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« به نام معمار هستی»
شناخت اصول حفاظت معماری ،دانش ترجمه و تعهد به
تالش برای حفاظت از میراث معماری در تعامل با یکدیگر،
ترجمههای تأثیرگذار در زمینه حفاظت میراث معماری را به وجود
میآورند .ترجمه متن کتاب حفاظت از بناهای تاریخی اثر پروفسور
برنارد فیلدن حرکتی بود که مدتها به تعویق افتاده بود .متنی دشوار
و چند وجهی که با تالش چند سالهی مترجم ساعی آن آقای مهدی
هوشیاری ،اکنون تکمیلکننده بخشی از کمبود کتابهای تخصصی
حفاظت و مرمت به زبان فارسی شده است .آشنایی با اندیشهها و
روش برخورد حفاظتی پروفسور فیلدن با بناهای تاریخی آسیبدیده،
در این کتاب بهتر از هر جای دیگری معرفی شده است .کتابی
سرشار از تجربههای مرمتی یک حفاظتگر بزرگ ،که به عنوان یک
منبع آموزشی پر کاربرد جلوه میکند.
نسخه چاپ سوم این کتاب به زبان انگلیسی مربوط به سال
 3002م .که اینک ترجمه فار سی آن در د سترس م شتاقان قرار
گرفته ا ست ،دارای افزودههایی ن سبت به ن سخه چاپ قبلی ا ست،
از جمله دیباچه ارزشمممند نویسممنده بر چاپ مذکور؛ که در آن به
رعایت اصممول اخالقی گروه حفاظتگران و همچنین شممناسممایی
ارزشهای موجود در اثر و قرار دادن آنها در اولویتبندی ،توجه و
یاد نموده اسمممت .این دیباچه به همراه «مقدمهای بر حفاظت
معماری» مفاهیم نظری و عملی را در کار نوی سنده برای مخاطب
روشن و مفهوم میسازد.
دیباچه مترجم بر معرفی شخ صیت پروف سور فیلدن متمرکز
گردیده که بخشمممی از آن در برگیرنده نقطه نظرات پروفسمممور

یوکیلهتو درباره ایشان است .جمله نقل قول انتهای دیباچه مترجم
به نقل از یکی از شاگردان پروف سور فیلدن ،تأکیدی ا ست بر این
باور ایشان که مصرف سیمان پرتلند در مرمت بناهای تاریخی باید
به حداقل رسانده شود ،و به عنوان مالت و اندود نیز هرگز استفاده
نشود.
تأکید محتوای کتاب بر آسممیبشممناسممی سممازهای و بیان
تجربههای پروف سور فیلدن در درمان آ سیبها ،متن پیچیدهای را
پیش روی مخاطب قرار داده است؛ در همین راستا ترجمهی کتاب
افزون بر متن ا صلی ،به یک فرهنگ لغات تخ ص صی نیز مجهز
گ شته تا بر کاربرد آموز شی آن تأکید دا شته با شد .امید ا ست که
تجرب یات و د ید گاه های این مع مار -ح فا ظتگر بزرگ میراث
معماری به واسمممطه این ترجمه ،ملموستر و قابل فهمتر مورد
بهرهبرداری علمی و آموزشی قرار گیرد.

بهنام پدرام
عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان -دانشکده مرمت
گروه آموزشی مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی
تیر ماه 4231

