دريافت مقاله94/11/27 :
پذيرش مقاله95/09/28 :

رضا رحیمنیا** علی زمانیفرد*** مهران قرائتی

****

چکیده

منابع موجود دربارۀ معماری ایرانی ،بهنظر میرسد بخش زیادی از مطالعات تاریخ معماری ایران
بر اساس آثار و
ِ
متمرکز بر اثر معماری است و توجه به معمار آثار کمتر دیده میشود .همچنین مطالعۀ سرگذشت این معماری نشان
میدهد که در کنار شرایط جامعه و حاکمیت ،ب َنایان و معماران نیز نقش قابل تأملی در تداوم و تکامل این معماری
داشته و دارند .ازاینروی در راستای کمک به شناخت و ارتقاء چنین ظرفیت و توانایی ،بررسی زمینههای بهحاشیهرفتن
معماران سنتی با نگاهی آسیب شناسانه اجتنابناپذیر خواهد بود .لذا این مقاله با استفاده از روشهای توصیفیتاریخی
و مطالعات کتابخانهای به بررسی آنچه میپردازد که باعث تغییر نقش معماران سنتی در جامعۀ معماری و مرمت
شده است .در نهایت نیز به جمعبندی این عوامل پرداخته تا زمینۀ روشنی از دالیل و شرایط رخداده را بازگو نماید.
بهطورکلی این پژوهش در راستای پاسخ به این پرسش است که «با توجه به تغییرات نظام و ساختار اجتماعی،
بهعنوان بخشی از تاریخ معماری ایران ،پس از ورود آموزش جدید معماری ،تعامل معماران سنتی با این ساختار
جدید چگونه بوده است؟» .ازاینرو با جستجو در منابع مکتوب و در قالب یک روش توصیفیتاریخی این بررسیها
در قالب سه حوزه فعالیتی نظارت ،طراحی و ساخت انجام پذیرفته است .این پژوهش نشان میدهد بهدنبال تغییرات
شرایط جامعه و نفوذ معماری مدرن ،حوزۀ فعالیت معماران سنتی در معماری دچار رکود و تقریباً در طراحی و نظارت
معماری بهمرور جایگاه خود را از دست دادهاند ولی در حفاظت از معماری تجربه آنها در معماری گذشته بهعنوان
نقطه مثبتی تلقی و تالش شده است از آن بهره گرفته شود .درنهایت با اینکه در حال حاضر در حوزۀ معماری ،بیشتر
ب َنایان سنتی شناخته میشوند (فقط فعالیت ساختن)؛ ولی در حوزه حفاظت هنوز با نام معماران سنتی نقشی هرچند
محدود در طراحی نیز دارند (فعالیت تعمیر و طراحی).
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تاریخی با عنوان «دانش معماران بومی در حفاظت از معماری؛ زمینهها و عوامل مؤثر بر مداخله در معماری خاکی از منظر معماران بومی
در جنوب خراسان» است که در دانشگاه هنر اصفهان ،تحت راهنمایی دکتر مهران قرائتی و دکتر علی زمانیفرد بین سالهای  1391تا
 1395انجام شده است.
** پژوهشگر دکتري مرمت ابنيه ،دانشگاه هنر اصفهان و مدرس دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) .قزوین( .نويسنده مسئول)  
        rezarahimnia@gmail.com
zamanifard@art.ac.com
*** استادیار ،گروه مرمت و احیا بناها و بافتهای تاریخی ،دانشگاه هنر ،تهران.
**** استادیار ،گروه معماری ،دانشگاه هنر اصفهانmehrangharaati@gmail.com               				   .

سال هفتم ،شماره سيزدهم ،بهار و تابستان 1396

تحوالت معماری و مرمت با تکیه بر منابع مکتوب

*

دوفصلنامه علمی -پژوهشی مرمت و معماري ايران

بررسی تاریخی و تبیین جایگاه حرفهای و نقش معماران سنتی در فرآیند

19

مقدمه
بررسی تاریخی و تبیین جایگاه حرفهای و نقش معماران
سنتی در فرآیند تحوالت معماری و مر مت با تکیه بر
منابع مکتوب

20

بررسیهای انجامشده در حوزۀ تاریخ معماری ایرانی تاکنون
معرف آن بوده که این معماری در دوران حیات خود شاهد
تنوع تدریجی فضایی ،شکلی ،ساختمانی و عملکردی همراه با
تداوم بودهاست .چنین همراهی و تداومی عالوهبر تأثیرپذیری
از بستر و شرایط حکومت و جامعه ،منعکسکنندۀ نقش
ابزارهای در دسترس و تواناییهای موجود در حوزه دانش و
فنون ساختمانی است؛ که این بخش بیش از هر چیز به نقش
سازندگان ،بانیان ،معماران ،ب َنایان و یا حتی مداخلهگران
آثار در دورههای بعد بازمیگردد .بهنظر میرسد نقشی که
معماران و ب ّنایان بهعنوان طراحان ،ناظران و مجریان و حتی
مداخلهگران این ساختارهای معماری ایفا کردهاند تا حدی
کلیدی و مهم است که مطالعه و بررسی اثرگذاری چنین
نقشی اهمیت بسیاری دارد .همانگونه که اسناد و کتیبه
های موجود در برخی از بناهای تاریخی نیز به خوبی نشان
میدهند ،پیشینۀ حفاظت و مرمت همزاد و همپایه با معماری
است و حفظ و تعمیر بناها جزئی از تالشهای مردمان پیش
از دوران مدرن بوده است.1
درعینحال با بررسی تاریخچۀ آموزش و مطالعۀ نظرات
پژوهشگران مرتبط ،این نکته بهنظر میآید که آموزش معماری
و مرمت همچون سایر حرفهها ،سینهبهسینه و بر اساس نظام
استادشاگردی صورت میگرفته .درواقع مرمتگران قدیم
بناهای تاریخی معمارانی ماهر بودهاند که خود نیز از این
نظام سنتی آموزش ،کسب دانش و تجربه کردهاند .حتی تا
به روزگار معاصر نیز بخش بزرگی از تعمیر بناهای تاریخی
بر عهدۀ همین معماران سنتی بوده و در حال حاضر نیز بر
عهده بازماندگان آنهاست( 2ندیمی1370 ،؛ 1385؛ حجت،
1391؛ اولیا1381 ،؛ مفید و همکاران .)1385 ،از طرفی دیگر،
بهنظر میرسد فرایند حفاظت و مرمت در نزد معماران سنتی
و موقعیت و نوع فعالیتهای این گروه ،در کنا ِر رخدادهای
جامعه با فراز و نشیبهایی روبهرو بوده است .معماران گذشته،
نقش بسزایی در انجام تعمیر آثار تاریخی داشتهاند و همانگونه
که کیانی ( )213 :1386نیز اشاره میکند بهنظر میرسد تا
قبل از دورۀ قاجار تمام توجه ،چه در ساخت و چه تعمیر به
معماران سنتی بوده است (ابنخلدون ،1366 ،ج .)102 :2
علیرغم این موضوع بهمرور و به دالیل مختلف عالوه بر
کمرنگشدن نظام سنتی آموزش معماری ،مهارت و توانایی
معماران سنتی در مرمت و تعمیر بناهای تاریخی کمتر موردتوجه
قرار گرفت ،درحالیکه تا پیش از این مهم شمرده میشد
(کیانی .)104 :1386 ،یکی از این دالیل میتواند جایگیری

مدیریت جدید در اجرا و نظارت بر معماری جدید و البته در
کنار آن مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی باشد 3که به تدریج
با ورود نظام نوین معماری تغییر کرد .ایجاد مؤسسات تمدنی و
فضاهای عملکردی جدید ،همانند دبستان ،هنرستان ،دانشگاه،
بیمارستان ،کارخانه ،سینما ،بانک ،شهرداری ،پاسگاه و ،...
مصالح معماری و ظهور معماری جدید در ایران (مدرنیته در
معماری) نیز از عوامل مؤثر بر تغییر حیطۀ فعالیتی معماران
سنتی و جایگزینی معماران جدید هستند (همان )216:که
میبایست در این زمینه مورد مداقه قرار گیرند .در این راستا
رویدادهایی همچون افزایش توجه به غرب ،ظهور مدرنیته و
آغاز معماری مدرن ،پیدایش آموزش جدید دانشگاهی ،رونق
فعالیتهای فرهنگی و موضوعاتی ازایندست بهنظر میرسد بر
حیطۀ فعالیتی معماران سنتی تأثیر داشته و موجب تغییراتی
در آن شدهاست که آنها نیز درخور بررسی هستند.
در این مقاله بررسی نقش و فعالیتهای معماران سنتی در
دوران پیش و پس از ورود آموزش جدید معماری مورد دقت
نظر قرار خواهد گرفت .هدف اصلی مقاله ،تبیین جایگاه حرفه
ای معماران سنتی در ایران بوده که به مرور زمان دستخوش
تغییر شدهاست .شناسایی این عوامل در جهت استفاده از
قابلیتهای معماران برای امروز و همچنین آسی بشناسی
رویدادهای گذشته ،برای جلوگیری از تهدیدهای موجود،
میتواند موردتوجه باشد .در این راستا این مقاله تغییر و
تحوالت فعالیتهای معماران سنتی در محدودۀ جغرافیایی
ایران و در سه دورۀ زمانی شاخص معماری (پیش از افزایش
ارتباط با اروپا ،افزایش ارتباط ایران و اروپا و پس از مدرن)
را با شناخت موقعیت جامعه در این سه دوره و درنتیجۀ آن
عکسالعمل معماران سنتی در برابر آنها ،بررسی خواهد کرد.
در همین زمینه در این نوشتار چارچوب کلی پژوهش در
راستای پاسخگویی به سؤاالت زیر سازمانیافته است:
 با توجه به تغییرات اجتماعی و فرهنگی ،بهعنوان مهمترین زمینهساز تحوالت در معماری ایران و ورود نظام جدید
آموزش معماری چه تغییر و تحوالتی در فعالیت معماران به
وجود آمده است؟
 حوزۀ فعالیتی معماران سنتی با توجه به گذر زمان وتغییرات جامعه (گذر از سنت و ورود به دنیای جدید) چه
تغییراتی را پذیرفته و به چه سمت و سویی هدایتشده است؟
پیشینه توجه به معماران سنتی
بررسی پیشینۀ توجه به معماران سنتی و رویکردهای
متفاوت پژوهشگران نسبت به آنها ،در این بخش بهعنوان

