهی مانند خوبی،
زیبایی ،معنویت ،اخالق ،شرافت و افتخار در دفاع از آثار در
برابر نظر مخالفان بیان گردید .تأکید بر جنبههای انسانی و
آرامش سرزمینی و خاطرات نیز در برابر موج انتقال آثار به
موزهها مطرح شد.
رمانتیسیزم نیز از جریانات مهم تأثیرگذار بر حفاظت جدید
بود؛ این جریان با برانگیختن عواطف کهن و غرور ملی به
آثار ،حفظ این نشانههای تمدن را ترغیب میکند .این نگرش
با نگاهی احساسی به آثار همراه میشود و وجوه فراکالبدی
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مفهوم میراث ناملموس

 .3-1پس از مطرح شدن مفهوم میراث ناملموس تا

کنو ن

در دهههای پایانی قرن بیستم جریان حفاظت ،همراه با موج
نگاه پست مدرن ،سمتوسوی متفاوتی به خود میگیرد و
بر نوع نگاه به وجوه فراکالبدی در آثار نیز تأثیر میگذارد.
در کنوانسیون جهانی حفاظت از میراث ناملموس  2003در
پاریس میراث ناملموس به پنج دسته تقسیم و بر اهمیت پیوند
درونی میراث ملموس و ناملموس با یکدیگر تأکید شده است
(چراغچی .)250 ،1383
در متون این دوره ارزشهاي ناملموس شامل خاطرات ،عقايد
و دانش بومي مرتبط با مكان مطرح میگردد و بر اهمیت حفظ
و صیانت این ارزشها به شکل محلی تأکید شده است (بيانيه
كيمبرلي) .توجه به حفاظت از تجارب معنوي و اجتماعي،
آدابورسوم و دانش بومي در بیانیهی شیان ( )2005ترسيم
شده است .توجه ویژه به مفهوم روح مکان در این دوره با
اختصاص یافتن بیانیه ِکبِک ( )2008به این موضوع دیده
میشود .این بیانیه اجزاء كالبدي ،معنوي و انسان متعامل با
بنا را بهعنوان عواملی که به مكان ،معنا ،ارزش ،احساس و راز
ميبخشند؛ تعريف ميکند.7
تنوع واژگان کلیدی و تفسیر آنها نشان دهنده تأثیر جهانبینی
و نگرش حفاظت غالب در هر دوره بر نوع فهم و بیان این
وجوه در آثار است .در جدول  1واژگان کلیدی بیانکنندهی
وجوه فراکالبدی هر دسته استخراج و نوع فهم و برداشت از
این واژگان ،در قالب عبارات مختصر بیان شده است.

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

دستهی دوم شامل متون بینالمللی و منشورهای جهانی
حفاظت میگردد که از این طریق به گسترهی وسیعتری
از کشورهای غربی نفوذ کرد .از نمونههای ابعاد فراکالبدی
مطرح در این متون ،میتوان به چند مورد اشاره کرد :در این
منشورها وجوه فراکالبدی اثر با مفاهیمی مانند معنا ،ارزش،
ابعاد روحانی ،اصالت و مانند آن بیان شده و از جهانی شدن
ارزشها سخن به میان آمده که به معنای ارزش قدمت،
منحصربهفرد بودن ،سندیت تاریخی و ارائهی شاهدی از
گذشته اقوام و موارد مشابه شناخته میگردد (توصیهنامه
نایروبی  .)1976در سایر منشورها از تنوع و محلی بودن
ارزشها نامبرده میشود که میتواند معنوی ،فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی ،زيباييشناختي ،تاريخي و علمي باشد
(بورا 1996؛ سنت آنتونیو 1996؛ منشور میراث معماری اروپا
کنگره آمستردام .)1975
مبین وجوه فراکالبدی در این متون،
یکی دیگر از کلیدواژگان ّ
معنا است که با منابع اطالعاتی و سنجش همه جنبههای
اصالت اثر ،روحيهی جمعي مردمي ،اهميت و يا برجستگي
فرهنگي به معناي ارزش زيباييشناختي ،تاريخي ،علمي يا
اجتماعي تعریف میگردد (منشور بورا 1996؛ منشور شهرهاي
تاريخي 1985؛ نارا 1994؛ توصيهنامهی حفاظت از اموال
فرهنگي .)1968
وجوه روحانی ،تضمینکنندهی تاریخی بودن شهر یا
محوطهی تاریخی دانسته شده و پیام و مفهوم معنوی در
رسوم و س ّنتهایی مانند الگوهای اسکان ،روشهای عرفی
بهرهگیری از زمین و باورهای مذهبی نمود مییابد که حیات
جمعی را تغذیه کرده و آنها را به گذشته پیوند میدهد
(منشور حفاظت از شهرها و محوطههای شهری در واشنگتن
در سال 1987؛ بیانیه سنت آنتونیو .)1996
در دهههای پایانی قرن بیستم توجه به تعریف میراث فرهنگی
دچار تحولی بنیادین شده و از حوزهی میراث ملموس به
تسری مییابد .برخی منشورهای این
میراث ناملموس نیز ّ
دسته زمینهساز ورود این مفهوم جدید به حوزه حفاظت
گردید« .بررسی امکان نشر یک راهکار جهانی برای حفاظت
از فرهنگ عامه» اولین منشور در این زمینه است که در سال