برنارد ملکیور فیلدن 1در  11سپپامام ر  1111در لندن به دنیا

میکند .او از سال  1190-11برآوردکننده کال د کلی سا صومعه یورک

میآی د .عالقه به معماری را از پدربزرگ مادریش که یک معمار بود

میشپپود و برج مرکزی آن را که در ال نشپپسپپت بودم جسپپورانه با

به ارث میبرد .فیلدن وارد یک مدر سه معماری در لندن می شود که

افزودن شپپپالوده های جدید تقویت میکند و آن را از خطر فروریزی

جنگ جهانی دوم آغاز میگردد و او نیز درس را نیمه کاره رها کرده

نجات میدهد .فیلدن همرنی برآوردکننده کال د کیسپپای سپپنت پل

و به خدمت نظام میرود .او در جنگ به هند اعزام میشپپود و پا از

لندن نیز بوده اسپپپت .افزون بر یرا ی و اجرای برنامههای مرممی و

مدتی نیز به ایران و عراق فرسپپپ ماده میگردد تا از چاه های نفمی

فا ظت کال دیم فی لدن در برخی از امور بر نا مهریزی راه ردی نیز

مراق ت کنند و یا اینکه در صورت سرازیر شدن نازیها از رو سیه به

شرکت دا شمه ا ست؛ مانند یرح فاظمی که او در سال  1110برای

سپپمت جنو م میدانهای نفمی را منفجر سپپازند .پا از پایان یافم

نجات مرکز تاری ی شهر چ سمرفیلد ارائه میدهدم کاری که شای سمه

جنگ فیلدن به انگلسمان برگشمه و تحصیل خود در معماری را ادامه
میدهد تا اینکه در سال  1191پا از گرفم مدرک معماری خود در
نورویچ مشپپلول به کار میشپپود و کلیسپپایی را نیز در آنجا یرا ی
میکند که ای کلی سا در سال  8002در فهر ست آثار ملی انگل سمان
ث ت میگردد .فیلدن در اثر اد ثهای چشپپپپ چو خود را از دسپپپت
میدهد و با پول بیمه آن و به همراه دیوید ماو سون شرکت معماران
فیلدن  +ماوسون 8را در نورویچ تأسیا میکند .ای شرکت در یول
 00سال پا از تأسیا آن رشد کرده و پروژههای مسکونیم صنعمیم
تجاری و آموزشی بسیاری را یرا ی و اجرا میکند و هپاکنون نیز در
چندی شپپپهر انگلسپپپمان و همرنی در پراگ پایم ت چک دارای
نمایندگی میبا شد .فیلدن در آغاز یک معمار بود و در دود  19سال
پا از معمار شدنش و در س  99سالگی است که برای ن سمی بار
وارد یطه فاظت می شود .او در سال  1198از یرف ا سقف نورویچ
مأموریت مییابد که از کلیسپپای جامش شپپهر فاظت کند و چارهای
برای برج م رویی لرزان و آسیبدیده کلیسا بیابد .ای برج م رویی
در چنان وضعیت ناگواری بود که می پیشنهاد ت ریب و دوبارهسازی
آن را داده بودند .فیلدن برای محافظت از سپپپنگهای ترکخورده و
لرزان آنم یک سامانه کششی فنری را با سیپهای فوالدی یرا ی و
اجرا می کند و از اینجا به بعد اسپپپت که فیلدن با ل ای مشپپپکل
پیر یده و دشپپپوار در مسپپپیر فا ظت مع ماری گام برمیدارد و
پی شنهادهای کاری ب سیاری جهت فاظت از بناهای تاری ی دریافت
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فیلدن در دهه  1190و  10در دانشگاه یورک در مقطش ارشد
تدریا میکرده و هزینههای ایجاد یک آزمایشگاه برای آموزشهای
فنی را نیز ممق ل میشپپپود .او همرنی درس فاظت معماری را از
سپپپال  1118تا  1119در ایکروم در رم تدریا میکرد و از  1111تا
 1121نیز مپپدیرکپپل ایکروم میشپپپود .می خود واژه ایکروم
 ICCROMنیز پیشپپنهاد اوسپپت که معنای سپپازمان مربویه را نیز
بدی ترتیب اصپپپالح میکند .در یول ای مدت اسپپپت که او برای
فاظت گن د م سجداالق صی در بیتالمقدس م شاوره میدهد و برای
آن شایسمه دریافت جایزه آقاخان در سال  1129میگردد .از ای پا
دیگر فیلدن در سطح جهانی شناخمه میشد و به عنوان مأمور یونسکو
در امر فاظت از بناهای تاری ی در کشپپورهای م ملف به مشپپاوره
میپرداخت؛ چنانره به دولت هند در فاظت تاج محل و پر سم شگاه
خورشپپید در کونارک هند و همرنی به دولت چی در فاظت شپپهر
ممنوعه و دیوار بزرگ چی و بناهای دیگری در ای کشپپپور کمک
مشاورهای میداد .او به عنوان یک مأمور ایکروم و مشاور یونسکو در
کشپپپورهای دیگری همرون ایرانم عراقم پاکسپپپمانم سپپپریالنکام
نیوزیلند و کانادا نیز به معماران و مرممگران مشپپپاوره میداد .فیلدن
یکی از اعضای کمیمه آموزش بی المللی ایکوموس بود و آموزشهای
او در رم و ایدهها و اندی شههایش تأثیر ب سزایی بر ایکوموس و انم شار

رهنمودهایی بر آموزش و یادگیری فاظت از یادمانهام مجموعهها و
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محویهها در  1113دا شت که م نایی برای ب سیاری از کارهای امروز

م سا ان و ممولیان ساختو ساز میبا شد .با ای همه مأخذ سودمندی

در سطح جهانی میبا شد .فیلدن در ب سیاری از دان شگاههای ایاالت

درباره یطه گسپپپمرش نظریات فاظت و مرمت در دوران پا از

ممحده نیز تدریا میکرده و تدریا های کوتاه مدتی نیز در عراقم

جنگ جهانی دوم نیز به شپپمار میآید .تأکید اصپپلی کما بر مسپپائل

ایرانم چی م هندم پاکسمان و سریالنکا داشمه است.

فنیم جن ههای سازهایم بناهای تاری یم دالیل زوال م صالح و سازهم
وظیفه معمار فاظمگر و روشهای برر سی و تعمیر ا ست .همزمان با

افزون بر مقاالت بی شماری که فیلدن در ن شریات ت ص صی به

شپپپیوهای منظپ و عملی به مسپپپائلی میپردازد که بازتا رویکرد

چاپ میرساند کما هایی را نیز منمشر کرده که بدی قرار میباشند:

انمقادی و روشهای بسط داده شده توسط براندیم با توسل به رویکرد

شگفمی کلیسا صومعه یورک ()1119

دیوارنگارهها به عنوان مثالی عملی نیز هسپپت .فیلدن توصپپیه میکند

مقدمهای بر فاظت ()1111

که راهکارهای جانشپپپی م پیش از آزمون انمقادی آنها بهسپپپان یک

بی دو زمی لرزهم اموال فرهنگی در منایق زلزلهخیز ()1121
رهنمودهایی برای فاظت در هند ()1121
رهنمود هایی برای مدیر یت محو یه های میراث فرهنگی ج هانی
()1113

تئوریم به یور شفاف معی شوند تا راه لی که کممری بار نامطلو
را دارد پیدا شود .ای رویه امکان ات اذ ت صمیمات واقشبینانه را می سر
می سازد .بدی ترتیب فاظت بناهای تاری ی یک وزه چند منظوره
و ت ص صی ا ست که گ سمرهای از مفاهیپ زی ایی شنا سانهم تاری یم
علمی و فنی گوناگون را دربرگرفمه و هماهنگ

اما سربرنارد فیلدن را بیش از همه با کما

فاظت از بناهای

تاری ی ( -1128ویرایش سپپوم  )8003میشپپناسپپند که جامشتری
نوشپپمار فنی اسپپت که اصپپل تجربیات فیلدن را با نگاهی فراگیر بر
همه جن ه های فاظت بنا ارائه میکند .ویرایش دوم ای کما در
سپپال  1119به چاپ میرسپپد و در سپپال  8003نیز فیلدن با افزودن
مقدمهای بر آن و فصپپپلهایی در رابطه با فاظت از معماری نوی و
همرنی رهنمود های ایکوموس م نی بر هم کاری م یاندانشپپپی و
تلییراتی دیگرم ویرایش سوم آن را منمشر میسازد.

میسازد1.

فیلدن در ایران و در میان مم ص صان و دان شجویان ر شمه
مرمت و فاظت بنا و بافت کامال شپپناخمه شپپده میباشپپد .برخی از
ک ما های او نیز به فارسپپپی برگردا نده شپپپدها ند؛ مان ند ک ما
«رهنمودهای مدیریت برای محویه های میراث فرهنگی جهان» که
در سال  1328توسط هوشنگ انصاری و سوس چراغری به فارسی
برگردان و منمشر میگردد .ای کما در سال  1329نیز یک بار دیگر
توسط پیروز ناچی ترجمه و منمشر می شود .پا از زمی لرزه بپ نیز

ز نده یاد باقر آ یتاهللزاده شپپپیرازی ن یاز به ترج مه ک ما «بی دو

یوکا یوکیلهمو درباره فیلدن چنی میگوید « :فاظت برای

زمی لرزه» را ا ساس کرده و در نمیجه ای کما نیز توسط ایشان و

او به معنای مدیریت خردمندانهی منابش اغلب کمیا م قضاوت درست

اکرم بحرالعلومی در سال بعد یعنی  1323به فارسی برگردان و توسط

و داشم درکی شفاف از تناسبهاست .او بر ای پافشاری میکرد که

موسسه ایکوموس ایران منمشر میگردد .در ای میان اما شاخصتری

کار علمی و فنی همواره باید براسپپپاس نظریه فاظمی درسپپپت و

اثر فیلدن یعنی کما « فاظت از بناهای تاری ی» با توجه به جپ

همکاری چندر شمهای با شد .شعار او ای بود :لطفا انجام بازر سیهای

باال و مطالب فنی آن بدون ترجمه باقی می ماند که ال مه با توجه به

منظپ و مراق ت!»