ثبت و مستند کردن نام معماران ،ب ّنایان و آفرینندگان
آثار معماری که از مرسومترین روشهای برخورد با معماران
گذشته است به نحوی شایعترین رویکرد با آنها را نیز ایجاد
نموده است .اگرچه نام تمام معماران با این رویکرد ثبت و
ضبط نشدهاند؛ ولی بخشی از معماران بناهای تاریخی یا به
واسطۀ کتیبههای موجود در آنها ،یا نوشته ،متون و اسناد
تاریخی و یا توسط محققین متأخر با توجه به همین دو منبع
(کتیبهها ،منابع و اسناد تاریخی) ثبتشده و حداقل نام آنها
در منابع گوناگون آمدهاست.5
 -تشریح فعالیت ساختمانی یا شرایط صنفی

شرح فعالیت ساختمانی معماران و تشریح شرایط صنفی
آنها ،چه از رویکرد تاریخ اجتماعی و چه تاریخ معماری گروه
دیگری از مطالعات مرتبط به معمار گذشته است .این نگرش
که با هدف مستندسازی و ثبت رویدادهای قدیم صورت
پذیرفته ،اغلب در متون گذشته بهچشم میخورند .متون
تاریخی گذشته ،6آثار نظم و نثر فارسی 7و سفرنامهها 8بخش
مهمی از این منابع هستند.
 -مستندسازی تجربیات و دانش فنینظری

با توجه به تفاوت نگاهها ،برای آنچه امروزه در رویکردها
نسبت به معمار گذشته مشاهده میشود میتوان دستهبندی
متنوعی را در نظر گرفت .مستندسازی تجربیات معماران
گذشته ،به عنوان حفظ دانشی که به مرور فراموش میشود،
در کنار معرفی و پرداختن به تجربیات آنها دو گروه اصلی
فعالیتهای متأخر را تشکیل میدهند که البته شاید بتوانند
دست هبندیهای دیگری را نیز بپذیرند .مطالعات متأخر
انجامشده دربارۀ معماران را میتوان در چهار دسته کلی
دستهبندی نمود :گروه اول مستندسازی تجربیات معماران که
تالش داشته ،بخشی از تجربیات معماران گذشته را مستند
نمایند9؛ گروه دوم معرفی استادکاران و معماران گذشته
است که مقاالت ،مجالت تخصصی حوزۀ فرهنگ و میراث

روش پژوهش
همانطورکه اشاره شد برخی از اسناد و متون تاریخی
در کنار توصیف بناهای خصوصی و عمومی ،به نام و احوال
معماران آنها نیز اشاره داشتهاند؛ بنابراین بهمنظور دستیابی به
شناختی مناسب از معماران سنتی (شامل احوال و ویژگیهای
ایشان و فعالیتها و جایگاه آنها در سالهای منتهی به دوران
اخیر) با جستجو در منابع مکتوب 12و بهعنوان بخش مکمل،
انجام مطالعات میدانی با مراجعه به منابع شفاهی (بازماندگان
آخرین نسلهای معماران سنتی) موردتوجه قرارگرفته است.
محور توجه در این جستوجوی اطالعات ،متمرکز بر حوزۀ
فعالیت معماران سنتی و جایگاه آنها در جامعه بوده است.
این بررسیها در قالب سه حوزه فعالیتی :نظارت؛ طراحی
و ساخت انجام پذیرفته است .درنتیجه ویژگیهای مشترک 
این سه حوزۀ فعالیتی مطابقت و جنبههای فعالیت معمار در
هر دورۀ تعیینشده است .در ادامه نیز نقاط اشتراک آنها با
سیر تحول جامعه در کنار هم قرارگرفته است .مقالۀ پیش
رو مطالعهای کیفی و غیر تجربی است که از نظر گردآوری
اطالعات با استفاده از مطالعات کتابخانهای و میدانی و از
نظر هدف نیز در قالب یک پژوهش بنیادی مدنظر قرارگرفته
اس ت .برای تجزیه و تحلیل نیز ،از تحلیل منطقی بهره
گرفتهشده است و در کل میتوان روش پژوهش مقاله را
روشی توصیفیتاریخی در نظر گرفت.
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 -ثبت کردن نامها (مستندسازی)

فرهنگی 10نشان میدهد ،بهعنوان بخشی در مقاالت آنها
جای دارند؛ گروه سوم توجه به دانش فنی معماران است
که شاید بتوان از آن تحت عنوان درسآموزی از تجربیات
و نکات اجرایی و فنی موجود در آنها (دانش عملی) نیز
نام برد .شاید بتوان ترویج هر چه بیشتر تحقیقات مرتبط
با این گروه را پیرنیا دانست که با توجه به دانستههایی که
از معماران فراگرفته بود و اذعان به اینکه منابعی بهتر از
آنها نیست ،آنچه آموخته بود را تدریس میکرد( 11پیرنیا،
)40 :1387؛ گروه چهارم که مطالعات کمتری را به خود
اختصاص داده است توجه به دانش نظری و معنوی معماران
سنتی است که جنبههای اخالقی ،ایدئولوژیکی و همچنین
آموزشهای استادشاگردی را موردتوجه قرار دادهاند .این
برخورد در تعدادی از تألیفات محققینی مثل ندیمی ()1385
و حجت ( )1391بهچشم میخورد؛ اما آنچه در این مقاله
آمده نگاهی از جنبۀ جایگاه حرفهای معماران سنتی همراه
با رویکردی تاریخی است که کمبود آن در مطالعات مرتبط
با معماران دیده میشود.

دوفصلنامه علمی -پژوهشی مرمت و معماري ايران

بخش مهمی از پیشینۀ تحقیق موردتوجه قرارگرفته است.
معماران سنتی بهعنوان اصلیترین اقدامکنندگان برای ساخت
و تعمیر آثار معماری ،موضوعی شناختهشده و درخور برای
محققین هستند و تا کنون نیز پژوهشهای با تنوع رویکردی
در این زمینه انجام شده است .این رویکردها قابلیت دستهبندی
به چند گروه عمده را دارند که در اینجا مجال پرداختن به
همۀ آنها وجود ندارد 4و متناسب با این نوشتار ،به مرور چند
رویکرد اکتفا میشود.
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تعاریف و مفاهیم متفاوت مرتبط با یک واژه اگرچه به
ظاهر ساده انگاشته میشود؛ ولی میتواند حوزهها و جنبه
های مختلف درگیر با آن را تشریح نماید .در اینجا برای
دستیابی به تعریفی مناسب از معمار ایرانی سعی شده
است تا بیشتر به این واژه پرداخته شود .معمار بر حسب
مأموریتهای مختلفی که در فضای ساختوساز ایفا میکند،
میتواند بهعنوان سازنده ،برپاکنن ده و حتی تع میرک نندۀ
ساختارهای معماری گذشته معرفی شود .تعریف مناسبی
از محدودۀ فعالیتهای معمار در گذشته و تغییرات بعدی
آن تا به امروز بهعنوان یکی از مفاهیم اصلی در این مطالعه
شناخته میشود .این واژه ،عالوه بر آنکه بر پیشه یا گروه
صنفی خاصی داللت دارد ،تعاریف متف اوتی با اشا ره به
فعالیتها یا وظایف صاحب پیشه نیز دارد .همچنین اسناد
و مدارک تاریخی میتوانند در جهت فهم دقیقتر از جایگاه

معمار و با توجه به رویدادها و فعالیتهای اجرایی اطالعات
و تعریف مناسبی از معمار ایرانی ارائه دهند .لذا در قالب
جدول  1تعاریف و مفاهیم متفاوت مرتبط با معمار از سه
منظر «نگاه به پیشه معماری و گروههای صنفی (گذشته)»،
ریشهیابی واژۀ «مع مار» (در زبان فارسی و ا ن گلی سی) و
مفهوم آن و «همچنین معمار در حوزۀ عمل (فعالیتها)»
ارائهشده است.
در جمعبندی مطالب ارائهشده میتوان گفت :نقشهایی
که یک معمار در فرآیند ساختوساز میتواند ایفا نماید
بسیار وابسته به همان حوزههای متفاوت فعالیتی است که
وی انجام میدهد .همچنین نمونههای اشارهشده به همراه
دیگر منابع تاریخی موجود-28که اشاراتی به حوزه فعالیتی
معماران دارند -نشان میدهد میتوان جایگاه حرفهای معماران
را از گذشته تا به امروز با سه حوزۀ فعالیتی طراحی ،نظارت
و ساخت مورد بررسی قرارداد .همان سه حوزهای که امروزه

جدول  .1بررسی معمار از سه جنبه متفاوت (پیشه معماری ،معمار و فعالیتهای وی) (نگارندگان)
ردیف

جنبه
موردتوجه

شرح برخی از تعاریف و مفاهیم موجود

 در شمال آفریقا معمار را معلم ،در الجزایر صاحب و در ایران و کشورهای همجوار وی را «استاد» ،به معنی پیشهور و صنعتگرمینامند (افشار نادری.)298 :1374 ،
 مایر ( )Mayer 1956معتقد است که معمار در سرزمینهای اسالمی جز در موارد معدود یک «صنعتگر» و «پیشهور» استتا یک نظریهپرداز.
 -معماری نوعی صناعت و پیشه ،هنر و یا حرفه است (ولف1388 ،؛ دیماند1383 ،؛ حسن و همکاران )355-356 :1375 ،و در

قرون وسطی و بهخصوص اروپا و همچنین در جهان اسالم و ایران سازندۀ ساختمان و طراح آن ،عمدتاً پیشهور بوده است( .افشار
نادری294-300 :1374 ،؛ قیومی بید هندی65-67 :1385 ،؛ برادران خلخالی)34 :1391 ،

1

نگاه به
پیشۀ
معماری
و
گروههای
صنفی

 پیشهوران در قالب گروههای صنفی فعالیت میکنند (ریاضی ،)356-360 :1374 ،قیومی بید هندی ( )74-77 :1385وصادقیپی ( )13 :1388نیز وجود این گروههای صنفی در معماری را تأیید میکنند.
 در دوران اسالمی هر صنف برای خود شیخی داشت که وی به واسطۀ فراوانی تجربه و مهارت در آن علم از دیگران ممتاز بود،پس از او استاد ،خلیفه ،صنعتگر و کارآموز در رتبههای بعدی قرار داشتند .شیخ مقامی باالتر از همه داشته که از طرف اعضای
صنف یا محتسب انتخاب میشده است .13استاد کسی است که توان بالقوۀ شاگرد را به بالفعل تبدیل میکند و شاید بتوان آن را
معادل همان استادکار (معمار سنتی امروزی) نامید .خلیفه به معنای دستیار استادکار است و در دوران صفویه بهعنوان شاگرد
استاد بکار میرفته است و شاید معادلی برای ب ّنا باشد .صنعتگر شخصی خواهان آموزش مهارت الزم است که شاید بتوان آن را
معادل شاگرد نامید( .شیخلی86-88 :1362 ،؛ غرابی.)273-274 :1385 ،
 -در هر حرفه داوطلبان از سه پایۀ اساسی میگذشتند :نخست شاگرد یا کارآموز بودند (مبتدی)؛ بعد به کسب مهارت نائل میآمدند