 1971منتشر شد .در « 1989توصیهنامهی حفاظت از فرهنگ
س ّنتی و فولکلور» انتشار یافت .یکی دیگر از فاکتورهای
تأثیرگذار بر اهمیت یافتن بُعد ناملموس ،کنوانسیون 1992
ایاالتمتحده درباره تنوع زیستی بود که بر اهمیت احترام
و حفاظت از دانش بومی و ح َِرف جوامع س ّنتی تأکید داشت.
همچنین ردپای اشاره به ميراث ناملموس را در منشور جديد
ايكوموس میتوان دید که زمینه را برای تدوین کنوانسیون
 2003پاریس آماده میکند.
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جدول  .1دستهبندی سیر تطور وجوه فراکالبدی در نظریات و منشورهای غربی (مأخذ :نگارندگان)

گسترهی زمانی

نگرش غالب
تأثیرگذار

واژگان معرف وجوه
فراکالبدی

استدالل و روشنگری

زیبایی ،تعالی

رمانتیک

عواطف کهن ،غرور
ملی

توجه به وجوه احساسی مانند ارزش قدمت ،افسون تاریخی،
معنویت ،مرمت احساسات در آثار تاریخی

ارزش تاریخی،
خاطرات فضا ،اصالت
مصالح

اشاره به جنبههای هویتی ،اخالقی ،راز و رمز ،حافظه گذشته
اقوام و منحصربهفرد بودن در حفظ آثار

نوستالژیک
یادمانی

 .1پیش از تدوین
منشورها
(از قرن چهاردهم تا
نوزدهم میالدی)

پوزیتیویستی
مدرن

 .2آغاز تدوین
منشورها تا قبل از
ایده
میراث ناملموس
()1992 - 1931

نسبیگرایی و
نیهیلیسم

سیاستگذاری در
سطح جهانی متأثر
از نگرشهای دوره
مدرن

 .3پس از طرح مفهوم سیاست جهانی متأثر
از نگرشهای معناگرا
میراث ناملموس
( 1992تا کنون)

قداست

یادمانی ،خاطرهای

شرح وجوه مورد اشاره در واژگان کلیدی
حامل پیام آسمانی بودن بقایای ویرانهها

یکنواختی و تغییر تدریجی ،عظمت مفهوم در ویرانههای رم
تأکید بر وجوهی از قبیل خوبی ،معنویت ،اخالق ،جنبههای
انسانی و آرامش سرزمینی در آثار کالسیک

وجه علمی ،سندیت اثر درنظر داشتن نگاه تاریخمند و علمی و افول جنبههای هنری و
فردی در مواجهه با آثار

ارزش هنری ،تاریخی
تنوع ارزشها

وجوه روحانی
معنا

سنجش ارزش آثار بهوسیله هنر بهجای حقیقت ،و تبیین
حقیقت با وجه تاریخی و بیهمتا بودن اثر
تاریخی ،اقتصادی ،اجتماعی ،منحصربهفرد بودن اثر

		

تاریخی بودن اثر

منابع اطالعاتی ،اصالت ،ابعاد زيباييشناختي ،تاريخي ،علمي يا
اجتماعي

مفهوم معنوی

س ّنتهایی چون الگوهای اسکان ،روشهای بهرهگیری از
زمین ،باورهای دینی

میراث ناملموس

س ّنتها و ابزارهای شفاهی و زبان ،دانشهای مرتبط با کیهان،
رسوم و آیینها ،هنرهای نمایشی ،مهارت در هنرهای س ّنتی

اصالت

ارزشهای ناملموس
روح مکان

خاطرات ،عقايد و دانش بومي ،تجارب معنوي و اجتماعي،
آدابورسوم

اجزاء معنوي و انسان متعامل با بنا ،معنا ،ارزش ،احساس ،راز

رجوع به دو منبع اصلی نگرش اسالمی و مصادیق حوزهی
حفاظت معماری راهگشاست .در این راستا ،برای فهم
مبانی اسالمی اثرگذار بر حفاظت آثار معماری در ایران به
برخی متون مکتوب ،مانند فتوتنامهها و نیز منابع شفاهی
مانند استادکاران سنتی و اهل فن و مصادیق معماری رجوع
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 .2وجوه فراکالبدی در حفاظت آثار معماری در نگرش
ایرانی -اسالمی
به علت کمبود متون مدون و مورد اتفاقی که به حفاظت
از منظر ایرانی -اسالمی پرداخته باشد8؛ برای شناخت و
بازخوانی وجوه فراکالبدی آثار معماری دوره اسالمی ایران،

حفظ ماده اصلی ،حافظه جمعی و س ّنتهای غیرمادی
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شده و به عبارتی از سه منبع عمدهی مکتوب ،مصنوع و
مسموع بهره گرفته شده است .از خالل این منابع برخی
وجوه فراکالبدی مؤثر بر عمل حفاظت استخراج گردیده و با
مرتب کردن این دادهها و انطباق آن با آیات و روایات دینی9
برخی تأثیرات اندیشهی اسالمی بر حفاظت استخراج شد.
 .1-2تجلی توجه به وجوه فراکالبدی از منظر اسالمی در

حفاظت و معماری

نگرش اسالمی موجد تحول در نگاه انسان مسلمان در فهم
وجوهی ،ورای جهان مادی است .این جهانبینی بر بسیاری
وجوه حیات ،کیفیت و نحوهی عمل انسان مسلمان اثرگذار
میگردد .حفاظت و معماری نیز بدون شک از اندیشهی
اسالمی در این سرزمین اثر پذیرفته است .10برخی اصول
که بر شناخت و درک وجوه فراکالبدی حفاظت ایرانی-
اسالمی اثرگذار بوده بیان شده است.
 .1-1-2نگرش توحیدی