اهمیت باالی آن به عنوان یک کما مرجش در م سائل فنی و رویکرد
مرممی و فاظمی علمی آن نسپ پ ت به بناهای تاری یم بر اسپپپاس

یوکیلهمو همرنی هدف کما فیلدن را ای گونه توصپپپیف
میکند:

تو صیه دکمر شیرازی و تو سط دان شجویان ای شان در دان شگاه آزاد

تهران ترج مه میگردد که با عنوان «جزوه فا ظت از ب نا های
کما فیلدن در پی آن نیست که یک نظریه فاظت را ارائه

تاری ی» شپپناخمه شپپده و در ای سپپالها با توجه به صپپا ب اثر و

کندم بلکه یک مرجش راهنمای کاربردی و قابل اسمفاده برای معمارانم

تو صیه دکمر شیرازی و مقدمه ای شان بر آن ترجمهم به عنوان مرجعی

 1یوکا یوکیلهمو .)1329( .تاریخ فاظت معماری .ترجمه محمد س یال یان.
تهران :انمشارات روزنه.

در رشپپمه مرمت شپپناخمه میشپپدم اما از آنجایی که هر فصپپل از ای
ترجمه توسپپپط یک نفر انجام گرف مه بود و در تنظیپ مطالب آن و
ت صاویر هماهنگی وجود ندا شمه و در مجموع کاری بدون ان سجام و
یکاارچگی و همرنی بدون دقت در امر ترجمه به دست آمده بودم به
گونهای که خواندن و درک مطالب آن تقری ا ناممک بود .لذا نیاز به
ترجمه دوباره آن با توجه به اهمیت اثر و توصپپپیه دکمر شپپپیرازی
ا سپپپاس میشپپپد که ای کار توسپپپط نگارنده و با بهرهمندی از
رهنمودهای اسمادان گرانقدری همرون جنا آقای دکمر بهنام پدرامم
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان انجام پذیرفت که جا دارد در
اینجا از لطف و راهنماییهای بیدریغ ای شان کمال ت شکر و اممنان را
بجای آورم .همرنی از سپپرکار خانپ مهندس زهرا معصپپومزاده نیز
سپپااسپپگزارم که بدون هیچگونه چشپپمداشپپمی یاری و کمک خود را
برای به سپپرانجام رسپپاندن ای کار دریغ نکردند .امید اسپپت که ای
ترجمهی هر چند دیرهنگامم راهگشپپای مسپپائل علمی و پیوهشپپی
دانشپپجویان و کارشپپناسپپان و دسپپتاندرکاران امر فاظت و مرمت
بناهای تاری ی ای سرزمی باشد.
همرنی از آنجایی که کما دارای واژگان فنی و ت ص صی
فراوانی است که بسیاری از آنها چون به معماری رایج در اروپا مرت ط
بوده و می برگردان فارسپپپی آنها نیز برای م ایب کما ناآشپپپنا
خواهد بودم لذا ت صمیپ بر آن شد که برخی از واژگان ت ص صی در
انمهای کما به همراه توضیحات تشریحی و تصویری آورده شوند.
فی لدن پا یک عمر تالش و تدریا و کار اجرایی در
فاظت معماری و با عشپپق و دل سپپمگی نسپپ ت به بناهای تاری ی
بهوییه کلیساهای انگلسمانم سرانجام در  19نوام ر  8002در س 21
سالگی چشپ از جهان فروبست .گیوناتا ریزیدیو 1یکی از شاگردان
او درباره مرگ اسماد چنی میگوید:
زمی معمار فاظمگر بزرگی را از د ست دادم اما آ سمان او را
به دسپپت آورد .بیتردید او را [درآن جهان] ای گونه خواهند یافت که
مشپپلول بندکشپپی دیوارهای بهشپپت اسپپت و به آرامی به فرشپپمگان
سفارش میکند که از بکار بردن سیمان پرتلند خودداری

کنند8.

هوشیاری (پاییز )1313

Gionata Rizzi Dip

1

Journal of Architectural Conservation. 2009. 15: 526.

2

مهپ است که بدانیپ چرا ما به سمت یک بنای ارزشمندِ مربوط
به یک دوره تاری ی جذ میشویپ .ن ست اینکه دسماورد فکری
خلق اثری است بر م نای زی ایی و بهرهمندی .دوم اینکه دسماوردی
انسانی تحت نظارت اسمادکاران سازنده آن است که توسط نسلهای
آینده درک میشود .ای نظارت و توجه را در تعمیرات و تلییرات بعدی
نیز میتوان دید .سوم اینکه ما با آن ا مکان ایجاد شده توسط
یرا ان و همرنی بسیاری از کسانی که در آن بنا زندگی و کار
کردهاند جذ آن میشویپ.
آل باکسمر -1نشریه فاظت معماریم شماره دومم  8جوالی
8001
اساسا فاظت در تعریف کلی شامل کنشهایی است که برای
پیشگیری از فرسایش انجام میگیرد و همرنی در خالل ای هدف
دربردارنده مدیریت تلییرات و عرضه اثر به گونهایست که پیامهای آن
بدون تحریف قابل فهپ باشد .اما فاظت معماری پیریدهتر است؛
ن ست به دلیل اینکه یک بنا میبایست برپا بماند؛ دوم اینکه عوامل
اقمصادی معموال ای اج ار را به وجود میآورند که بنا باید مورد اسمفاده
نیز قرار گیرد؛ سوم اینکه بنا باید در برابر تأثیرات آ وهوایی پایداری
کند و از آنها بهره هپ ب رد؛ و در نهایت اینکه گروهی کامل از
«کارشناسان رفهای» باید با یکدیگر همکاری داشمه باشند.
کارشناس رفهای به کسی میتوان گفت که از نظر هنریم فکری یا
عملی به یک پروژه کمک میکند .رفههای اصلی که در کار فاظت
معماری درگیر هسمند؛ معمارانم باسمانشناسانم کارشناسان اقمصاد
ساخممانم مهندسان سازهم برق و مکانیکم مورخان هنرم مم صصان
مواد و مصالحم اسمادکار مربوط به هر یک از مصالحم پیمانکاران
ساخممانم ارزیابان و برنامهریزان شهری را شامل میشود .ن اید
فراموش کرد که مالک بنا یا نماینده او نیز یک همکار مهپ به شمار
میآید .ای فهرست کامل نیستم زیرا یک پروژه ممک است که در
گروه به مم صصان دیگری مانند زیستشناسانم جلرافیدانهام
کارشناسان آ م کارشناسان زمی لرزه و می کارشناسان آتشفشان نیز
نیاز داشمه باشد .چگونه میتوان با چنی گروه پیریده و ناهمسانی به
هماهنگی زی اییشناسانهای دست یافت؟
گروه فاظت معماری باید اصول اخالقی معینی را رعایت
کنند:
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پیش از آغاز هر مداخلهای میبایست شرایط ساخممان به
یور کامل ث ت گردد.
مواد و مصالح و روشهای بکار رفمه در یول درمان باید
مسمندنگاری شوند.
گواه تاری ی ن اید ت ریبم تحریف و یا برداشمه شود.
هرگونه مداخلهای میبایست به صورت داقلِ الزم باشد.
باید برگشتپذیر بوده -یا دستکپ تکرارپذیرم و مانش انجام
مداخالت ممک در آینده نشود.
هرگونه مداخلهای میبایست با ا مرامی راسخ نس ت به
یکاارچگی تاری یم کال دی و زی اییشناسانه دارایی
فرهنگی کنمرل گردد.