(صانع) و پس از گذراندن آزمونی خاص (احتماالً منظور این است که معمار برای سنجش میزان توانایی ،بخشی از کار را به شاگرد

واگذار میکند) به درجۀ استادی (معلم) میرسیدند (حسن و همکاران .)357 :1375 ،
 تشکیالت و گروههای صنفی که در دوران اسالمی گسترشیافته بودند با شروع حکومت قاجار و همزمان با تغییر ساختارهایاجتماعی و علمی که اتفاق افتاد 14بهتدریج رو به افول مینماید (ندیمی)43 :1385 ،

ادامه جدول  .1بررسی معمار از سه جنبه متفاوت (پیشه معماری ،معمار و فعالیتهای وی)  
ردیف

معمار

3

در حوزۀ
عمل

(فعالیتها)

 ابن خلدون ( :1366ج )101 :2اشاره میکند عالوه بر ساختن و تعمیر بناها که نسبت به مهارت و بصیرتِ ب ّنایان توسط آنها انجام میشودحکم حاکم توسط ب ّنایان با بصیرت انجام میشود.
حتی حلوفصل اختالفات مربوط به امور ساختمانی در کنار ِ
 شیمل )342 :1386( 27در توضیح بنای تاجمحل آورده است « ...معمار استاد احمد الهوری ملقب به نادرالعصر ،برای بخش عظیمی از بنامسئول بوده است »...
 در تاریخ عالم آرای عباسی (اسکندر منشی ،1382،ج  )850 :2آمده است «در منازل بهشت آسا و باغات فردوسنما که طرح طبیعت ومعما ِر همت واالی آن حضرت در آنجا طرح انداخته بودند ،مسکن انداختند».
 در خالصه التواریخ (منشی قمی ،1383،ج  )934 :2در توضیح ساخت عمارت مجدد مرقد امام موسی کاظم (ع) و امام جواد (ع) آمده است« ...ناظران دیوان ،معماران روزگار و مهندسان پرکار را طلب فرمود و مقرر داشتند در باالی مراقد شریف آن حضرات خانه وسیعی که دو گنبد
مالصق یکدیگر داشته باشد با دیگر عمارات [ ]...بنا کنند و سرکاران تعیین نموده به زودی به اتمام رسانند» .
 معمار سنتی سازندهای بود که درعینحال معمار ،مهندس ،پیمانکار ،هم طراح و هم سازنده بود و کسی بود که بر ساخت بناهایی همچونکلیساها ،قصرها و سایر سازههای سنتی و حماسی نظارت میکرد (دورسی.)126 :1388 ،
 در لغتنامه دهخدا ( )1389آمده ،طراحی به معنی عمل و شغل طراح ،نقشهریزی ،نقشه بنایی را بر کاغذ و یا بر زمین آن رسم کردن،نظارت به معنی مراقبت و تحتنظر و دیدهبانی داشتن کاری (سرکاری و مباشرت) و ساختن به معنی بناکردن ،عمارتکردن ،درستکردن
و مهیاکردن میباشد که در حوزۀ معماری با عنوان ساخت و در حفاظت با تعمیر به آن پرداختهشده است.

(نگارندگان)

سال هفتم ،شماره سيزدهم ،بهار و تابستان 1396

ریشهیابی
واژه
«معمار»
و مفهوم
آن

 معماران سرزمینهای اسالمی در افریقای شمالی ،خاورمیانه و آسیای میانۀ غربی ،در اصل ادامهدهندۀ کارهای «طراحسازنده» در اواخر دورۀعهد باستان بودند .در سدههای میانه 15برخی از ایشان را با نام «ب ّنا» میشناختند و این عنوان گویای آن بود که آنها پیشهورانی استادکار بودند؛
البته برخی از معماران از حرفههای دیگر و برخی نیز به القاب دیگر شهرت داشتند .حرفۀ معماری با گذشت زمان بیشازپیش تخصصیشده
و تا سده هشتم معماران را با عناوین «استاد» یا «معلم» میشناختند و واژۀ عربی (و سپس فارسی و ترکی) معمار که در معنا از همه بیشتر
به آرشیتکت نزدیک است از این دوره رایج شده است .بهتدریج در سدۀ نهم صنف معماران دربار پدیدار شد و َسرمعمار (معمار باشی) عهدهدار
مسئولیتهای این صنف بود( 16طباطبائی.)652 :1391 ،
 «معمار» ،طراح و سازندۀ بنا ،ب ّنایی باتجربه که بنایی را طراحی میکند و سرپرستی کارگران سازندۀ بنا را بر عهده میگیرد و مباشر ب ّناییو دانای به علم ب ّنایی است که به استاد بنا دستورالعمل میدهد .وی کسی است که در امر ساختمان اطالعات تجربی بسیار دارد و نقشه و
طرح ساختمان را تهیه میکند و چند ب ّنا با مراقبت و نظارت او کار کنند؛ همچنین «معمار باشی» 17بهعنوان رئیس گروه معماران و رئیس
صنف معماران در دورۀ صفویه و قاجار شناخته میشود (بهشتی و قیومی بید هندی 242 :1388 ،و 243؛ طباطبائی652 :1391 ،؛ شاد و
همکاران1335 ،؛ جمالالدین انجو و همکاران1351 ،؛ داعی االسالم)1383 ،
 معادل واژۀ «معمار» در زبان پهلوی «راز یا رازیگر» است (رفیعی سرشکی و همکاران .)412 :1382 همچنین در تعریف واژۀ «مهراز» آوردهاند :کسی است که توانایی شالوده ریزی مهرازی و بازرسی بر کار ساختمانسازی را داشته باشد ومعادل آرشیتکت و همان معمار مهندس دانشگاه دیده است( 18رفیعی سرشکی و همکاران .)412 :1382
 در کار ساختمانسازی چند نفر از چند رسته (صنف) با هم همکاری میکنند تا کار به انجام رسد که این رستهها را از باال به پایین میتوانچنین دستهبندی نمود :مهراز (مهندس معمار)؛ استاد رازیگر (استاد معمار) :کسی که نقشه ساختمانی را پیاده میکند و کارگردان بخشهای
ساختوساز است و زیردست مهراز کار میکند؛ رازیگر (معمار) :زیردست استاد رازیگر (کسی که طرح ساختمان را میکشید و خود با گروه
واالدگران و استادکاران و کارگران آن را میساخت)؛ استاد واالدگر (استاد ب ّنا) :زیردست استاد رازیگر (کسی که در کار ساختمانسازی به
سفتکاری و دیوار سازی میپردازد)؛ واالدگر (ب ّنا) :زیردست استاد واالدگر (کسی که دیوار گلی را چینه به چینه میسازد)؛ کارگر (زیردست
واالدگر) (رفیعی سرشکی و همکاران.)412 :1382 ،
 برخی از محققین از واژۀ «آرشیتکت» 19برای معماران ایرانی ،استفاده کردهاند .کلمۀ آرشیتکت از اواسط قرن  16معمول و از معادلهایی در زبانفرانسه ،التین و یونانی گرفتهشدهاست ( .)Harper 2001درعینحال ویتروویوس 20سالها پیشتر از این ،بخشی از کتابش را به موضوع معمار و
تعلیم معمار اختصاص داده که نشان از وجود فعالیت گروهی از مردم در ساخت بناها قبلتر از این تاریخ است (ویتروویوس پولیو.)12-20 :1388 ،
 درباره معماران سنتی بهنظر میرسد کلماتی مثل  Mason23 ،Builder22 ،Architect21و  ،Craftsman24بیشتر مورد کاربرد بوده والبته هر کدام از این کلمات خود وابستههایی نیز داشتهاند که در بخشهای مختلف موردتوجه بودهاند.25
 با توجه به آنچه در معنای چهار واژه فوق آمده (پانوشت  21و  22و  23و  )24و همچنین با توجه به منابع خارجی که به معماران ایرانیپرداختهاند 26شاید بتوان گفت معادلهای فارسی قابل ارائه برای  Architectبه معنای معمار (مهراز و مهندس معمار)؛  Craftsmanو
 Builderبه معنای سازنده (رازیگر)؛  Masonرا به معنای ب ّنا (واالدگر) در نظر گرفت و آن گونه که بهنظر میرسد آنچه در این پژوهش
مدنظر است ،بیشتر بر رازیگران و واالدگران (معمار سنتی) متمرکز باشد .

دوفصلنامه علمی -پژوهشی مرمت و معماري ايران

2

جنبه
موردتوجه

شرح برخی از تعاریف و مفاهیم موجود
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بررسی تاریخی و تبیین جایگاه حرفهای و نقش معماران
سنتی در فرآیند تحوالت معماری و مر مت با تکیه بر
منابع مکتوب

24

نیز برای معماران در سازمان نظاممهندسی ساختمان وجود
دارد :طراحی؛ نظارت و اجرا (بنا کردن و ساختن) .ازاینرو
آنچه در ادامه فراهم آمده با نگاه به این سه حوزۀ فعالیتی
شکلگرفته است.
معمار سنتی ایرانی در گذر زمان
معماران سنتی در راستای ساخت و تعمیر (معماری
و حفاظت) که بخشی از فعالیتهای اصلی آنها را تشکیل
میداده ،در یک سیر تاریخی از گذشتهای دور تا به امروز دچار
فراز و فرودهایی شدهاند .به نظر میآید مؤلفههای مختلفی
براین فراز و فرود تأثیر گذاشتهاند که مشخص کردن نقش
و اهمیت هریک از مؤلفهها در دو قرن اخیر ،مهمترین هدف
این پژوهش است  .از این رو تالش شده تغییرات مذکور در
سه دورۀ اصلی تاریخی مورد واکاوی قرار گیرند :دورۀ اول
که به پیش از افزایش ارتباط ایران و اروپا (قبل از 1192
ه.ش ).میپردازد ،از آنجا که مربوط به دوران قبل از تغییر
و تحوالت اجتماعی است ،میتواند مقیاسی برای توجه به
تغییرات بعدی و پیش رو باشد؛ دورۀ دوم که همزمان با دوره
افزایش ارتباط ایران و اروپا ( 1192تا  1357ه.ش ).است
بهعنوان بخشی محوری در این پژوهش ،نشان خواهد داد
که اغلب تغییر و تحوالت اجتماعی و فرهنگی در این بازه در
جامعۀ ایرانی صورت پذیرفته و بررسی آن در یک گذر زمانی
و در مقام مقایسه با دورۀ قبلی و بعدی خود زمینههای اصلی
شکلگیری تغییرات را روشنتر خواهد نمود؛ دورۀ سوم که به
دوران پس از انقالب اسالمی ( 1357به بعد) خواهد پرداخت
نگرشهای امروزی و رویکردها نسبت به معمار گذشته را
روشن خواهد ساخت تا بتواند این سیر تاریخی را تا به امروز
در مقایسه با دیروز کامل نماید.
برای درک مناسب از تغییرات و تحوالت رویداده ،تغییرات
رویداده در هر دوره بر روی نمودارهایی مطابق شکل روبهرو
نمایش دادهشده که اشاره به اهم فعالیت معماران در طراحی،
نظارت و ساخت در معماری و حفاظت را دارد .دستهبندی
واحدی نمودارها ،که در تصویر شماره  1ارائهشده ،وابسته به
میزان دخالت معمار در هریک از حوزههای فعالیتی شکلگرفته
است ( 3واحد :فعالیت کامل در آن حوزه  2 /واحد :فعالیت
مشترک با نسبت باالتر  1 /واحد :فعالیت مشترک با نسبت
پایینتر  0 /واحد :بدون فعالیت در آن حوزه) .گفتنی است
این واحدها بصورت نسبی برای هر کدام از حوزههای فعالیتی
با توجه به بررسی متون تاریخی و منابع موجود ارائهشدهاند.