زیربنا و اصل دین اسالم توحید است و تمام امور مربوط
به شرع فرع بر توحید« .توحید است که نبوت میخواهد و
توحید است که معاد میطلبد» (طباطبایی .)2،1381توحید
یک جهانبینی است و تمامی زندگی را تحت پوشش قرار
میدهد؛ به همین دلیل عرفا و حکما ،توحید را نوعی سیر
و سفر ،رفتار و عمل میدانند (طباطبایی  .)15 ،1367این
نگرش با باور به یگانگی خالق عالم و حضور مستمر وی در
تمام آفرینش متجلی میگردد .این مقاله تأثیر نگاه توحیدی
بر حفاظت را ازنظر مبانی فکری در چهار محور اصلی زیر
تقسیمبندی نموده است.
 .1-1-1-2حضور دائم الهی

 .2-1-1-2برتری امر معنوی به صور عالم

در نگرش اسالمی ،عالم بهواسطهی حضور امر معنوی
در آن ارزش و اصالت مییابد .به تعبیر عالمه طباطبایی،
«غرض از دين تنها و تنها سعادت معنوى و يا حسى منتهى
به معنوى است» (طباطبایی  .)7/3901363،باور به این امر
در شئون مختلف زندگی گذشته ایران دورهی اسالمی قابل
مشاهده است.
در اثر معماری نیز ،برتری کالبد بهواسطه حضور وجه
فراکالبدی متعالی است که با نیت و درونیات سازنده
ِ
پیوندی نزدیک مییابد .در سوره توبه بهصراحت ،برتری
بنایی (مسجد) که بر اساس تقوای الهی بنا شده باشد؛ را بر
بنای مسجد با نیت تفرقه بیان میکند (توبه.)107-110 :
و نیز ساختن مسجد بدون ایمان را با جهاد در راه خدا به
همراه ایمان مقایسه کرده است (توبه .)19 :در ترجمهی
تفسیرالمیزان در توضیح این آیه ،با تأکید بر اینکه وزن و
ارزش عمل به زنده بودن و توأم بودن عمل با ايمان است؛
میگوید« :كسانى خيال كردهاند  ...که عمل بیجان با
عمل جاندار و داراى منافع پاك برابر است و خداى تعالى
اين عقيدهی آنها را تخطئه كرده است» (طباطبایی،1363
)9/272؛ لذا میتوان گفت کالبد در خدمت نمود و حفظ
معناست .نمونههای بسیاری از بناهای اسالمی ایران را
میتوان مصداقی از استخدام کالبد برای حفاظت یک
معنای متعالی دانست .بهعنوان شاهدی بارز ،میتوان
به مقبرهی سید ُگلسرخ یزد اشاره نمودّ .قبهای که برای
شاطری ساده ،بر مدفن او ساخته شده است .شاطری که
حرمت نان را بهعنوان روزی مردم بهخوبی نگاه میداشته
است .پس از مرگ او را در خواب میبینند که از تنور آتشین
ُگل سرخ بیرون میآورد.
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اولین و مهمترین پیام دین اسالم ،پیام «ال اله اال اهلل»
است که در صدر اندیشه و جهانبینی اسالمی قرار دارد .در
نگرش عرفانی -اسالمی« ،وجود» جز حضور الهی نیست.11
بر اساس اصل مراتب وجود همه عالم چه صور مادی و چه
وجوه فراکالبدی با اصل الهی پیوند دارد و لذا در نگاه عارف
مسلمان همهی عالم تجلی حق است .در این منظر به
استناد آیات شریفه « ُکل َیو ٍم ُه َو فی شَ أن (الرحمن »)29:و
«هو األول و اآلخر و الظاهر و الباطن(حدید ،»)3:خداوند در
آفرینش عالم حضوری مستمر و همیشگی دارد .12همانگونه

که آفرینش ،از منبع الیزال الهی سرچشمه میگیرد خداوند
در پرتو رحمانیت عام خود ،حفظ عالم را نیز در دست دارد
(یوسف.13)64:
باور به توحید و محوریت خداوند در اندیشه اسالمی عالوه
بر تأثیر بر حوزهی نظری حفاظت ،در حوزهی عملی نیز
با باور به ناظر بودن خدا بر اعمال باعث میگردد موازین
اعتقادی و باورهای دینی مالک سنجش عمل دانسته شود.
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 .3-1-1-2باور به امر غیبی و علل و اسباب فرامادی

در نگاه اسالمی باور به امر غیبی که امری است فراتر
از ادراک بشر ،تأکید و از نشانههای انسان مؤمن شمرده
شده است (بقره .)3 :این باور گسترهی وجوه فراکالبدی را
فراتر از اندیشه مدرن برده و پذیرش تأثیر آن بر کالبد اثر
را ممکن میسازد .در این نگاه خداوند علتالعلل و سرمنشأ
اسباب عالم است و به استناد «ال مؤثراً فی الوجود اال اهلل»
تأثیراتی در عالم وجود قابلقبول میگردد که نگرش علمی
و عقل بشری توان پذیرش و فهم آنها ندارد .بهعنوان
مثال ،انفاق موجب فزونی مال میگردد (بقره261 :و)265
و ایمان با برکت (اعراف )96 :و ناپاکی با کم شدن محصول
زمین (اعراف )58 :رابطه دارد که با نگاه پوزیتیویستی قابل
اثبات نیست .این باور تأثیر عواملی چون توکل ،ذکر ،وضو،
نیت الهی ،دعا ،14ایمان و تزکیه 15را بر عمل حفاظت قابل
قبول میسازد و لذا قرنها تداوم مفاهیمی مانند اهلیت،
استعداد و تربیت انسانی را در هنر و معماری و حتی حفاظت
آثار ایران میتوان دید .فتوتنامهها و قواعد اخالقی بیان
شده در آن شاهدی بر این مدعاست (ندیمی1386؛
خانمحمدی )1371
 .4-1-1-2باور به معاد