ای موارد س مگیرانهتری دسمورالعملها هسمند .مداخالت
ن اید مانش دسمرسی آینده به همه گواههای موجود در بنا گردد و بگذارند
میبایست
که بیشمر مصالح موجود فظ شوند .مداخالت همرنی
در رنگم تیرگی و بافت هماهنگ بوده و اگر نیاز به ب شهای
افزودهای باشد باید در شکل و اندازه پیوسمگی داشمه و همرنی از
مصالح اصلی کممر توجهبرانگیز بوده؛ اما همزمان توسط یک ب یننده
ماهر قابل تش یص باشد .افرادی که آموزش یا تجربه کافی ندارند
ن اید عهدهدار کار شوند .با ای همهم برخی از مشکالت منحصر بوده
و در ای مورد معمار فاظمگر میبایست در جسمجوی نظر ش ص
دیگری نیز برآید .او همرنی ای ق را دارد که درخواست مشاوره
علمی کند .یک معمار فاظمگر به دلیل ماهیت تلییرناپذیر دارایی
فرهنگیم دارای مسئولیت سنگینی میباشد .اصول فاظت توسط
شورای جهانی یادمانها و محویهها (ایکوموس) در چهار منشور
دسمهبندی شده است:
منشور ونیز ( )1199بر پایه کلیه موارد فاظت نوی
منشور فلورانا ( )1121پیرامون باغها و مناظر
منشور فاظت از شهرهای تاری ی 1121
منشور جهانی مدیریت میراث باسمانشناسی 1110
همرنی منشور بورا  -درباره مکانهای دارای اهمیت
فرهنگی -که توسط ایکوموس در اسمرالیا برگزار گردید را نیز باید
یادآور شد (تجدیدنظر شده در .)1111
با ای همهم «بیانیهی جامعه مایت از بناهای باسمانی»
( )SPABمنمشر شده توسط ویلیام موریا در سال 1211م دربردارنده

ن سمی بیان یک اصل قانونی استم و ای مؤثرتری بیانیه در
انگلسمان بوده و هست .فاظت معماری به یک بررسی کامل از وضش
موجود بنا بسمگی داردم و به دن ال آن به هرگونه بررسی تحلیلی که
الزم دانسمه میشودم تا از کنشهای سازهای بنای یاد شده و عوامل
فرسایش آن تش یصی درست ارائه گردد .از ای رو تا اندازهای مانند
کار پزشکی است .ساا الزم است که مسیرهای عملکرد جایگزی
درنظر گرفمه شوند .دسمیابی به یک توافق با یک گروه میاندانشی کار
دشواری است زیرا هر کارشناسی اهداف ممفاوتی دارد و اغلبِ
آموزشهایی که دیدهاند موجب گردیده که ذه یک مم صص با
مطالب ت صصی فراوان خود محدود گردد .یک مهندس سازه بر
اسمحکام و ایمنی تمرکز میکند؛ یک باسمانشناس بر نگهداری
مصالح اصلی مممرکز میشود؛ یک مورخ هنر نیز منمقد مم صصی
است که آموزش دیده که آنره هست را ب یند و تفسیر کندم اما اغلب
در تصور کردن جایگزی هایی برای وضش موجود ناتوان است .دیگر
اعضای گروه هپ ممک است موارد آشکار نشدهای داشمه باشند که
مربوط به رفه ب صوص خود آنهاست.
ن سمی گام ای است که هدف یک پروژه فاظمی تعریف
گردد .گام بعدی شناسایی «ارزشها»ی موجود در اثرم بنای یادبود یا
محویهایست که اموال فرهنگی مورد بحث میباشدم و قراردادن ای
ارزشها در یک اولویتبندی .از ای روم پیامهای ضروری اثر محمرم
دانسمه شده و فظ خواهد گردید .ارزشها را میتوان در زیر سه عنوان
زیر دسمهبندی کرد:
«ا ساسی»م «فرهنگی» و «کاربردی».
ارزشهای احساسی

 شگفمی
 هویت
 تداوم
 ا مرام و سمایش
 نمادی و معنوی

ارزشهای فرهنگی

 اسمنادی
 تاری ی
 قدممی و باسمانشناسانه
 ارزشهای معمارانه و زی اییشناسانه
 چشپانداز شهری
 چشپانداز زمی و بومشناسی
 علمی و فناورانه