پردۀ اول :پیش از افزایش ارتباط ایران و اروپا (قبل
از عباس میرزا  1192 -ه.ش).
با توجه به اسناد و مدارک تاریخی موجود و نیز کتیب ه
های بهدستآمده از بناهای تاریخی 29و به اذعان قیومی
بیدهندی ( )1385میتوان گفت تا پیش از این دوره تمام
فعالیتهای حوزۀ معماری که معماران سنتی بخشی از آن
بودهاند از سیستم آموزشی استاد و شاگردی تغذیه میکرده
است .در این بازه ،رسیدن به مرتبۀ استادی در معماری نیاز
به ممارست طوالنی داشته که با تأیید استاد و دادن مقام
استادی به شاگرد رسمیت مییافته است .همچنین دقت
در آثار مکتوب و کتیبههای بهدستآمده از بناهای گذشته
حاکی از آن است که عناوین متنوعی برای مجریان مرتبط
با صنعت ساختمان مورداستفاده بوده 30بهگونهای که نشان
از وجود مراتبی در صنف ساختمان و معماری است (حسن 
و همکاران358-359 :1375 ،؛ کیانی423-470 :1385 ،؛
خان محمدی14 :1371 ،؛ ولف91-121 :1388 ،؛ افشار،
2-5 :1355؛ اوکین .)85-95 :1383 ،البته ندیمی (:1385
 )19-20در خصوص وجود یک نظام صنفی در دورههای
اسالمی اشاره دارد که شواهد تاریخی حاکی از آن است که
در دوران طوالنی خالفت عباسی و بعدازآن ،تمامی صاحبان
حرف و صناعت پیشگان ،در سازمانهای فتوت با تشکیالتی
قوی سازماندهی شده بودند و نقش محوری استاد در آموزش
حرف در این دوران از موضوعات موردتوجه بوده است .از
طرف دیگر مقررات اصناف و آیینها و مراسم آنها در قالب
«رسالههای معماری» در سرزمینهای شرقی جهان اسالم پا
گرفته (حسن و همکاران  )357 :1375و در این رسالهها ،که
نمونههایی از آن در ایران نیز وجود دارد ،31بسیاری از ضوابط
و آیینهای هر صنف نیز موردتوجه قرارگرفتهاند.
سیستم آموزش سنتی معماری که در این دوران مرسوم
بود بهتدریج با تحوالت فرهنگی دچار تغییراتی شد (کیانی ،

تصویر  .1مقدار واحدها در نمودارها (نگارندگان)

دومین بازۀ زمانی بررسی در این مقاله ،به پس از افزایش
ارتباط ایران و اروپا بازمیگردد .در این بازۀ زمانی بهدلیل تغییرات
گسترده اجتماعی و سیاسی در ایران تغییر و تحوالت نیز در
فعالیتهای اغلب صنوف و همچنین معماران سنتی مشهودتر
است .بهدلیل شاخصبودن این بازۀ زمانی دورۀ مذکور به چهار
بخش اصلی تقسیمشده و بهطور خالصه به شرایط جامعه و
بررسی نقش معماران سنتی در آنها پرداختهشده است.
 -فرنگ و ارتباط متقابل (عباس میرزا)

شروع تحول در معماری ایران و در کنار آن ایجاد تغییرات
در معماری و معماران سنتی در ابتدا به افزایش ارتباط ایران
با اروپا بازمیگردد .این افزایش ارتباطها که از دوران عباس
میرزا آغاز شد ابتدا پایهای نظامی داشت و بهتدریج در سایر
علوم نیز رخنه کرد .32برخوردهای اشارهشده بهتدریج موجب
ورود مهندسان خارجی به ایران شد تا اینکه در دوره قاجار
بهتدریج طراحی ،از جریان ساخت و اجرای معماری فاصله
گرفت و این بخش بهدست مهندسان خارجی (معماران
دانشگاهی) سپرده شد (برادران خلخالی .)40 :1391 ،بهنظر
میآید سپردن این بخش فعالیتی به معماران آموزشدیدۀ
خارجی ،به نوعی به چالش کشیدن صالحیت معمار سنتی
است و مقدماتی برای خروج وی از دایره تصمیمگیری حرفهای
خواهد بود .این موضوع همچنین عم ً
ال اعتمادبهنفس حرفهای
وی را خدشهدار خواهد کرد .با توجه به شرایط جامعۀ ایرانی در
این دوران و همچنین عدم رسوخ کامل تأثیرات فرنگ و اروپا
در جامعه و زندگی مردم عادی ،در توجه به معماران سنتی،
که تا پیش از این نیز اصلیترین سازندگان و تعمیرکنندگان

گرایش مدرنیته در معماری تأثیر معماری کالسیک دنیای
غرب است که پس از حکومت فتحعلی شاه و در نتیجۀ افزایش
ارتباط ایران و اروپا شروع میشود 35و این افزایش مراودات
موجب میشود تا عناصری از معماری سنتی تحت تأثیر نفوذ
غرب جای خود را به شکلهای تازهای بدهند .36در این دوره،
ایجاد مدرسۀ عالی دارالفنون توسط امیرکبیر ،چه از جنبه
طراحی و ساخت آن و چه از نظر دروس تدریس شده در آن،
بازگشت میرزا مهدیخان شقاقی بهعنوان اولین تحصیلکردۀ

ﻣﻌﻤﺎري
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تصویر  .2فعالیت معماران سنتی در حفاظت و معماری قبل از عباس میرزا
(نگارندگان)

ﻣﻌﻤﺎري
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تصویر  .3فعالیت معماران سنتی در حفاظت و معماری در دروه عباس میرزا
(نگارندگان)

ﻣﻌﻤﺎري
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تصویر :4.فعالیت معماران سنتی در حفاظت و معماری در دوران تجدد
(نگارندگان)

سال هفتم ،شماره سيزدهم ،بهار و تابستان 1396

پردۀ دوم :افزایش ارتباط ایران و اروپا ( 1192ه.ش.
تا  1357ه.ش).

 گرایش به مدرنیته در معماری (دوران تجدد و پیشاز مدرن)

دوفصلنامه علمی -پژوهشی مرمت و معماري ايران

 .)153 :1386اولین اعزام دانشجو را میتوان بهگونهای شروع
تحول فرهنگی و دگرگونی اندیشهای دانست که با حرکت
آهسته خود تا حدود 1192م فرایند ایجاد تغییراتی را موجب
شد که شیوۀ آموزش سنتی را روزبهروز کمرنگتر نمود .در
این بازۀ زمانی در باب حوزۀ فعالیتی معماران اگرچه بسته به
مرتبۀ شخص ،حیطۀ فعالیتی نیز تغییر میکند (بهعنوانمثال
یک معمار میتواند نقش طراح ،مجری و ناظر یک فعالیت
معماری را همزمان داشته باشد ولی ب ّنا تنها مجری عمل
معماری است) ولی با توجه به تمرکز این مقاله بر معماران
سنتی ،تمام ساختوساز و تعمیر معماری در کنار طراحی
توسط آنها صورت پذیرفته و همچنین بهعنوان ناظر نیز
مطالبی در متون تاریخی مرتبط با آنها دیده میشود (منشی
قمی ،1383 ،ج934 :2؛ نوائی.)116 :1368 ،

بودند (موسوی اصفهانی ،)355 :1363 ،تغییر جدی ایجاد
نمیشود .همانگونه که برادران خلخالی ( ،)40 :1391نیز
اشاره میکند معماران در این دوره به کارهایی چون طرای1،
اجرا ،نظارت و تخمین قیمت بنا مشغول هستند و عناوینی
مثل «مباشر» 33و «معمار باشی» 34در متون این دوره به چشم
میخورد .در این بازۀ زمانی معماران سنتی تنها با تغییرات
محدودی در بُعد طراحی معماری ،دیگر فعالیتهای حفاظت
و معماری را پوشش میدهند.