تعيش أبدا ،و إعمل آلخرتك كأنّك تموت غدا» .و نیز نقل
سجاد (ع) که فرمودند« :ليس م ّنا من ترك
است از امام ّ
دنياه آلخرته ،و ال آخرته لدنياه» (حکیمی 80/5 ،1380و
ابنبابویه 1413ق .)156/3 ،لذا ،برقراری اعتدال در حیات
دنیوی و اخروی است که آبادانی این جهان را مایهی
آبادانی جهان دیگر قرار میدهد و عالوه بر آن اعمال را
درخور وظیفهی الهی انسان تعالی میبخشد.
در تعالیم دین اسالم بر عبرتآموزی و تعمق در آثار و نیز
اهمیت مطالعه تاریخ و سرگذشت اقوام و سیر در زمین
تأکید فراوان شده که نشانهی اهمیت دادن به معنای این
آثار است .این نگاه در نوع فهم میراث فرهنگی ،بهعنوان
منبع عبرتآموزی ،16آیه و مذ ِّکر بودن اثرگذار میشود
(حجت .)44-55 ،1380همچنین اعتقاد به بازگشت
بهسوی خدا یا نگرش معادی وجوه فراکالبدیای را در
حوزهی عملی همچون توجه به حالل و حرام ،درستکاری
و حاضر و ناظر بودن همیشگی خداوند ،وارد میسازد.
 .3تحلیل و مقایسه نگرش غربی و اسالمی حفاظت در
تبیین وجوه فراکالبدی

 .1-3حوزه نظری حفاظت

ازآنجاکه جهانبینی ،غایتشناسی و رابطهی علل و اسباب
در دو نگرش مهمترین تأثیر را بر نحوهی تبیین وجوه
فراکالبدی دارد؛ قیاس حوزهی نظری بر پایهی این موارد
استوار است .در پی این مقایسه ،تأثیرات حوزهی نظری
بر عمل و روش حفاظت در دو رویکرد مورد ارزیابی قرار
میگیرد.
 .1-1-3مقایسه جهانبینی

یکی از تفاوتهای اساسی نگرش اسالمی و غربی حفاظت،
در تفاوت میان جهانبینی توحیدی و غیرتوحیدی قابل
جستجو است .ظهور این تفاوت را میتوان در «زاویهی
نگاه» و «وسعت نگاهی» که در هر جهانبینی وجود دارد؛
مشاهده کرد .منظور از تفاوت در زاویهی نگاه ،فهم ،تفسیر
یا قرائتهای متفاوت یک موضوع از نظرگاههای متفاوت
و مقصود از تفاوت در وسعت نگاه ،عمق نگاه متفاوتی
است که در هر نگرش وجود دارد و موجب پذیرش یا عدم
پذیرش برخی وجوه فراکالبدی میگردد .بهاینترتیب با
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باور به معاد را میتوان نتیجهی مستقیم نگاه توحیدی
دانست (ر.ک .طباطبایی  )2،1381که بر همه اعمال و
افعال انسانی اثر میگذارد .در نگرش اسالمی وجه الهی
نامیرا و پایدار است (قصص 88 :و الرحمن 26 :و نحل)96 :
و عالم آخرت با ویژگی جاودانگی و خلود تصویر شده است
(طه131 :؛ قصص60 :؛ اعلی )17 :دنیا و امور مادی دنیوی
مقدمه و الزمهی ورود به جهانی جاودان و ابدی است و در
نهایت بازگشت همه امور بهسوی خدا خواهد بود (بقره46 :؛
بقره156 :؛ انبیاء93 :؛ مؤمنون)60 :
الزم به ذکر است که باور به معاد و گذرا بودن دنیا به معنی
گوشهنشینی و بریدن از دنیا نیست .به فرمایش حضرت
رسول (ص) «ال رهبانیه فی اإلسالم» (ابنحیون1385ق،
 )193/2در دین اسالم همچنین به تالش برای روزی و
ارزش کار و فعالیت در کنار باور به معاد تأکید فراوان شده
ل لدنياك كأنّك
است .امام حسن (ع) میفرمایند« :إعم 
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زاویه و وسعت نگاه توحیدی ،امور عالم در سنجش با مبدأ
واحد الهی تعبیر و تفسیر گردیده و اجازه میدهد وجوهی
که در نگرش کالبدی و مادی به عالم پذیرفتنی نیست؛ در
دایرهی ادراک این نگرش قابل فهم گردد.
 .2-1-3مقایسه غایت دو نگرش

هر جهانبینی همانگونه که تعریفی از حیات و نسبت انسان
با عالم ارائه میدهد؛ چشماندازی از غایت و هدف او در عالم
وجود را نیز تبیین مینماید .این غایت در سراسر مسیر و
شئون حیات و نحوه مواجهه او با اجزای عالم اثرگذار است.
باور به معاد در اندیشهی اسالمی ،غایت انسان را در ورای
جهان مادی متصور میشود .شواهد باور به موضوع معاد در
عرصه نظری و عملی 17حفاظت آثار معماری ایران دیده
میشود؛ از جمله در مبانی فکری منبعث از معاد ،حیات و
آبادانی دنیوی در خدمت حیات اخروی و معماری و هنر نیز
در خدمت رشد ،تعالی و حیات روحی و جسمی انسان بوده؛
درنتیجه تعمیر به معنای افزایش عمر بنا و تداوم خدمت به
حیات بشر در سنت حفاظت ایران جایگاه برجستهای داشته
است( 18ر.ک به عباسی )1392
 .3-1-3مقایسه فهم کیفیات تأثیر علل و اسباب عالم