ارزشهای کاربردی

 عملکردی
 اقمصادی (شامل گردشگری)
 اجمماعی (همرنی دربردارنده هویت و تداوم)
 آموزشی
 سیاسی
برخی از ای ارزشها سزاوارند که تقویت شوند .ای ارزشها
میبایست تحلیل شده و ساا به منظور تعریف «اهمیت» اثر تاری ی
با یکدیگر آمی مه گردند .ا ساسات معنوی و نمادی به آگاهی
فرهنگی بسمگی دارند .ما در ملر زمی ادراک تزئینات نمادی و
همرنی محموای اشارات کالسیک در نقاشی را تا اندازه بسیاری از
دست دادهایپ که اکنون بیشمر توسط مورخان هنری ادراک میشود .با
ای همهم برخی شکلهای معمارانهی ب صوص دارای پیامهای
معنوی میباشند -شکلهای ممفاوت برای فرهنگها و ادیان م ملفم
و می در عالیتری موارد مانند ایاصوفیه در اسمان ول که به عنوان
یک کلیسام یک مسجد و اکنون یک موزه بکار گرفمه شدهم دارای
پیامی جهانی است.
ارزشهای معنوی میتواند از گواه خداشناسی گذشمه و از بیان
کنونی بنای یادمانی و محویهاش سرچشمه گرفمه باشند؛ برجهای
م رویی شکلی که به آسمان سربرمیکشندم یا نیایشگاهی باسمانی
که بر روی پرتگاهی در برابر دریا جای گرفمهم هر یک رساننده پیامی
از سمیز با الیمنهاهی میباشند .هنگامی که گردشگران وارد بنایی
بزرگ میشوند میتوان دید که خطوط صورتشان آرام میشودم زیرا
که ارزش معنوی مکان وارد رو شان میگردد .ممک است که تمیز
دادن میان ارزشهای ا ساسیِ گوناگون س ت باشدم اما میتوان آنها
را به یورکلی درنظر گرفمه و از ضعیف تا بسیار قوی درجهبندی کرد.
ارزشهای فرهنگی شامل زی اییشناسیم تاریخ هنریم اسمنادیم
باسمانشناخمیم معمارانهم ف آورانهم علمیم چشپاندازی و شهرشناسانه
میگردد و توسط افراد دانشآموخمه ادراک شده و بوسیله مم صصان
و پیوهشگران تعریف میگردند .بنابرای ممک است که درباره ترتیب
نس ی اهمیت آنها در یک مورد خاص بحث بسیاری وجود داشمه باشد.
شاید رسیدن به یک توافق بر روی ترتیب اولویت آنها س ت باشدم اما
با ای ال [اولویتبندی آنها] برای اجرای موفقیتآمیز هرگونه
مداخلهی پیشنهادی یاتی است .دانشگاهیان برای چگونه به توافق
رسیدن آموزشی نمیبینندم در الیکه کارشناسان رفهای که در مم
دسمیابی به راه لهای قابل ق ول کار میکنندم به سازش بر روی غیر
ضرورتها عادت دارند.

ارزشهای زی ابیشناسانه با فرهنگ و س ک زندگی تلییر
میکندم اما به تدریج یک نظر همگانی غالب میشود .ای ارزشها با
روشهای انمقادی مورخان هنر تث یت شده و همواره یک فاصله زمانی
پیش از آنکه کلیت مردم بموانند یک باور تجدیدنظر شده را باذیرندم
وجود دارد .پنجاه سال پیش تلییری آغاز شد و اکنون از آثار مربوط به
دوره ویکموریا و سده نوزدهپ از نظر زی اییشناسی لذت برده میشود.
درکل نمودار درک زی اییشناسانهی یک اثر هنری در سی سال
ن ست از تولید آن بسیار پایی بوده و پا از آن است که رو به باال
میرود.
ارزشهای هنری ذهنی هسمند .هرچه کار ممأخرتر باشدم
ارزیابی آن ذهنیتر است .پا از اشمیاقی که اغلب به یور مصنوعی
توسط رسانهها در زمان خلق یک ساخممان جدید ایجاد میگرددم
معموال ای گونه دیده میشود که ارزش هنری آن در نزد نسل بعدی
به شما رو به کاهش بودهم ساا انمظار میکشد تا دوباره توسط یک
مورخ هنری کشف شده و آغازی شود برای ادراک ارزشهای آن
توسط مم صصانی که برای شناخت دوباره آن ن ردی مقدس را بهراه
خواهند انداختم که ممک است بنا را پا از سه نسل به آن جایگاه
رسمی برساند -ال مه اگر تا آن زمان باقی بماند .آثار هنری میتوانند
به خوبی باقی بمانندم اما ساخممانها در ای فرآیند در معرض همهگونه
تهدیدی قرار دارند .ن ست اینکه باید بموانند پابرجا بمانندم و پا از
آن انمظار میرود که مورد اسمفاده قرار بگیرندم چه اینکه اثری بزرگ
باشند یا کوچک .ممک است که در ای فرآیند زنده ماندن دو یا سه
بار نیز سازگار گردند -که هرگونه سازگارسازی به یور بالقوه از ارزش
هنری آن میکاهدم اگرچه ممک است که در برخی موارد نیز ای
ارزش به ود یافمه باشد.
همانگونه که اشاره شدم ارزشهای هنری از نسلی به نسل
دیگر تلیر میکند .نس ههای جعلی از کار ورمیه 1که توسط
ونمیگهرن 8ایجاد گردیدم مم صصان را فریب دادم زیرا دارای همه آن
وییگیهایی بودند که مم صصان به ورمیه منسو میدانسمند .یک
نسل بعد که ما چیزها را ممفاوت مینگریپ و آزمایشهای علمی نیز
پیریدهتر شدهاندم دیگر شناسایی ای نس ههای جعلی کار س می به
نظر نمیرسد .با ای همهم هرچه کار هنری قدیمیتر باشد باورهای
مم صصان نیز نس ت به اهمیت و ارزش هنری آن همسانتر میباشد.
کنایهآمیز اینکه برای مورخان هنری س ت است که باذیرند یک کار
فاظمی درنهایت یک کار هنری است.