25

بررسی تاریخی و تبیین جایگاه حرفهای و نقش معماران
سنتی در فرآیند تحوالت معماری و مر مت با تکیه بر
منابع مکتوب

26

معماری و چالشهای وی در رویارویی با معماران سنتی و
فعالیت معماری 37پایههای تغییر در فرهنگ ایرانی و در پی
آن معماری ایران را موجب گشت .38بررسی منابع نشان می
دهد وی در کنار معمار سنتی در نقش طراح یا ناظر فعالیت
میکند (جهانبگلو78 :1380 ،؛ بانی مسعود.)180 :1390 ،
با توجه به نفوذ عناصر معماری غرب از یکطرف ،تقابل
تحصیلکردههای دانشگاهی با معماران سنتی از طرف دیگر
و زمزمههای اهمیت باستانشناسی و عتیقهجات از طرف
دیگر و ارتباط مستقیم هر یک از این سه جنبه با معماران
سنتی مبرهن است که تغییراتی در حوزۀ فعالیتی آنها صورت
پذیرد .همانطور که همایی ( )343 :1375نیز اشاره میکند
در این دوره هنوز تشکیالت جدید (معماری مدرن) نتوانسته
حسنظن جامعه را به خود جلب کند و در بیشتر موارد عامۀ
مردم به تشکیالت و معماران قدیمی خود اعتماد بیشتری
دارند .بررسی متون تاریخی مربوط به این بازۀ زمانی نیز نشان
میدهد دو عنوان «مباشر» و «معمار باشی» که بهگونهای
ارتباط بین معمار و حکومت را ایجاد نموده اند هنوز در
متون این دوره وجود دارند (پینوشت  33و  .)34با اینکه
در این دوره هنوز ساخت و تعمیر بر عهدۀ معماران سنتی
است؛ ولی بهتدریج بخش طراحی و نظارت به گروه جدیدی
(تحصیلکردگان دانشگاهی) سپرده میشود؛ البته بهدلیل
همزیستی متقابل و حفظ نقش اصلی معماران سنتی(  ،همانند
استفاده از تجربیات آنها در مسجد سپهساالر) بهعنوان رکن
اصلی ساخت و تعمیر ،این تغییر موجب تضعیف آنها نشده
است .از طرف دیگر جنبههای مثبت این افزایش ارتباط در
بحث اهمیت به باستانشناسی و آثار تاریخی نیز درخور توجه
است .در طول سالهای سلطنت ناصرالدینشاه ( 1226تا
 1274ه.ش ،).به گواهی اسناد و کتب تاریخی (اعتمادالسلطنه،
39
بيتا) تعمیرات مکرری در ابنیه تاریخی صورت گرفته است
و این نشان میدهد بخشی از فعالیت معماران از این پس به
تعمیر این آثار تاریخی اختصاص خواهد داشت .بحث حفاظت
و تعمیر آثار تاریخی دارای اهمیتی دوچندان شده و زمزمه
های حفاظت از آثار و تعمیرات آنها بیشتر شنیده میشود.

حوزه ،تأسیس انجمن آثار ملی در سال  1301به پیشنهاد
ذکاءالملک فروغی بود که بنای آرامگاه فردوسی بهعنوان
اولین آثار آنها موجود است( 41حجت234-237 :1380 ،؛
حبیبی و اهری.)37 :1389 ،
بررسی فعالیتهای انجمن آثار ملی در این دوران نشان
میدهد که بخشی از معمارانی که در خارج از ایران تحصیل
نمودند ،طراحی و ساخت بخشی از آثار معماری را در دست
دارند .بهگونهای که بهعنوان نمونه پس از تأیید نشدن طرح
اجرایی و مشکالت به وجود آمده در ساخت بنای آرامگاه
فردوسی ،توسط انجمن آثار ملی ،از لرزاده برای اتمام کار
دعوت شد (رئیسزاده و همکاران )18 :1383 ،و یا شرح
مرمت ایوان مسجد جامع عباسی توسط مرحوم معارفی که
پس از ناتوانی آندره گدار توسط وی انجام میشود (نگهبان ،
)31 :1385؛ این موارد نشان میدهد در شروع کار اعتماد
و اولویت به معماران جدید دادهشده بود و جایگاه حرفهای
معماران سنتی بهتدریج دستخوش تغییر شد.
د ر این دوره ،که با شروع دورۀ پهلوی اول آغاز و در
سالهای بعد از  1320با ظهور معماری مدرن به اوج رسید،
به مرور معماران به دو گروه اصلی تقسیم شدند :معماران
سنتی و معماران دانشگاهی .معماران سنتی موقعیت خود را
بهتدریج به معماران جدیدی دادند که بر اساس طرح و نقشه
و همگام با نظام نوین معماری دانشگاهی حرکت میکردند
(کیانی230 :1386 ،؛ جهانبگلو86 :1380 ،؛ بانی مسعود،
 )203 :1390و این خود بهمرور سبب بهحاشیه راندهشدن
آنها شد .سه دستۀ اصلی معماران سنتی ،معماران خارجی
و معماران ایرانی فرنگ رفته در این دوره فعالیت دارند.42
معماران سنتی اغلب در ساخت فضاهای موردنیاز مردمی
فعالیت داشتند و مساجد ،حسینی هها و ساختمانهای عام
المنفعه از نوع بناهایی بود که تنها توسط معماران سنتی ساخته
میشد (کیانی .)211-231 :1386 1،معماران خارجی ومعماران
ایرانی فرنگ رفته ،بخش عظیمی از معماری حکومت را در
دست گرفتند .همانطور که مخت ار ی ( )104 :1390نیز
اشاره میکند بهجز «جعفر کاشی» و «حسین لرزاده» که

 -اهمیت به باستانشناسی و عتیقهجات

تأسیس ادارۀ عتیقهجات بهعنوان مقدمۀ توجه بیشتر
به آثار باستانی شناخته میشود  .40در عصر مشروطه تا
طلوع دوران پهلوی از تعمیر آثار تاریخی اطالع دقیقی در
دست نیست و از سال  1300به بعد به تدریج توجه و اقدام
برا ی حفاظت و تعمیر یادگارهای گذشته ،آغاز میگردد
(مص طفوی .)13 :1334 ،یکی از او لین اقدامات در این

ﻣﻌﻤﺎري
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تصویر  .5فعالیت معماران سنتی در حفاظت و معماری در دوره اهمیت
باستانشناسی (نگارندگان)

تغییر شیوۀ آموزش معماری که با افتتاح دانشگاه تهران
( )1319و تأسیس دانشکده هنرهای زیبا ایجاد شد موجب شد
تا آموزش سنتی معماری نیز جای خود را به آموزش دانشگاهی
دهد (اسالمی و همکاران .)3-4 :1391 ،همانطور که حبیبی
( )27-33 :1389اشاره میکند ،رویکردهای معماری نیز در
این دوران تغییر یافتند که بهنظر میرسد تنوع معماران در
آن نقش داشته است .معماری مبتنی بر ادامه سبک قاجاری
و تلفیقی از عناصر معماری بومی و بیگانه ،معماری اصطالحاً

ﻣﻌﻤﺎري

ﺣﻔﺎﻇﺖ

تصویر  .6فعالیت معماران سنتی در حفاظت و معماری در دوره معماری
مدرن (نگارندگان)

پرده سوم :پس از مدرن (بعد از )1357
پس از سال  1357که آن را میتوان با عنوان پس از مدرن
مدنظر داشت ،جنبههای متفاوتی در فعالیت معماران سنتی به
چشم میآید؛ نگرشهایی که بیشتر به پس از انقالب بازمیگردد
و شامل جنبههای متفاوت نظری و عملی فعالیت معماران
سنتی میشود و بیشتر به مستندسازی این تجارب میپردازد.
در سالهای پس از انقالب اسالمی ،بهدلیل تغییرات حکومتی

ﻣﻌﻤﺎري
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تصویر  .7فعالیت معماران سنتی در حفاظت و معماری پس از مدرن
(نگارندگان)
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 -معماری مدرن

دوفصلنامه علمی -پژوهشی مرمت و معماري ايران

دستاورد خود را از تجربیات استاد و شاگردی کسب نمودهاند
دیگر معماران موجود از این پس تحصیالت اروپایی دارند که
بررسی فهرست ارائهشده از معماران از  1300تا به امروز و
بررسی آثارشان نیز مؤید این مطلب است (همان .)298-335 :
تأسیس موزۀ ملی ایران و طراحی ساختمان آن توسط
«آندره گدار» 43در  1308و ساخت آن با نظارت و معماری
ب ّنایی باتجربه به نام عباسعلی معمار باشی به تدریج نشان از
تغییر در رویکرد معماران سنتی دارد؛ معمار سنتی در این بنا
طرح یک معمار دانشگاهی را تنها اجرا و برساخت آن نظارت
میکند و دیگر طراحی آن از وی گرفتهشده است .در این
دوره با اینکه کموبیش معماران تحصیلکرده وجود داشتند
ولی اکثریت مردم جهت ساختن ساختمانهای کوچک و
معمولی مانند خانهها و ساختمانهای تجاری اغلب موارد
به مهندس معمار مراجعه نمیکردند بلکه به کمک معماران
سنتی اقدام به ساخت آنها مینمودند .معماران سنتی در این
دوره با الگوبرداری از ساختمانهای مهندسان طراح سعی
میکردند که نکتهها و جنبههای معماری جدید را با روشها
و آنچه خود از معماری سنتی میدانستند بیامیزند.همچنین
فعالیت گروههای تخصصی فرهنگی که از این دوران آغاز شد
به تدریج گسترشیافته و بعدها با ایجاد سازمان ملی حفاظت
آثار باستانی ( )1344و سپس شکلگیری سازمان میراث
فرهنگی کشور ( )1364جنبه تخصصیتری به خود گرفت و
درنتیجه بخش جدیدی برای فعالیت معماران سنتی ایجاد کرد.

ملی ،معماری متأثر از سبک بینالملل و معماری مبتنی بر
سبک کالسیک اروپا رویکردهای جدیدی هستند که در این
دوره شکل میگیرد .44معماران سنتی نیز در این دوره در
دو گروه اول فعالیتهایی دارند .در گروه دوم که معماری
اصطالحاً ملی است نیز از تجربۀ آنها بهخوبی بهره گرفته
میشود؛ ولی در دو گروه دیگر نقش خیلی کمرنگی دارند و
اگر هم وجود دارند فقط و فقط در نقش مجری ،بدون هیچ
اعمال نظری ایفای نقش میکنند .معمار سنتی که تا پیش از
این تمام فعالیتهای معماری را انجام میداد با ورود آموزش
جدید از دخالت در طراحی منع میشود .از این پس طرح و
امضای معمار تحصیلکرده امکان اجرا و ساختهشدن داشته و
بهتدریج ،معمار بومی از عرصۀ فعالیتهای معماری بهخصوص
در فعالیتهای حکومتی و دولتی خارج و یا بهصورت ب ّنا،
فقط مجری و سازنده میشود (حجت .)157-160 :1391،
البته از دیگر سو در پیامد توجه به باستانشناسی و
عتیقهجات که پیش از این موردتوجه قرارگرفته بود در این بازۀ
زمانی ،استفاده از معماران سنتی در ادارات کل باستانشناسی
و نمایندگیهای آن در سراسر کشور از موارد موردتوجه بود.
همانطور که مصطفوی ( )85-91 :1334در یادداشتهای
خود نوشته است در سال  1334تقریباً در هر نمایندگی ادارۀ
کل باستانشناسی ،یک معمار سنتی استخدام بودهاست .نقش
مجری در دو مکتب بینالملل و کالسیک ،نقش مجری و در
برخی موارد طراح در دو مکتب تلفیقی قاجاری و معماری
ملی و نقش طراح ،ناظر و مجری در تعمیر بناهای تاریخی
تنوع فعالیت معماران سنتی را بهخوبی نشان میدهد.
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بررسی تاریخی و تبیین جایگاه حرفهای و نقش معماران
سنتی در فرآیند تحوالت معماری و مر مت با تکیه بر
منابع مکتوب
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ایجادشده و نبود عنصر بیگانه در عرصۀ معماری و شهرسازی
کشور ،عنصر بومی همۀ تالش خود را برای جستوجوی
معماری خودی و محلی بهکار میبندد .در این سالها معماری
و شهرسازی را میتوان در سه گرایش عمدۀ فرهنگ گرایان،
نوآوران و فرانوآوران شناخت که هر کدام در خود گرایشهایی
به معماری را پرورش میدهند (حبیبی و همکاران:1389 ،
 .)49-67ایجاد و تنوع این جریا نهای فکری و گستردگی
آنها نشان میدهد که بسته به نوع دیدگاه بهعنوان بخشی از
دانش سنتی ،ممکن است نقش معماران و معماری سنتی
نیز در فعالیتهای آنها متفاوت باشد و در برخی موارد شاید
هیچ جایگاهی نداشته باشند .در این بازه با فاصلهگرفتن از
منابع اصیل دانشی اگرچه بازگشت به معماری بومی موردتوجه
بود؛ ولی این بازگشت با بازگشت دوبارۀ معماران سنتی به
حوزۀ فعالیتی گذشتهشان همراه نشد؛ بلکه برخی از معماران1
مدرن در پی یادگیری آموزههای دنیای سنتی و بازگشت
به آن اصول برآمدند (حبیبی و همکاران.)54-67 :1389 ،
انتشارات ،مصاحبهها ،تقدیرها ،همایشها و سخنرانیهایی