 .2-3مقایسه وجوه فراکالبدی دو نگرش در حوزه عملی

حفاظت

بدون شک نمیتوان تأثیر نگرش حفاظت را بر روش و عمل
آن انکار کرد .جهانبینی از طریق تعریف غایتها ،ارزشها
و معیارها به روش و مسیر حفاظت جهت میبخشد و در
آن تحول ایجاد میکند .بهعنوان مثال نگاه پوزیتیویستی
و علمی بر غایت حفظ سندیت و ارزش علمی اثر تاریخی
تأکید میکند؛ لذا نمیتواند نسبت به تغییرات در اصالت
مصالح و سندیت اثر بیتفاوت باشد .به طریق مشابه نگرش
رمانتیک به اثر ،در پی حفظ احساس اثر است؛ لذا هر امری
که منجر به اختالل در این کیفیت فضایی شود حتی نگاه
صرف ًا علمی به اثر را طرد مینماید.
نگرش دینی و اسالمی نیز بر نوع عمل و روشهای
حفاظت اثرگذار میگردد .بهعنوان نمونه در نوع روشهای
حفاظت س ّنتی ،نظام وقف به مثابه نظامی دقیق و کامل
در پیوند با مفهوم خیر و باقیاتالصالحات بوده و با هدف
آبادانی عالم آخرت در خدمت آبادانی دنیوی بهکار گرفته
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در نگرش اسالمی او ًال به تأثیر ارادهی الهی بر علل و
اسباب عالم تأکید گردیده 19و در ثانی این علل و اسباب
در سطوحی فراتر از عالم تکوین پذیرفته شده است.
(طباطبایی 431 ،1363و  )7/432بر این اساس میتوان
دو دستهی علل و اسباب را در عالم دستهبندی کرد :علل و
اسباب عالم ماده و علل و اسباب فراماده 20.این باور موجد
تحول در نوع فهم وجوه فراکالبدی آثار میگردد که برای
تحلیل دقیقتر این تفاوت ،میتوان دو دستهی عمده از
وجوه فراکالبدی را در حفاظت مطرح ساخت:
وجوه فراکالبدیای که تأثیر آنها در حفاظت اثر معماری
مشهود و قابل سنجش عقلی و علمی است .این وجوه
در بسیاری نگرشهای حوزهی حفاظت مشترک است.
مث ً
ال اقتصاد ،کاربری ،زیباییشناسی ،فرهنگ و مانند
آن .ازآنجاکه این وجوه مستقیم ًا و از طریق روابط و علل
محسوس بر معماری و حفاظت اثرگذار میشود؛ میتوان
گفت رابطه نزدیکی با اثر دارد و لذا در مقالهی حاضر

«وجوه فراکالبدی قریب» نامیده شده است.
دستهی دوم وجوه فراکالبدیای که بهصورت غیرمستقیم
در تکوین اثر معماری یا حفظ آن تأثیر میگذارند و تأثیر
آنها بر اثر مشهود و قابل اثبات با روش عقلی و علمی
نیست .لذا شناخت و تشخیص آنها دشوارتر و بالطبع
بیشتر در معرض غفلت و فراموشی است .این وجوه نسبت
به وجوه قریب ،در مرتبهی غیرمستقیمتری قرار داشته و با
واسطهی علل و اسباب عالم ماده (وجوه فراکالبدی قریب)
در حفاظت تأثیر میگذارد؛ لذا میتوان این دسته را «وجوه
فراکالبدی بعید» نامید؛ در نتیجه با محدود کردن دایرهی
نگاه ،به علل و اسباب مادی و قابل فهم با عقل بشری،
تنها عوامل فراکالبدیای مؤثر شناخته میشوند که تأثیری
ملموس ،نزدیک و قابل اثبات بر کالبد دارند؛ درحالیکه
با بازتر شدن گسترهی نگاه ،وجوه دیگری که بهصورت
غیرمستقیم در تکوین و حفظ اثر مؤثرند به رسمیت شناخته
خواهد شد .از سوی دیگر حذف وجوه فراکالبدی بعید از
نگرش حفاظت بر نوع فهم و برداشت وجوه فراکالبدی
قریب نیز اثرگذار است.
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میشود و تداوم حیات آثار را نیز در پی دارد .همچنین
باور به معاد ازآنجاکه با فردیترین و درونیترین احوال
انسان و یاد مرگ و حسابرسی روز جزا همراه است؛ در
مرحلهی مبانی نظری باقی نمیماند و بر دقیقترین اعمال
انسان اثرگذار میشود .مفاهیمی چون غصبی نبودن و
حرام نبودن مصالح ،رعایت حقوق ،درستکاری ،کمکاری
نکردن و مانند آن از تجلیات این باور در حفاظت و معماری
س ّنتی ایران است .اصول اخالقی چون امانتداری ،توجه به
حالل و حرام و عدم تضییع عمل خیر پیشینیان؛ بیآنکه
در بخشنامه ،کنوانسیون یا سبک و روش حفاظت نیاز به
تدوین و قانونگذاری داشته باشد؛ با مراقبت درونی فرد
در عمل حفاظت جاری میگردد .باور به حسابرسی اعمال
بر اساس نیات درونی بهتصریح حدیث شریف «االعمال
بالنیات» ،نظارت بیرونی را به مراقبهی درونی بدل میکند.
به بیان روشنتر مهمترین تفاوت تأثیر وجوه فراکالبدی
در عمل حفاظت در دو نگرش اسالمی و غربی را میتوان
به این نحو خالصه کرد که در نگرش اسالمی برخالف
نگرش غربی؛ عمل خنثی فرض نمیشود و به تعبیر عالمه
طباطبایی میان عمل جاندار توأم با ایمان و عمل بیجان
کیفیت نیت و عمل نیز بر
خالی از ایمان تفاوت وجود دارد.
ِ
روح و معنویت مکان اثرگذار است .این مفهوم را مولوی
دربارهی زنده بودن دیوار بهشت چنین بیان کرده است:
حق همی گوید که دیوار بهشت
		