Vermeer
Van Meegeren

ارزشهای معمارانه مربوط به رکت ش ص شرکتکننده از
میان فضاها به سوی ا ساساتشم که ا ساسات در ای فضاها کامال
دیداری ن ودهم و به سوی عالقهاش نس ت به رفمار تندیسی و قالبپذیر
تزییناتی از اَشکال و فضاهای معنادار میباشد .ای موضوع بههمراه
لذت بردن او از رنگ و بافت مصالحم و همرنی در ادراک او نس ت به
هماهنگیم مقیاسم تناسب و آهنگی که بهوسیله عناصر یرا ی با
هندسه ضمنی آنها ارائه میگرددم ارزشها را تقویت میکند .از آنجایی
که همه واس شرکتکنندگان درگیر میباشدم بنایی که به بدی ایفای
نقش کندم ارزش معمارانه پایینی خواهد داشتم اگرچه شاید برای مدت
کوتاهی مدعی ارزشهای زی اییشناسی یا مدگرایانه باشد .در فاظتم
ابقا یا بازتولید یرح به منظور فظ ارزشهای معمارانه از اهمیت
برخوردار است.
ارزشهای معمارانه توسط سرهنری ووت  3با عنوان «وسیلهم
اسمحکام و لذت» تعریف شده است .لذتم عنصر هنری معماری مانند
ارت اط بنا با محویهم جپ و نیمرخ سیاه بنام تناس ات عناصر به صورت
یکاارچهم اندازه عناصر در رابطه با ابعاد انسانیم مناسب بودن مصالح و
آرایههای معماریم و اهمیت بنا در سلسله مراتب میراث شهر یا کشور
را دربر میگیرد .در بناهایی که در باالتری سطح از سلسله مراتب
مذه ی یا مدنی جای دارندم ارزشهای پیکرتراشانه نیز به نمایش
گذارده میشود .در موارد بسیار مهمی مانند اهرامم ای ارزش به عنوان
یک پیکره یادبودی صرف وجود دارد .در دورههای ب صوصی از
معماری شکوهمندانه است که پیکره و معماری یکی میگردندم مثال
مانند پارتنون در یونانم نیایشگاه خورشید در کُنارک 9هند و کلیسای
جامش شارتر 0در فرانسه .اسمحکام نیز به سازه بنا مربوط میشود که
میبایست در برابر بارهای وارده از انواع م ملف کاربریهام به همراه
بادم برفم زمی لرزه -در منایق زمی لرزهخیز و بار وزن خودش پایداری
کند .شالودهها که بر روی خاکها و ص رههایی با وییگیهای بسیار
گوناگون قرار دارندم ای بارهای ترکی ی را به زمی منمقل میکنند.
سازههایی که مهندسی فوقالعادهای دارند از زی ایی انکارناپذیری نیز
برخوردارند .اسمحکام دربردارندهی دوام است.
«وسیله» مربوط به کاربردی بودن ساخممان میشود .اگر که
از نظر بهرهمندی نموان از بنا اسمفاده کرد و بنا ممروکه شودم در معرض
تهدیدهای اقمصادی قرار میگیرد .با ای همهم دیده شده است که
بناهای تاری ی در صورتی که بموان تلییرات کوچکی را در آنها سازگار
کردم نس ت به ییف گسمردهای از کاربریها انعطافپذیر میباشند.

Sir Henry Wooten
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درکل تازه کردن و توانمند ساخم بناهای مسکونی در یک شهر یرح
بهمری نس ت به ت ریب و دوبارهسازی میباشد.
با ای همهم ارزشهای عالی معمارانه فضایی و محیطی
هسمند .با راه رفم در یک مجموعه معماری است که آدمی با
بکارگیری چشمانم بینیم گوش و المسه کیفیت آنرا ا میکند .تنها
با بازدید از یک ساخممان یا مجموعه است که میتوان ارزش
زی اییشناسانه واقعی آن را درک کرد .چشپانداز شهری عنصری مهپ
در فاظت شهری است .ارزشهای منظر شهری به مجموعههای
ساخممانیم فضاهایی که در آن برپا هسمندم و همرنی چگونگی
سنگفرش سطوحم جادهها و فضاهای همگانی بسمگی دارد .اغلب یک
بهپری مگی نامربوط در سیپکشیم روشنایی خیابانهام باجههای تلف م
ترانسفورماتورها و آگهیهای ت لیلاتیم چشپانداز شهری را خرا
میکند .منظر شهری چشپاندازهایی از نقاط م دأ و دورنماهای مهپ را
نیز شامل میشود .دل سمگی به منظر شهری را میتوان در پیادهروی
پیرامون بناهای فاخر تحسی برانگیز دیدم رفم به پایی خیابانهای
باریک به سوی فضاهای بازی که شاید وییگیهای چشمگیری چون
پلکانهای اساانیایی در رم را دربر داشمه باشند.
جایگاه شهریِ بناهای یادبود نیز برای ادراک آنها یاتی
میباشدم مانند بناهایی که برای محویه ب صوصشانم برای بودن در
یک خیابانم یک میدان یا یک مکان خرید یرا ی شدهاند.
دگرگونیهای جدید میتواند تأثیری منفی داشمه باشدم همانیور که
به عنوان نمونه در ایجاد گشودگی خیابان عریض از سمت رود تی ر1
تا نمای سنت پیمر رُم دیده میشود .تحلیل کیفیت یک شهر شامل
فشردهسازی و گشودگی فضام فضاهای رسمیم شگفمیهام نمایشها و
کال دهای زی ای معمارانه است .فضاهای شهری اغلب به صورت
نامشهود در بافت غنی شهرهای تاری ی نفوذ میکنند .ای کار از
نوسازی تدریجی ناشی میشود که در آن هر افزودهای با یک
یکاارچگی ضمنیِ بهدست آمده با مصالح بومی و فناوری
ساخممانسازی سنمی به دقت یرحریزی شده و برای ارائه محیطی با
یک مقیاس انسانی ترکیب میشوند.
ارزشهای کارکردی و اقمصادی هنگامی مهپ هسمند که
توانمندسازی و تازهسازی بناهام بهوییه برای سازههای مدرن در نظر
گرفمه شوند .ارزیابان بنا در ای زمینه میتوانند همکاری مهمی داشمه
باشند.
ارزشهای اجمماعی بیشمر زیرمجموعه ارزشهای عایفی به
شمار میآیندم اما به ا تعلق به مکان و گروه نیز مربوط میشوند.
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1