که با موضوع مستقیم معماران سنتی برگزار شد و میشود
نشان از همین رویکرد دارد .شاید از نظر فعالیتی بتوان گفت
معماران سنتی بازگشتی به جایگاه گذشتۀ خود نداشتهاند
(فعالیت در طراحی ،نظارت و ساخت یا تعمیر)؛ ولی بهعنوان
منابعی از دانش گذشته موردتوجه برخی از رویکردهای امروز
معماری هستند .درنهایت از نظر جایگاه حرفهای ،آنها امروزه
در حوزۀ حفاظت و تعمیر ،اجراکننده و به واسطه تجربۀ فنی،
بهصورت محدود ،در طراحی نیز بهکار گرفته میشوند .تجربیات
استفاده از معماران سنتی برای طراحی و اجرای پوششهای
خاص ،استفاده از تجارب معماران سنتی در مباحث فنشناسی
در پژوهشهای دانشگاهی و حضور آن در برخی از دانشگاهها
شاهدی براین موضوع است که به واسطۀ تجربۀ گذشته برای
آنها فراهمشده است .

نتیجهگیری

تالش این پژوهش در راستای پاسخ به این پرسش
است که «تعامل معماران سنتی با تغییرات نظام و ساختار

جدول  .2جمعبندی تغییرات نقش معماران سنتی در فرآیند تحوالت معماری و حفاظت

(نگارندگان)

1 .1برای نمونۀ کتیبههای تاریخی میتوان به :تعمیر پرستشگاه هائیرا توسط داریوش کبیر در کتیبه داریوش کبیر در بیستون
(شارپ )39 :1382 ،در دورۀ هخامنشی؛ کتیبههای تعمیرات مسجد جامع اصفهان در دوران سلطان ملکشاه سلجوقی (465
تا  485ه.ق ).و دورۀ صفویه (قرن دهم هجری) و دیگر دورهها (هنر فر)67-168 :1344 ،؛ کتیبۀ تعمیرات برج طغرل شهرری
توسط ابوالحسن معمار باشی (مصطفوی )8 :1334 ،و برای اسناد تاریخی :اسناد تعمیر مسجد گوهرشاد در دوران صفویه و
افشاریه ( 1008تا  1119ه.ق( ).نظرکرده )1390 ،اشاره نمود .
2 .2تعمیر و مرمت سردر مسجد میرعماد کاشان ،مسجد جامع اردستان و مسجد جامع نطنز توسط استاد غالمرضا فرزانه (سجادی
نائینی)21 :1385 ،؛ تعمیرات مسجد شهید مطهری ،نمای جنوبی مسجد امام خمینی تهران توسط حسین لرزاده (لرزاده،
)93 :1364؛ مرمتهای مسجد جامع عباسی و مسجد شیخ لطفاهلل توسط مرحوم معارفی (ورجاوند )1356 ،بهعنوان نمونههای
مختصری مورداشاره است.
3 .3برای اطالعات بیشتر در این زمینه نگاه کنید به (کیانی :1386 ،فصل هشتم)
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اجتماعی پس از ورود آموزش جدید معماری ،چگونه بوده است؟» و با هدف بررسی و تحلیل عوامل تغییر ،نقش
معماران سنتی در جامعۀ معماری و جمعبندی این عوامل ،زمینۀ روشنی از دالیل و شرایط رخداده را بازگو نماید و
به بررسی حوزههای مرتبط با این تغییر و تحوالت بپردازد .لذا بهطور کلی این بررسیها نشان داد که معماران سنتی
درگذر زمان با توجه به رویدادهای جامعه ،خود را با آنها پیش برده و اگرچه حوزۀ فعالیتی آنها دچار تغییراتی شده
و دیگر تمام فعالیتهای معماری و حفاظت توسط آنها انجام نمیشود؛ ولی هنوز جایگاه خود را از دست نداده و
بهعنوان یکی از منابع دانش گذشته موردتوجه هستند .در نتیجه بهمنظور ارائۀ  جمعبندی کلی از آنچه موردبررسی
و مرور قرار گرفت ،تغییرات ایجادشده بهطور خالصه در جدول  2ارائه شده است.
همگامی تغییر در شرایط معماران سنتی و فعالیتهای ایشان با تغییرات شرایط جامعه و رویارویی با معماری
مدرن در ایران ،بخش دیگری از نتایج این پژوهش است که موردتوجه قرارگرفته و برای انتقال بهتر موضوع ،موارد
مرور شده در قالب نمودارهایی و با یک بیان تصویری ارائهشدهاند .آنچه بهعنوان سرگذشت معمار سنتی ایرانی
در رویکرد تاریخی موردبررسی قرار گرفت ،نشانگر تأثیرپذیری آنها از شرایط و رویدادهای متناظر جامعه است.
از نگاه دیگر در جمعبندی رویکرد تاریخی به معمار ایرانی و فعالیتهای آن درگذر زمان میتوان اینگونه اشاره
کرد که معماران سنتی قبل از مدرنیته مجری تمام فعالیتهای معماری و حفاظت بودند .با ورود تحوالت تمدنی
جدید «معمار باشی» ،که یک منصب حکومتی است و کموبیش در دوران ورود مدرنیته جای پای فعالیتهایش
در ارگانهای حکومتی دیده میشود ،تصمیمگیرندۀ فعالیتهای معماری شناخته میشود .شخصی تحت عنوان
«مباشر» نیز از دورۀ قاجار بهتدریج در متون تاریخی بهچشم میخورد که بهعنوان ناظر فعالیتها و بهعنوان نمایندۀ
دولت بر ساخت و تعمیر معماری نظارت میکند« .معمار» بهعنوان سطح بعدی نیز وابستگی به حکومت را کمتر
داشته ولی تمام آن فعالیتها را انجام میداده است و «ب ّنا» تنها مجری ساخت معماری و عمل براساس طرحی بود
که معمار درمیانداخت.
این سیر تاریخی با ورود معماران دانشگاهی به حوزۀ فعالیت معماری دچار تغییر شد و درنتیجۀ آن معماران
سنتی ،چه معمار باشی ،چه معمار ،چه مباشر و چه ب ّنا ،در معماری بهتدریج فقط «ب ّنایان سنتی» شناخته شدند.
درحالیکه در حوزۀ حفاظت و مرمت ،بسته به تجربۀ آنها در نظام معماری سنتی هنوز دانستهها و تجربۀ آنها
موردتوجه و همان عنوان «معمار سنتی» برای آنها باقیمانده است .این مطالعه ،نگاه تاریخی و تبیینی به جایگاه
حرفهای معماران را ارائه نمود که میتواند با پژوهشهایی در آینده تکمیل شود .بررسی هر کدام از عناوین،
مثل معمار باشی ،مباشر و یا ب ّنا و پیشهور که در مقاله اشاراتی به آنها شد میتوانند با کندوکاو در منابع کهن
بهصورت پژوهشهایی مستقل مطرح شوند .همچنین از یکطرف میتوان تأثیر این اتفاقات و تغییرات را بر دانش
دانش همراه با تجربه و
ضمنی معماران سنتی موردمطالعه قرار داد و از طرف دیگر برای جلوگیری از فقدان این
ِ
بهرۀ بیشتر از آن برنامهریزی کرد.
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4 .4این رویکردهای متنوع در قالب پیشینۀ تحقیق در رسالۀ دکترای نگارندۀ اول مفص ً
ال بحث و مطالعات مرتبط با آنها موردتوجه
قرارگرفتهاند و در این بخش تنها نمونههایی از آنها آمده است .پیشنهاد میشود برای تکمیل این مباحث ،فصل دوم رسالۀ مذکور
مطالعه گردد.
بررسی تاریخی و تبیین جایگاه حرفهای و نقش معماران
سنتی در فرآیند تحوالت معماری و مر مت با تکیه بر
منابع مکتوب
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5 .5از این دسته مطالعات در زبان فارسی میتوان به (بزرگ نیا1383 ،؛ اوکین620-643 :1383 ،؛ ذکاء441-463 :1385 ،؛ ستوده:1385 ،
 )464-470و برای تألیفات سایر زبانها به موارد زير اشاره نمود:

)(Wilber 1954, 37-41; O’Kane 1982, 37-41 & 371-382; Golombek et al 1988, 65-69 & 458-462; Blair 1986