نیست چون دیوارها بیجان و زشت
چون در و دیوار تن با آگهیست
		
زنده باشد خانه چون شاهنشهیست
زانکه ج ّنت را نه زآلت بستهاند
		
بلکه از اعمال و ّنیت بستهاند
)مولوی(4/473-475 ،
از تحلیل و قیاس ارائه شده میتوان استنباط کرد که میان
نگرش اسالمی و غربی حفاظت در تبیین وجوه فراکالبدی
آثار تفاوتهایی وجود دارد که ناشی از تفاوت جهانبینی
پشتیبان این دو رویکرد است .ازآنجاکه مفاهیم فراکالبدی
با امور فراتر از ماده سروکار دارند غالب ًا در تبیین آنها

صراحت موجود در بیان وجوه کالبدی و ک ّمی وجود ندارد.
در پی این ابهام ،کاربرد رایج مفاهیمی که بهطور مشترک
در دورههایی از تاریخ حفاظت غرب مطرح گردیده و تنها در
لفظ با مفاهیم موجود در اندیشه اسالمی اشتراک دارند21؛
در وهلهی اول منجر به خلط معنایی این مفاهیم و سپس
ترکیب نادرست آن با مفاهیم فراکالبدی موجود در آثار
معماری و حفاظت امروز ایران شده است.
کاربرد اصطالح ارزش اقتصادی در رویکردهای حفاظت
میراث فرهنگی مثالی ازایندست است که بهنوعی معادل
آن در نظام سنتی حفاظت ایران به شکل وقف ظهور
مییابد که مصداق کامل نظام معنایی و کاربردی در حفظ
آثار است .درحالیکه ورود رویکرد سوداگرانه و اقتصادی
برخاسته از نگرش غربی ،در روشهای احیای آثار ایران
اثرگذار شده و باعث تبدیل بسیاری مساجد به موزه و
ابنیه باارزش به هتل و رستوران و چایخانه شده است .از
تبعات دیگر غلبه این نگاه عالوه بر تحتالشعاع قرار دادن
بسیاری ابعاد معنایی آثار ،کمرنگ شدن فرهنگ وقف است
که خود بخش مهمی از میراث ناملموس و معنوی ایران را
شکل میدهد.
وجوه فراکالبدی مطرح شده در نگاه اسالمی بدلیل آنکه
با منبعی الهی و وحیانی مرتبط است ،فراکالبد را از زاویه
نگاه انسانی مطرح نمیکند و در تبیین این وجوه گستره
وسیعتری را مدنظر قرار میدهد .لذا اندیشهی انسانمحور
غالب بر نگرشهای حفاظت غربی توان دربرگرفتن تمام
این وجوه ،خاصه وجوه بعید را که درونیتر و پیوند خورده
با باور هستند؛ ندارد .احیای نگرش اسالمی در تفسیر وجوه
فراکالبدی موجد تحول در فهم و وسعت نگاهی خواهد شد
که وجوه فراکالبدی بعید بسیاری را به حوزه حفاظت وارد
میسازد؛ ازینرو تصریح این مطلب ضروری است که با
حذف نگرش اسالمی از حفاظت ایران ،معانی ،مفاهیم و
مضامین معنوی این میراث بهتدریج «فراموش» یا «قلب»
خواهد شد.
از سوی دیگر این وجوه در نگرش اسالمی ازآنجاکه با باور
درونی و اعتقادی فرد پیوند خورده و در اندیشه معادی وی
ریشه دارد؛ بر تمام ارکان عملی و نظری حفاظت ازجمله
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عامل ،موضوع و روش حفاظت تأثیرگذار میگردد؛ لذا برای
تداوم و احیای این وجوه در حفاظت با تأثیر از اندیشه
اسالمی ،توجه به تربیت افراد عالوه بر آموزش ،محلی
از ا ِعراب یافته است .آنچنانکه سبقهی این موضوع در
روشهایی مانند استاد-شاگردی ،آداب حِرف و فتوتنامهها،
در صنایع و ح َِرف س ّنتی قابل بازخوانی است .ازاینرو عمل،
خود بهعنوان محملی برای انتقال معانی متعالی دینی به
استخدام گرفته میشود و بخشی از غایت حفاظت و تداوم
وجوه فراکالبدی را در فرآیند حفاظت کالبد شکل میدهد.
نیز بهطریقاولی در این نگاه ،انسان خنثی فرض نمیشود و
جایگاه وی حمل معانی متعالی یک س ّنت است؛ تعابیری از