ارزشهای آموزشی به آسانی با بررسی تاریخم بهوییه تاریخ اجمماعی
و اقمصادی شناخمه میشوندم همانگونه که بناهای تاری ی بسیاری از
شواهد تاری ی را فراهپ میآورند .یکی از انگیزههای عمده در فاظت
معماری فراهپ ساخم فرصتهای آموزشی است.
تعریف ارزشهای سیاسی چندان س ت نیست .بناهای
تاری ی و محویههای باسمانشناسی را میتوان برای تث یت تاریخ
یک ملت در اذهان مردم بکار گرفت .ای موضوع برای ملتهای جدید
بسیار مهپ بوده و برای خیلی از پروژههای تأثیرگذار درنظرگرفمه
میشود .شاید مهپتری و سودمندتری یر ی که بیشمر از انگیزههای
سیاسی الهام گرفمهم دوبارهسازی ویرانههای ورشو برای کمک به
تث یت دوبارهی هویت سیاسی و همرنی فرهنگی لهسمان پا از
ویرانی هولناک جنگ جهانی دوم باشد .در واقش ارزشهای سیاسی در
فاظت وجود دارند؛ یک وزیر میتواند با چند برنامه مرممی کپوبیش
بزرگ ت لیلات بسیاری برای خود ایجاد کند.
بدب مانه هزاران عملکرد کوچکی که یک برنامه مراق ت
پیشگیرانه را شکل میدهد به اندازه یک عملکرد بزرگی که اغلب
تأثیرات منفی برهپزنندهای داشمهم نیروی کار را م مل کرده و بودجه
را از کارهای از پیش برنامهریزی شده دور میکندم موفقیت سیاسی به
دست نمیآورد .به دلیل فشارهای سیاسی اعمال شده توسط گروههای
مذه ی و نیادیم کار فاظمی اغلب تحریف شده و چنی گروههایی
بیشمر با درصدد برآمدن برای مرمت بسیارم خواهان دوبارهنویسی تاریخ
هسمند .ویوله لودوک هنگامی که مرمت س کیاش را در پیرفاند 8در
نزدیکی پاریا انجام میداد تسلیپ فشار سیاسی ناپلئون سوم اماراتور
فرانسه گردید .ملتهایی که تقری ا به تازگی خود را تث یت کردهاند
خواهان اسمفاده از محویههای تاری ی به عنوان ب شی از برنامههای
سیاسی خود هسمند تا هویت خود را اث ات کنند.
م با برخی از ای ارزشها در یک اثر فرهنگی یا بنای
تاری ی سروکار داشمهامم زیرا موفقیت کار میان دانشی بسمگی به
سازماندهی ای ارزشها دارد تا اهمیت خاسمگاه تاری ی درک شود.
روند بکارگیری تحلیل ارزش
اینکه درنظرگرفم ارزشها در دارایی فرهنگی باید تا آنجا که
امکان داشمه و منصفانه است به صورت عینی ارزیابی گرددم امری
ضروری است .همواره ای خطر وجود دارد که برنامه فاظمی تنها
بازتا دهنده اهداف اداری آن ب ش از دولت باشد که مسئول آن است.
یک گفمه قدیمی از فرقه ذن وجود دارد که میگوید «مرد دیوانه به
سمت شرق میدودم نگهدارنده او نیز به سمت شرق میدود؛ هر دو به
Pierrefonds
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سمت شرق میدوندم اما اهداف آنها ممفاوت است!» بنابرای عاقالنه
است که بر یک تیپ کاری میاندانشیم میانگروهی اصرار شود که
دربردارنده افرادی باشد که قیقما به همه ارزشها در دارایی فرهنگی
عالقهمند بودهم تا آرمانها و اهداف برنامه فاظمی را تعیی کنند .کار
آنها سازگار کردن اهداف خود و همرنی مسیر رکمشان میباشد.
بحث کردن تا آنجا ارزشمند است که سودمند و سازنده باشد .م
بهمری کار را ای دانسمپ که گروه فاظمی پا از آزمایش کردن
موارد ممک عملیم گزینه «کممری بد» را انم ا کنند.
آموزش یک معمار بر یرا ی مممرکز است .هدف او ایجاد
بنایی است که در قیمت و زمان توافق شده به خوبی یرا ی شده
باشد .ای کار سادهای نیستم زیرا ای سه هدف تناقضهایی را
دربردارند .در قیقت یرا ی خو نیازمند زمان و صرف هزینه استم
اما یرا ی خو از مفهوم گرفمه تا جزییات کوچک با یک ث اتِ در
س ک به دست میآید .هدف ایجاد اَشکال و فضاهایی است با جزییات
و آرایههای مناسب .معمار آموزش میبیند تا راه لهایی را برای
مشکالت پیریده تصور کند و با اسکیاهایش فکر کند .او به عنوان
یک یراحم نس ت به عنصر یرا ی در بناهای تاری ی ساس میباشدم
اگرچه ممک است ای بناها در س کهای بسیار گوناگونی ساخمه شده
باشند .یرح خو راه لهای سادهای را برای مشکالت ارائه میدهد.
م به عنوان یک معمار فاظمگر تالش میکنپ تا بگذارم هر بنایی
که تحت مراق مپ است با م رف بزند .گاهی تقری ا به همراه
سازندگان اصلی فاظت کردهام که هر کدامشان به س ک زمان خود
ساخمهاند .ارزیابی مزیت یک بنا در صورتی که ساخممان جدیدی باشد
کار س می است .زمان به مش ص شدن ای فرآیند کمک میکندم
بدی سان که اگر بنا سه نسل از کاربرد سودمند خود را ساری کرده
باشدم میتوان آن را بنای ارزشمندی دانست .وییگی و کیفیت بناها نیز
مانند انسانها با پیرتر شدن بیشمر قابل تش یص میشود .معماری که
یک یراح خالق باشد مانند یک آهنگساز است .معمار فاظمگر مانند
ره ر یک ارکسمر است؛ او ای اممیاز را دارد که نمیتواند تلییر کند .او
باید با کمک نوازندگان و قدرت تفسیرش و براساس ادراکش از
پیامهای موجود در موسیقیم یک کار هنری را تولید کند .هنگامی که
یک پروژه فاظمی یک موفقیت هنری ن اشدم باید آن را یک شکست
تلقی کرد.
فاظت از بناهای تاری ی ما نیازمند مدیریت خردمندانه منابشم
قضاوت درست و ساسیت زی اییشناسانه و یک ا تش یص
درست میباشد .بیش از همه اینها شاید نیازمند عالقه و فداکاری باشد
تا ایمینان اصل شود که میراث فرهنگی ما فظ میگردد .رویه
Kenneth Frampton
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فاظت نوی باید در دراز مدت بر سمیز با عوامل روند ویرانی تمرکز
داشمه باشد .اقمصاد صنعمی ما نمیتواند و ن اید مموقف گرددم اما
میتوان با م ارزه با گسمرش و بهرهبرداری بیهوده و مهار نشده از منابش
ی یعیم و با کاسم از آلودگی در همه شکلهایشم به پایداری جهانی
کمک کرد و آسیبرسانی به بناهای تاری ی را کاهش داد .بنابرای
فاظت در وهله ن ست به دلیل کاربردش در زمان کنونی و آینده
فرآیندی است که منجر به یوالنی شدن زندگانی اموال فرهنگی
میشود.
کنِت فرامامون 1میپرسد:
آیا معیارهای ما آنقدر س ت شدهاند که مانش از یک رویکرد
آزادانهتر نس ت به دوبارهشکلدهی و اخمصاص شکل باسمانی گردند؟
بهنظر میرسد که جهان به صورت یکاارچه و به یور فزایندهای درگیر
اداریبازی پیشروندهای در فاظت شده است ...در یک سوی بحث
با خلوصی معمارانهم و در سوی دیگر گرایش به بازسازی بدون ظرافت
که با عدم خلوص انجام میگیرد؛ مورد دوم منجر به نوعی دنیای
دیزنی 8میشود که هیرکا نیازمند آن ن وده و عالقهای به آن ندارد.
در میان ای دو قطبم بدون شک «زمینه وسط» هوشمندانهای نیز
وجود دارد که با ساسیست درجهبندی شده باشد.