6 .6کرجی و تجربیاتش در حفر قنات در استخراج آبهای پنهانی (کرجی ،)1373،توجه خاص به معماران و مهندسان و القاب آنها
در فصل سی و هفتم از مرتبه سوم (مکاتبات اشراف الناس) در دستورالکاتب فی تعیین المراتب (شمس منشی ،)1390 ،بیهقی
درباره عمارات شاهی سلطان مسعود غزنوی در غزنین (بیهقی ،)652 :1356 ،تاریخنگارانی مثل رشیدالدین فضلاهلل و وصاف
شیرازی دربارۀ مقبرۀ غازان خان و ابنخلدون (قرن نهم) در توصیف صناعت بنایی (ابنخلدون 807 :1366،و )810–812
تعدادی از مورخین هستند که بهگونهای به معمار و سازنده پرداخته و دربارۀ آنها مطلب نوشتهاند .
7 .7توصیف پیشۀ معمار در شهرآشوبها (افشار ،)65-67 :1378 ،توصیف فعالیتهای معماری و شهرسازی ازجمله ایوان مدائن
در شاهنامه فردوسی (سلطان زاده ،)132-138 :1377 ،توصیف معمار و معماری در بخش نهم (صفت سنمار و ساختن قصر
خورنق) و بخش ( 25صفت بزم بهرام در زمستان و ساختن هفتگنبد) هفتپیکر نظامی و واژههای معماری در دیوان حافظ
(طبسی )92-93 :1379 ،نمونههایی از پژوهشها در متون نظم فارسی هستند.
8 .8بهعنوان نمونه نگاه کنید به :خاطرات ممتحن الدوله در  1312بهعنوان اولین معمار تحصیلکردۀ ایرانی (ممتحن الدوله،)1353 ،
تشریح فعالیتهای ب ّنا ،معمار و کارگر در سفرنامۀ خراسان تا بختیاری در ( 1268آلمانی ،)147 :1335 ،تشریح فعالیتهای
معماران مقنی در ماهی سفید کور در ( 1330اسمیت .)1369 ،
9 .9تعدادی از تألیفات محققینی مثل ماهرالنقش ،شعرباف ،رئیسزاده و مفید و پور نادری و حتی برخی آثار پیرنیا در این گروه
قرار میگیرند.
 1010برای نمونههایی از این مجالت نگاه کنید به گروهی از مقاالت در مجلههای اثر ،هنر و مردم ،گلستان هنر و یا فرهنگ اصفهان.
1111تعدادی از تألیفات محققینی مثل معماریان ،بزرگمهری ،زمرشیدی و فرهاد تهرانی به این موضوع پرداختهاند.
1212منابع مکتوب یکی از اقسام و طبقات منابع مطالعاتی تاریخ معماری ایران است که قیومی بید هندی ( )138-140 ،1390ارائه مینماید.
1 313دستگاه نظارتی بر فعالیتهای معماران که حسبت نام داشت نیز با تشکیالت اصناف رابطه مستقیم دارد (غرابی.)274 :1385 ،

1414در بخش «معمار سنتی ایرانی درگذر زمان» در همین مقاله مفص ً
ال به این موضوع پرداخته خواهد شد.
1515به نظر میرسد منظور طباطبایی از سدههای میانی قرون ششم تا هشتم هجری قمری است.
 1 616برای اطالعات بیشتر دراینباره نگاه کنید به( :راوندی1354 ،؛ اعتمادالسلطنه ،بيتا؛ الله)1375 ،
«1717باشی» واژهای ترکمنی به معنای مقدم ،رئیس و مدیر است .در عهد صفوی و قاجاریه این «باشیها» همه جز صاحبمنصبان
درباری هستند و مجبور نیستند شخصاً کار بکنند اما حق دارند به زیردستان حکمرانی کنند (راوندی 395 :1354 ،و .)415
 1818واژه مهراز برابر است با سرمعمار و کسی که دیدگاههایش کار را پیش میبرد (معادل آرشیتکت) .همچنین در فرهنگ آنندراج
«دزار»؛ در فرهنگ حسابی «دژار» و «زاویل» و در فرهنگ نظام «تخنی» و در فرهنگ فارسی به پهلوی «رازیگر» برای معادل
واژه مهراز آمده است.

19. Architect

20. Marcus Vitruvius Pollio

2121درباره  Architectدر فرهنگنامه ریشهشناسی ( )Harper 2001آمده است شخصی که ساختمان را طراحی میکند و در بسیاری
از موارد مشاوری برای ساختوساز است.
 Builder2222به شخصی گفته میشود که میسازد و یا چیزی را تعمیر میکند (.)Merriam-Webster 2005
 Mason2323در فرهنگنامه ریشهشناسی( )Harper 2001به معنای یک ب ّنای سنگ کار معروف است؛ در تعریف آن در مریاموبستر
( )Merriam-Webster 2005یک کارگر ماهر کسی که با سنگ و آجر میسازد و کار میکند تعریفشده است.
2424درباره  Craftsmanدر فرهنگ ریشهشناسی ( )Harper 2001آمده است که یک عضو از صنف مهارتی (پیشه) است که مرد حامل
پیشه و مهارت را نشان میدهد.
2525بهعنوان نمونه برای  Builderترکیبات دیگری که با آن ایجادشده عبارتاند از .Homebuilder، Cowboy Builder :برای Craftsman
ترکیبات دیگری که با آن ایجادشده عبارتاند از .Craftsmanship، Crafts person، Master craftsman :برای  Masonترکیبات
دیگری که با آن ایجادشده عبارتاند ازMasonry :
2626در این زمینه نگاه کنید بهWilber 1954, Mayer 1978, Asquith and Vellinga 2006, Wilber 1976, Wulff 1966, Blair( :
 )1986و همچنین (هیلن براند1386 ،؛ اوکین1383 ،؛ هواگ1386 ،؛ هیل و گرابار1375 ،؛ ویلبر .)1385 ،

27. Schimmel, Annemarie

	-آلمانی ،هانری رنه د .)1335( .سفرنامه از خراسان تا بختیاری .علیمحمد فرهوشی (مترجم) ،تهران :ابنسینا.
م هجری) .ویراستۀ
ن هفت 
ی در قر 
ن شهردار 
ی احکامالحسبه (آیی 
	-ابناخوه ،محمدبنمحمد .)1367( .معالمالقربه ف 
محمد محمود شعبان و صدیق احمد عیسی ،جعفر شعار (مترجم) ،)۱۳۶۷( ،تهران :علمی و فرهنگی.
	-ابنخلدون ،عبدالرحمانبنمحمد .)1366( .مقدمه ابنخلدون .محمد پروین گناباد (مترجم) ،تهران :علمی و فرهنگی.
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2828برای نمونه نگاه کنید به (واصفی ،1349 ،ج 175 :1؛ کتبی149 :1364 ،؛ آلمانی834 :1335 ،؛ راوندی ،1354 ،ج ) 543 :7
2929برای اطالعات بیشتر در این زمینه نگاه کنید به (الله 40 :1375 ،و)41
3030در آثار مکتوب و نیز در کتیبههای بهدستآمده از بناهای گذشته از مجریان ساختمان با عناوینی مثل مهندس ،معمار-مهندس،
معمار ،استاد ،بنا ،صنعتگر ،عمله و پیشه گر یادشده است (الله.)40 :1375 ،
3131برای نمونه نگاه کنید به (افندی .)1389 ،
3232برای اطالعات بیشتر در این زمینه نگاه کنید به( :بانی مسعود11 :1390 ،؛ جهانبگلو .)76 :1380 ،
3333بهعنوان نمونه برای مباشر در متون آمده است ...« :همایون شرف صدور یافت که در خارج کرمان شهری بنا کنند دارای دروازه
و بروج و بیوتات و از اطراف آذوقه و لوازم معاش در آن جمع آورند .مأمورین مباشر مشغول کار شدند (اعتمادالسلطنه ،1367 ،ج
 »)1434 :3و یا آمده است « ...که کریم داد بیک که در سنوات سابق مباشر ریگان بوده ،در قلعه مزبوره بنا نهاده است (فرمانفرما
»)80 ،1383؛ همچنین پیش از این در توضیح مسجد تیمور در سمرقند آمده است «چون تیمور از سفر بازگشت و به مسجد
نظاره نمود ،مباشر کار را فراخواند و دستور داد که دو پای او را ببندند( ...راوندی ،1354 ،ج .»)326 :5
3434بهعنوان نمونه برای معمارباشی در متون آمده است ...« :قلعه ارگی تازه به معماری عبداهللخان معمارباشی بنا کردند ،عمارات
دیوانی اصفهان را برای ورود موکب همایون تعمیر نمودند (اعتمادالسلطنه ،1367 ،ج  ».)1715 :و یا آمده است «از حق نمیتوان
گذشت با اینکه اجرت دادن برای معمارباشی به قراری که جمعی میگفتند بسیار سخت بود اما دیدم در کمال خوشی به من
پول میداد (ممتحن الدوله »)149 :1353 ،و یا آمده است «در خرید و فروخت خانهها سهمی عاید پادشاه نمیشود ،اما رئیس
بنایان یا معمار باشی دو درصد معامله را مطالبه میکند (شاردن ،1372 ،ج .»)878 :2
3535این سلیقۀ جدید در معماری ایران از طرف روسیه و قفقاز و همچنین بوشهر در خلیجفارس به ایران نفوذ مینماید (جهانبگلو،
.)75 :1380
3636نفوذ عناصر معماری غربی در ایران بهتدریج با تغییرات در ارتفاع پلهها ،بخاری دیواری بزرگ ،پله در پاگرد ،گچبری با نقشهای
فرنگی ،پنجره های کالسیک در تقابل با ارسی ها و بسیاری نمونه های دیگر در برخی ساختمانهای جدید دیده میشوند
(جهانبگلو.)79 ،1380 ،
3737ممتحن الدوله برای کار به جامعهای واردشده بود که تا پیش از این تمام فعالیتهای معماری بر عهدۀ معماران سنتی بود و با
خدمات معماری که او در مدارس اروپایی فراگرفته بود ناآشنا بودند (جهانبگلو .)77 :1380 ،
3838طراحی دارالفنون که با طراحی یک آموخته دانشگاهی انجام شد مقدمهای از تغییرات جدید و ایجاد دارالفنون بهعنوان شیوۀ
آموزشی جدید جنبهای از این تغییر بهشمار میآید (جهانبگلو .)77 :1380 ،
3939اولین خاکبرداری علمی در تخت جمشید در  1294تا  1296و دستور ناصرالدینشاه مبنی بر تعمیر گنبد سلطانیه در سال
 ،1295بخشی از این تعمیرات در دورۀ ناصرالدینشاه است که در راستای حفاظت از آثار تاریخی انجامگرفته است (مصطفوی،
 .)5-10 :1334برای اطالعات بیشتر در این زمینه نگاه کنید به (اعتمادالسلطنه.)1367 ،
4040برای اطالعات بیشتر دراینباره نگاه کنید به (مصطفوی24–23 :1334 ،؛ نگهبان 58 :1385 ،و  .)62
4141ایجاد آثار معماری مثل ساختمان پست  ،1307بانک ملی  ،1309دبیرستان فیروز بهرام  ،1311ایستگاه راهآهن  ،1312دانشگاه
تهران  1313و کتابخانۀ ملی  1314از دیگر آثاری است که پس از آرامگاه فردوسی و به تقلید از سبک معروف به رضاخانی
مرسوم گشت (حجت.)1380 ،
4242برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به (کیانی :1386 ،فصل هشتم).
4343طرح و نقشۀ ساختمان موزۀ ایران باستان در سال  1308توسط آندره گدار تنظیم شد و ساختمان آن با نظارت و معماری ،بنایی
باتجربه به نام حاج عباسعلی معمار باشی در سال  1316به اتمام رسید (نگهبان .)62 :1385 ،
4444بهدلیل گستردگی معماران ،مکاتب معماری مختلف نیز شکل میگیرند و گروههایی که از آنها نامبرده شد در مکاتب مختلف
معماری فعالیت میکنند .نو پردازان ،نو سنتگرایان و حالتگرایان جریانهای فکری هستند که در معماری این دوره دیده
میشوند (حبیبی و اهری.)34-39 :1389 ،