قبیل «شاگر ِد چشم پاک و اهل» یا «شاگرد نااهل» حاکی
از تفاوت میان انسان از این جهت است .محمل معنا بودن
انسان و اثر در این نگرش به شکل وثیقی با نوع عمل
وی بستگی دارد .میتوان گفت در نگرش اسالمی میان
سه رکن مهم عمل حفاظت یعنی موضوع حفاظت ،روش
حفاظت و عامل حفاظت یا انسان که در راستای اراده الهی
حرکت میکند؛ ارتباطی تنگاتنگ برقرار است و این سه در
سایهی نگاه توحیدی به وحدت میرسند.
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پینوشت
« .1جنبش جهانی حفاظت ارزشهای غربی را همچنان بهطور عمومی منعکس میسازد» (ارباسلی .)15 ،1393یوکیلهتو این موضوع را تصریح
می-کند« :سیاستهایی که ابتدا در قالب اروپایی تکوین یافته بود؛ تاکنون در شمار فزایندهای از بسترهای مختلف اجتماعی ،فرهنگی و نیز
واقعیات فیزیکی محک خورده است» (یوکیلهتو .)270 ،1387
« .2قلب» به معنی منقلب و باژگونه و پنهان شدن اصل در بدل (دهخدا  1372ذیل واژه قلب)
 .3در روشهای س ّنتی در ایران عمل حفاظت در قالب فعل تعمیر به معنی عمربخشی و تداوم حیات اثر انجام میپذیرفته است .در این متن،
بهمنظور پرهیز از تعدد مفاهیم ،تسامح ًا از یک اصطالح برای هر دو حوزه استفاده شده است.
 .4از اصطالح «بومی کردن» چنین بر میآید که این رویکرد تالش دارد مفاهیمی که اصالت ًا بومی نیستند را؛ بومی سازد.
 .5مالصالحی نگاه موزهای به تاریخ را در اثر تبدیل تاریخ الوهی به تاریخ مادی و تالش بشر برای یافتن هویت گمشده خود در آن میداند
(مالصالحی  1391و .)1385
 .6پیش از آن در قانون حمایت از اموال فرهنگی به سال  1950در ژاپن به اموال فرهنگی ناملموس شامل هنرهای کاربردی و نمایشی و
اموال فرهنگی فولکوریک اشاره شده.
 .7ازجمله دیگر نشستهای مرتبط با این موضوع اجالس  2014 ICCNاصفهان و نیز نشست ایکوموس با محوریت «تهدیدهای هو ّیت :از دست
رفتن س ّنتها و خاطرات جمعی»  2015در ژاپن است.
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 .8گرچه توافقنامهها و بیانیههایی در حوزه میراث
ِ
ِ
میراث فرهنگی بوده و اکثراً متأثر از جریان جهانی این حوزه است (ر.ک :حجت 515-393 ،1380؛ صمدی رندی .)1378
 .9در موارد زیادی در میان اهل فن این دستورات اخالقی با آیات یا احکام مرتبط به آن شناخته میشوند .مثل قاعده ارحم ترحم که برگرفته
از حدیث حضرت رسول (ص) است یا قاعده الضرر و موارد مشابه.
 .10البته هر امری استثنائاتی نیز دارد .ممکن است در این دوره آثاری برای پادشاهان جائر و یا با ّنیت و نوع عمل غیراسالمی همراه باشد؛ لکن
غرض شرح جهانبینی غالبی است که در دورهای طوالنی معماری و حفاظت ایران را تحت تأثیر قرار داده است.
 .11به استناد آیه شریفه  115سوره بقره
 .12اشاره به این اصل را در حرکت جوهری مالصدرا یا نظریات ابنعربی نیز میتوان دید .در این باور خداوند نمیتواند مانند ساعتساز پیر
جهان پنداشته شود که آنرا آفریده و خود کنار رفته باشد!.
 .13در آیات بسیاری از قرآن کریم بر حفاظت خداوند از عالم تأکید شده است( .بقره  ،255هود  ،57حجر  17و  ،9انبیاء  82و  ،32سبأ ،21
صافات  ،7طارق  ،4بروج  ،22انفطار  10و فصلت )12
 .14برای مطالعه بیشتر به مقالهی «نیایش و آفرینش فضا» رجوع شود (اولیاء .)1376
 .15در تفسیرالمیزان ذیل آیه  58سوره اعراف آمده است« :اعمال حسنه و آثار ارزنده از گوهر پاک سرچشمه میگیرد» (طباطبایی ،1363ج 8
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ص  .)200در حوزهی خطاطی ،طهارت و پاکی درون مؤکداً مورد توصیه بوده :داند آنکس که آشنای دلست /که صفای خط از صفای دلست.
 .16واژهی عبرت یکی از واژگان قرآنی به معنی عبور و گذشتن از معرفت محسوس به معرفت غیرمحسوس و پند حاصل از مطالعه آثار و
اقوال گذشتگان است (حجت )53 ،1380که خود متضمن معنای عبور از جسم و کالبد آثار و توجه به وجوه فراکالبدی برتری در آثار است.
 .17در تفسیرالمیزان ذیل آیه  21سوره سبأ آمده« :تنها جلوگير آدمى از نافرمانى خدا ،و تنها وادارندهاش به اطاعت او ،ايمان به آخرت است؛
نه ايمان به خدا و رسول جداى از ايمان به آخرت» (طباطبایی  ،1363ج ،16ص .)553
 .18در این نگاه تاریخ بهخودیخود به دید قداست نگریسته نمیشود و حتی نگاه به گذشته نیز در جهت عبرتآموزی و رشد روحی و فکری
انسان است .لذا در عمل بیشتر با تعمیر و حفظ مواجه است تا  conserveکردن.
« .19هيچ سببى از اسباب و هيچ علتى از علل نيست ،مگر آنكه تأثیر آن بهوسیله خدا و نحوه تصرفاتش به اذن خدا است» (طباطبایی ،1363
ج ،2ص .)508
« .20تأثیر علل فرامادی به واسطه علل مادی در عالم نمایان میشود و به بیان دیگر در طول آن عمل میکند نه در عرض آن» (ر.ک به
طباطبایی  ،1363ج ،7ص .)391
اشتراک گبر و مؤمن در تن است
		