کنت فرامامون -نوگرایی و فرهنگ محلی در معماری و
جهان اسالمم تایمز و هودسون  8001جایزه آقاخان.
بناهای تاری ی دارای اممیاز مصرف پایی انرژیم تناس ات
وسیش و عمر دراز مدت میباشندم بنابرای آموزههایی که از بررسی ای
بناها فرامیگیریپ با معماری نوی ارت اط پیدا میکند که میبایست با
چنی وییگیهایی همسو شود .ای بناها به ما میآموزند که
ساخممانها به عنوان ساخمارهای محیطی فضایی عمل میکنندم و باید
به صورت یکاارچه ادراک شوند .هیرگونه دوگانگی میان بناهای
تاری ی و نوی وجود ندارد -هر دو موردِ اسمفاده درست و نادرست
قرار میگیرندم و میبایست پابرجا بمانند .با ای همه هنوز درک نشده
که فناوری پیریده ساخممانسازی سنمی چگونه بوده است .زیرا
یرا انی که فناوری نوی را بکار میبرندم در ادراک بناها به عنوان
یک کلیت ناموفق بودهاندم و اکنون میبایست آموزههای بسیاری را از
نو فرا بگیرند .ای اممیازی برای عملکرد یک معمار به شمار میآید که
دستکپ یک عضو گروه یرا یاش درباره فاظت از بناهای تاری ی
آگاهی داشمه باشد.
«مطال ات از کسانی که مسئول تعمیر و فاظت از میراث
مصنوع ما هسمند از جهات بسیار و ناهمسویی رو به افزایش است .از
Disney World
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یک سو ای ادراک فزاینده وجود دارد که همه تعمیرات و مداخالت
باید در یک داقل مطلق نگهداشمه شوند .از سوی دیگر انمظارات
افزایش یافمه نس ت به اجرام ایمنی و دیرپایی ...بههمراه نگرانیها و
محدودیتهای هزینهای نس ت به غرامت شللی [وجود دارد] ».رابرت
دماوس1
ای کما بیشمر براساس تجربیات خود م است .اصول
فاظت را در کاربرد در بناهای تاری ی مورد بررسی قرار میدهد و
ایالعات بنیادی موردنیاز معمارانم مهندسان و ارزیابان ساخت و ساز
جهت ل مشکالت فاظت معماری را برای تقری ا هرگونه اقلیمی
فراهپ میآورد .یک هماوشانی مهمی میان کار یک معمار فاظمگر و
کار یک ارزیا ساخت و ساز وجود دارد .آنجایی که م واژه «معمار»
را بکار میبرمم اغلب پنداشمه میشود که شامل یک ارزیا کامال واجد
صال یت نیز میباشد.
ای کما در سه ب ش شکل گرفمه است .در ب ش ن ست به
عناصر سازهای بناها با جزییات آن پرداخمه میشود .ب ش دوم بر
عوامل فرسایش تمرکز دارد که به یور نظاممند از نقطهنظر مصالحی
که عوامل بر آنها اثر میگذارند بررسی شده است .ب ش سوم نیز به
نقش معمار فاظمگر میپردازدم با بررسیها و برداشت از بنا آغاز
میشود و سازماندهی کار و کنمرل هزینهها را شامل میشود .برخی
روشهای فنیِ ب صوص نیز مورد بازبینی قرار گرفمهاند .یک فصل
جدید (فصل  )13نیز درباره همکاری میاندانشی به لحاظ اهمیت
موضوع افزوده گردیده و یک فصل دیگر (فصل  )88هپ مقدماتی بر
فاظت از ساخممانهای نوی را ارائه میدهد.
اگرچه بهمری منابش شناخمه شده برای خودم را در
دسمورالعملها و مش صات درمانهای شیمیایی بکار بردهامم اما باید
سفارش کنپ که ای موارد پیش از کاربرد گسمردهم در ب شهای
کوچک نامعلومی مورد آزمایش قرار گیرند .همرنی از آنجایی که ما
نس ت به سمی بودن مواد شیمیایی و تأثیر آنها بر گیاهانم جانوران و
انسانها آگاهتر شدهایپم باید نس ت به کاربردشان محماط باشیپم زیرا
ممک است که در برخی آمادهسازیهای شیمیایی خطراتی وجود
داشمه باشد .تنها افراد کارشناس میبایست مواد شیمیایی را بکار برند.
در مجموعم روششناسی فاظت برای همه کارکنان ای
زمینه بکار برده میشود و بر اساس بازرسی دیداری است که پیش از
ارائه یک تش یصم به بررسیهای وییهای تا یک عمق توجیهپذیر
منجر میشود .باید مانند دانش پزشکی ن ست نیازهای بیمار برآورده
شودم و معمار ن اید در صورت لزوم برای درنظر گرفم یک عقیده
Robert Demaus

1

دیگری تردید کندم و باید ق دریافت پشمی انی علمی را نیز داشمه
باشد .همه گزینههای عملی باید جسمجو و ساا از لحاظ نظری
ارزیابی گردند تا راه ل «کممری بد» را بیابد که ای راه ل نیز
میبایست خصوصیات بناهای تاری ی را محمرم بدارد.
کار فاظمی میاندانشی استم مهارتهای بسیاری را
دربردارد که به ارائه یک راه ل ممعادل کمک میکند .پیش از آنکه
معمار پروژهای را برعهده بگیردم میبایست ارزشهای بنای تاری یم
و پیامهای موجود در آن ارزیابی شده و در یک ترتیب اولویمی مورد
پذیرش قرار بگیرند .معمار در اجرای یک پروژه فاظمی نقشی ش یه
نقش یک ره ر ارکسمر را دارد .ساخممان نشان موسقیایی اوستم
ممک نیست که یک نت تلییر کند؛ همرنی مهارت هنری در عرضه
بنا نیز باید موسیقی معمارانه آن را برای ناظران لذتب ش سازد.

برنارد فیلدن ()8008/8/85
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