31

بررسی تاریخی و تبیین جایگاه حرفهای و نقش معماران
سنتی در فرآیند تحوالت معماری و مر مت با تکیه بر
منابع مکتوب

32

خ عالم آرای عباسی .ویراسته ایرج افشار 3 ،جلد ،)1382( .تهران :امیرکبیر.
	-اسکندر منشی .)1382( .تاری 
	-اسالمی ،سید غالمرضا و نقد بیشی رضا .)1391( .مدلسازی راهبردهای ساختاری دانشکده معماری پردیس هنرهای
زیبای دانشگاه تهران با اقتباس از تجربیات گذشته .معماری و شهرسازی آرمانشهر.1–17 ،)9( .
ی اسمیت .ترجمۀ محمود نبیزاده ،تهران :گستره.
ی سفید کور در ایران :سفرنام ه آنتون 
	-اسمیت ،آنتونی .)1369( .ماه 
	-اعتمادالسلطنه ،محمدحسن خان .بيتا .الماثر و االثار .تهران.
م ناصری .ویراستۀ محمد اسماعیل رضوانی ( ،)۱۳۶۷تهران :دنیای کتاب.
خ منتظ 
  .)1367( ———-تاری 	-افشار ،ایرج .)1355( .مقدماتی درباره تاریخ معماری در ایران بر اساس متون فارسی .هنر و مردم.2–5 ،)1( 15 .
  .)1378( ———-شهرآشوب پیشههای ساختمانی .رواق .ش .65-67 :۴	-افشار نادری ،کامران .)1374( .نقش معمار .مجموعه مقاالت کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران .ج  .3تهران:
سازمان میراث فرهنگی کشور.
	-افندی ،جعفر .)1389( .رساله معماریه  :متنی از سده یازدهم هجری .مهرداد قیومی بید هندی و هوارد کرین (مترجم)،
تهران :موسسه متن.
ی در خراسان .علی آخشینی (مترجم) ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی.
	-اوکین ،برنارد .)1383( .معماری تیمور 
	-اولیا ،محمدرضا .)1381( .شناخت اصطالحات معماری سنتی ایران؛ منطقۀ موردمطالعه یزد ،به سوی روشی جایگزین
برای بازشناسی معماری .پایاننامه دکترای تخصصی ،دانشکده هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.
	-بانی مسعود ،امیر .)1390( .معماری معاصر ایران (در تکاپوی بین سنت و مدرنیته) .دوم ،تهران :هنر معماری قرن.
	-برادران خلخالی ،زهرا .)1391( .تأملی در اصناف و شئون معماران دوره قاجاريه .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده
معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران.
ن از آغاز دوره اسالمی تا پایان قاجار .تهران :سازمان میراث فرهنگی کشور
ن ایرا 
	-بزرگنیا ،زهره .)1383( .معمارا 
(پژوهشگاه).
	-بهشتی ،محمد و قیومی بید هندی ،مهرداد .)1388( .فرهنگنامه معماری ایران در مراجع فارسی .تهران :موسسه متن.
	-بیهقی ،محمدبنحسین .)1356( .تاریخ بیهقی .مشهد :دانشگاه فردوسی.
ی گذشت ه ایران .تهران :سروش دانش.
	-پیرنیا ،محمد کریم .)1387( .تحقیق در معمار 
گ جهانگیری .مشهد :دانشگاه مشهد.
	-جمالالدین انجو ،حسینبنحسن و عفیفیرحیم .)1351( .فرهن 
ی ایران
ی و خارجی درزمینۀ رویاروی 
ن ایران 
ی با پژوهشگرا 
ن و مدرنیته :گفتوگوهای 
	-جهانبگلو ،رامین .)1380( .ایرا 
ن مدرن .حسین سامعی (مترجم) ،تهران :گفتار.
ی جها 
با دستاوردها 
ی معماری و شهرسازی در ایران معاصر با تأکید بر دوره
ح جریانهای فکر 
	-حبیبی ،محسن و اهری زهرا .)1389( .شر 
زمانی  .۱۳۵۷ - ۱۳۸۳تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
	-حجت ،عیسی .)1391( .سنت و بدعت در آموزش معماری .تهران :دانشگاه تهران.
	-حجت ،مهدی .)1380( .میراث فرهنگی در ایران ،سیاستها برای یک کشور اسالمی .تهران :سازمان میراث فرهنگی
کشور.
ی اسالمی .ناصر موفقیان (مترجم) ،تهران:
	-حسن ،احمدیوسف و هیل ،دونالد راتلیج .)1375( .تاریخ مصور تکنولوژ 
علمی و فرهنگی.
	-خان محمدی ،علیاکبر .)1371( .فتوت نامه بنایان .صفه.10–15 ،)5( .
گ نظا م فارسی به فارسی .تهران :کتابخانه دانش.
	-داعی االسالم ،محمدعلی .)1383( .فرهن 
	-دورسی ،رابرت دبلیو .)1388(.سیستمهای اجرای پروژه در صنعت ساختمان .محمود گالبچی و امیر فرجی (مترجم)،
تهران :دانشگاه تهران.
	-دهخدا ،علیاکبر .)1389( .لغتنامه دهخدا (ویرایش چهارم) .تهران :دانشگاه تهران.
ع اسالمی .عبداهلل فریار (مترجم) ،تهران :علمی و فرهنگی.
ی صنای 
	-دیماند ،موریس اسون .)1383( .راهنما 
	-ذکاء ،یحیی .)1385( .معماران ،استادکاران دوره اسالمی در معماری ایران (دوره اسالمی) .تهران :سمت.
ی ایران .تهران :امیرکبیر.
خ اجتماع 
	-راوندی ،مرتضی .)1354( .تاری 
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	-رئیس زاده ،مهناز و مفید ،حسین .)1383( .بیهوده سخن :ده مقال ه در زیباییشناسی و هنر معماری .تهران :مولی.
	-رفیعی سرشکی ،بیژن؛ رفیعزاده ،ندا و رنجبرکرمانی ،علیمحمد .)1382( .فرهنگ مهرازی (معماری) ایران .تهران:
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
	-ریاضی ،محمدرضا .)1374( .صنف معمار در دوران اسالمی .مجموعه مقاالت کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران،
ج  .356-379 :۲تهران :سازمان میراث فرهنگی کشور.
	-ستوده ،منوچهر .)1385( .هنرمندان دوره اسالمی در معماری ایران (دوره اسالمی) .تهران :سمت.
	-سجادینائینی ،سیدمهدی .)1385( .استاد غالمرضا فرزانهایمحمدی معمار سنتی .فرهنگ اصفهان.97–101 ،)3( .
ن به روایت شاهنام ه فردوسی .ویراستۀ بابک مختار .تهران:
ی ایرا 
	-سلطانزاده ،حسین .)1377( .معماری و شهرساز 
دفتر پژوهشهای فرهنگی.
گ آنندراج .تهران :خیام.
	-شاد ،محمدپادشاه و دبیرسیاقی ،سیدمحمد .)1335( .فرهن 
ی نوشتهشده است .تهران :پازینه.
ن آریای 
ن هخامنشی که به زبا 
ی شاهنشاها 
	-شارپ ،رالف نورمن .)1382( .فرمانها 
	-شاردن ،ژان .)1372( .سفرنام ه شاردن :متن کامل .اقبال یغمایی (مترجم) ،تهران :توس.
	-شمس منشی ،محمدبنهندوشاه .)1390( .دستورالکاتب فی تعیینالمراتب .ویراستۀ عبدالکریم علی اوغلیزاده2 ،
جلد ،مسکو :دانش.
ف در عصر عباسی .هادی عالمزاده (مترجم) ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
	-شیخلی صباح ،ابراهیمسعید .)1362( .اصنا 
	-شیمل ،آنهماری .)1386( .در قلمروی خانان مغول .فرامرز نجدسمیعی (مترجم) ،تهران :امیرکبیر.
	-صادقیپی ،ناهید .)1388( .تأملی در معماري سنتي .صفه.7–16 ،)48(۱۸ .
	-طباطبائی ،صالح .)1391( .دانشنامه هنر و معماری ایرانی .تهران :فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران.
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Survey on Historical Evolution for Activity of
Craftsmen in Architecture and Conservation Process
by Focusing on Written Resources
Reza Rahimnia* Ali Zamanifard** Mehran Gharaati***

Abstract
Studies of Iranian architectural history have often been focused on the history of
architecture per se, while people involved in creating architectural monuments have usually
received less attention in research. Looking at the resources about Iranian architecture,
it can be said that most of the structures in Iran were built and repaired by masons,
craftsmen, or builders. On the other hand, apart from the formal patrons, masons have as
well contributed remarkably to the Iranian architecture. Similarly, masons and traditional
restorers had an important role in conservation of Iranian architecture throughout the
history. There is no doubt that the evolution of society, particularly in the modern age has
had fundamental effects on the way that traditional builders and architects used to work.
Academic education and modern material and architecture are some of the reasons for this
change. Modern development (after the introduction of academic education in Iran) and
its consequence needs is one of the reasons for dramatic changes in masons’ practice. This
study brings into attention the importance of the knowledge that contributed by traditional
masons/builders and stress the significance of their skills for a better understanding of the
traditional Iranian architecture. Furthermore, the paper highlights the factors that led to the
ignorance of masons in Iran today’s restoration practice. These factors will be provided by
the pathological view in this study and for discussing the causes of this situation, employs
qualitative and historical approach as methodology of study. It seems the subsequent
changes in society and the influence of modern architecture has led to the gradual loss of
position of traditional architects in the design and supervision process. Nonetheless, in
the conservation field, the hands-on experience of the traditional architects was regarded
an advantage, and attempted to be employed.
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