 .21به تعبیر موالنا :اشتراک لفظ دائم رهزن است
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Abstract
In creating and continuation of the life of architectural heritage, numerous metaphysical aspects
have always been influencing; recognizing such aspects is a crucial point in conserving the works
of every land. Today, hastened integration of historical countries with modern conserving current
has led to a shift in definition and understanding metaphysical aspects of the works within such
countries. Since a major part of methods, styles, instructions, definitions and even vocabulary of
conserving heritage come along with scientific and technical aspects, they are considered neutral;
they are allowed to enter the conserving system of Eastern and traditional countries, and gradually,
the heart of the metaphysical concepts and contents of conserving in such countries has replaced the
conserving tradition. Indeed, understanding and referring to metaphysics in Western view illustrates
such issue and attempt in its revival and recovery beyond conserving the heritage physically, that is
worthy. However, as it is stated in the basics of the contemporary heritage conserving, it is required
to refer to thought and theoretical fundamentals of each country to safeguard native values.
Considering this point is essential from two perspectives: first, the effect that this shift leaves in
understanding metaphysical aspects in today’s Iranian conservation, and second, the necessity of
transmitting metaphysical aspects hidden in the works to coming generations.
Consequently, this study seeks an answer to the question whether the metaphysical aspects can be
used in western conservation viewpoint to express metaphysical aspects of Iranian architectural
works? Thus, after taking a look over metaphysic in Western view, we compare it with IslamicIranian view.
To investigate the metaphysical issues in Western theories of conservation, this survey has referred to
international texts, charters and the ideas of thought leaders in the field of architectural conservation,
and according to how each era considers metaphysical points, it divides such texts into three sections
and then, studies them. Then, among the texts of each section, the key terms introducing metaphysical
aspects, explanations, definitions and the method of defining such aspects are extracted. It worths
to point that only those Western intellectual currents which directly affect conservation are named.
Consequently, instead of selecting a particular approach in western thought and generalizing it to
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or comparing it with conservation current, this study tries to extract the Western philosophical and
intellectual approaches from the very heart of available currents of conservation.
In architectural conservation in Iran there is a perspective called Iranian-Islamic whose meaning is
the influence of Islamic belief and thought upon tradition of conservation architectural works during
Islamic era of Iran.
This paper is going to find a “field-raised” approach to investigate the available examples and methods
of conservation which form a part of conservation tradition in Iran. As a result, through moving from
example to the concept, the attempt is to extract the religious concepts affecting the deeds. The
examples of considering spiritual and metaphysical issues are derived from oral interviews, field
and library works. Rooting such concepts takes place through arrangement of extracted parameters
and codes. Referring to verses of Holy Quran related to the subject matter and also utilizing Tafsir
al-Mizan, the personal interpretation of religious issues is prevented as much as possible. Finally,
through analytical-comparative method, the similarities and the differences between two perspectives
in explaining metaphysical aspects are discussed.
The analytical comparison indicates that the mentioned metaphysical aspects in Western view do not
include all aspects of Iranian Architecture in Islamic Iranian view. The essence of these perspectives
differs in a couple of views which originates in the difference between their ideology and basics.
Since the metaphysical concepts deal with beyond-materialistic issues, often they have no precision
in expressing physical and quantitative aspects. Following this obscurity, the popular usage of the
concepts proposed in different historical periods of Western conservation, and those have in common
with concepts available in Islamic view solely in vocab, for the first step lead to semantic confusion
of such concepts and then their incorrect combination with metaphysical concepts available in
architectural works and today’s conservation in Iran.
Also, since the metaphysical aspects of conservation and architecture, in Islamic viewpoint, are
integrated with monotheistic belief and resurrection of human, it does not propose metaphysics from
humanistic view point, and considers a broader range in expression of such aspects. Therefore, it
is required to assert that by deletion of Islamic perspective from Persian conservation, the spiritual
meanings, concepts and the contents of such heritage is gradually “forgiven” and “feigned”. On the
other hand, since such aspects are tied with individual’s internal belief and roots in his resurrection
thought, they affect all practical and theoretical pillars of conservation including factor, subject matter
and the method of conservation; as a result, to continue and revive such aspects in conservation,
through Islamic reflection, training individuals along with education requires attention; as the
precession of such issue is capable for review through tutor-pupil methods, professional customs
and fotowatnamehs in traditional industries and professions. Thus, action itself as a content is
employed to carry sublime religious concepts and constructs a part of conservation and enduring
nature of metaphysical aspects in the process of conserving the body. Also, a fortiori, in this view,
human is not neutral and his role is to carry the sublime meanings of a tradition. It worth to know
that, in Islamic attitude, there is a close relationship between three pillars of conservation that are
conservation subject, conservation method and conservation factor which is a human who moves
along with divine will, and these three are united under monotheistic view.
Keywords:Metaphysical Aspects, Iran’s Islamic Architectural Heritage, Islamic Ideology,
Western Conservation Viewpoint.
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