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Abstract
In the use of modern science and technology for architectural heritage 
conservation, the comparison of Iran with developed countries indicates 
a considerable gap, and despite relative progress during recent decades in 
this fi eld in the country, the level of architectural conservation technology 
still has a long way to fi ll this gap. The paper aims to examine the roots of 
this underdevelopment and search for effective strategies to improve the 
current situation. It asks why Iranian architectural heritage lacks successful 
use of new technology. The research method is qualitative based on the 
analysis of interviews. The paper builds a conceptual model with four 
levels of external (colonialism) and internal (management) factors. In the 
fi rst stage of research, the fi nding revealed that that the weakness of each 
management level is effective in exacerbating the problems of the higher 
level. This process, in a hierarchical manner, has discouraged senior 
managers from supporting their internal capabilities and has led to the 
country’s dependence on technology-innovating communities. Next, it 
was found that hierarchical weakening of problems from the most rooted 
managerial level would ultimately provide the support of senior managers 
for internal capabilities. This support has led to the advancement of 
conservation technology, and in an age when technological growth is 
the most important powerful indicator of the interrelationship among the 
societies, it will weaken colonialism in this fi eld.
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چکیده
در بهره گیرى از علوم و فنون نوین در حفاظت از میراث معمارى، مقایســۀ وضعیت ایران با کشورهاى 
توسعه یافته بیانگر فاصلۀ چشمگیرى است و باوجود پیشرفت هاى نسبى در دهه هاى اخیر هنوز سطح 
فناورِى حفاظت معمارى ایران، در برزخى بین ســنت و صنعت واقع اســت؛ لذا مسئلۀ پژوهش، عدم 
بهره گیرى موفق از فناورى نوین در حفاظت از میراث معمارى ایرانى است. هدف پژوهش حاضر، تبیین 
ریشه هاى این توســعه نیافتگى و جستجوى راهکارى جهت ارتقاء وضعیت موجود است. روش شناسى 
این مقاله از نوع کیفى بوده و عمدتاً بر اساس تحلیل مصاحبه ها انجام گرفته است. در وهله نخست یک 
مدل مفهومى چهار الیه اى  با تاثیرات متقابل جهت  تحلیل آسیب شــناختى توسعه فناورى طراحى 
شد که بر اساس آن  ضعف هر ردة مدیریتى، در تشدید مشکالت ردة باالتر، تأثیرگذار است. بر اساس 
این مدل، دانســته شد ؛ که این تاثیرات به صورت سلسله مراتبى، انگیزة مدیران باالدست براى حمایت 
از توانایى هاى درونى را سلب نموده و منجر به وابستگى کشور به جوامع ابداع گر فناورى شده است. در 
مرحلۀ بعد، دانسته شد که تضعیف مشــکالت به صورت سلسله مراتبى از ریشه اى ترین ردة مدیریتى، 
نهایتاً زمینۀ حمایت مدیران باالدســت از توانایى هاى درونــى را فراهم مى آورد. این حمایت، منجر به 
پیشرفت فناورى حفاظت شــده و در عصرى که رشد فناورانه مهم ترین شاخصۀ قدرتمندى در روابط 

بین جوامع است، سبب تضعیف استعمار در این عرصه خواهد شد.

کلمات کلیدى: فناورى معمارى، حفاظت معمارى، موانع توسعه، قابلیت هاى ملّى.
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مقدمه
در قرنى که گذشت، یعنى قرن بیستم میالدى، تأثیر فناورى هاى نویِن حاصل انقالب صنعتى در ارتقاء 
کیفیت حیات فردى و جمعى بشر، بیش ازپیش گسترش یافت و قلمروهاى جدیدى را دربرگرفت. یکى 
از این قلمروها، حوزة حفاظت معمارى بود که به دنبال مطرح شدن اندیشه هایى مبنى بر لزوم بهره گیرى 
از فنون نوپدید در کیفیت بخشــى به ســاختارها و محیط هاى تاریخى، ضرورت و بالمانع بودن این امر 
در منشــور اجالس هاى بین المللى همچون آتن در سال 1931 میالدى و نیز در سال 1964 میالدى 
با تبیین شــروطى، تأیید شــد (حبیبى و مقصودى1، 2012). تجارب متعدد به تبع مجوزهاى مذکور، 
وجه فرهنگى حفاظت را نیز به چالش کشــید و سرانجام پس از فراز و نشیب هایى، اقدامات حفاظتى 

موفقیت آمیزى در جوامع توسعه یافتۀ غربى با بهره گیرى از فناورى هاى نوین انجام یافت.
برخالف جوامع مذکور، در ایراِن قرن بیســتم، توسعۀ درون زاى فناورانه که منجر به تحول فناورى 
حفاظت از سنتى به صنعتى شود، رخ نداد؛ لیکن به واسطۀ پیوندهاى فراگیر با جوامع پیشرفتۀ صنعتى 
و تعامالت فنى و فرهنگى که با جوامع مذکور برقرارشــده بود، امکان بهره مندى از برخى فنون نوین 
فراهم شــد. به طور مشــخص مى توان از دهۀ 40 هجرى شمســى به عنوان دورة تعامل سازمان یافتۀ 
رسمى بین ایران و غرب، پیرامون کاربرد فناورى هاى نوین در حفاظت معمارى یاد کرد. در این دهه، 
دولت ایران طى قراردادى رسمى از یک مؤسسۀ اروپایى (مؤسسۀ ایتالیایى ایزمئو2/ دانشگاه رم) براى 
ارتقاء سطح دانش حفاظت میراث معمارى در ایران دعوت به عمل آورد. از پروژه هاى شاخصى که این 
مؤسسه در آن ایفاى نقش نمود، مى توان به تخت جمشید، میدان نقش جهان و آثار صفوى پیراموِن این 
میدان اشــاره نمود (زاندر3، 2018)؛ این دو مورد نخســتین آثار ایرانى بودند که در سال 1357 ه.ش. 
در فهرســت میراث جهانى یونسکو4 ثبت شدند5. در آن دوره، تعامل فنى و فرهنگى در حوزة حفاظت 
از میراث معمارى با دیگر کشــورهاى توسعه یافتۀ اروپایى برقرار بود. نتیجۀ این همکارى مشترك بین 
کارشناســان خارجى و داخلى، یک نگرش پیگیرانه، نسبت به تأمین و تسرى فنون جدید در حفاظت 
از میراث معمارى ایرانى در حال تکوین بود. این روند در پى تحوالت اجتماعى ایران در اواخر دهۀ 50 
ه.ش. و ســپس شروع جنگ تحمیلى عراق در ایران، از حرکت ایستاد. از اوایل دهۀ 70 ه.ش. و بهبود 
1 . Habibi & Maghsoudi
2 . ISMEO
3 . Zander
4 . UNESCO
5 . www.whc.unesco.org, January, 2021
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نسبى وضع اقتصادى کشور، مجدداً زمینه براى این امر مساعد شد؛ اما به دلیل نبود آمادگى هاى فکرى 
و فنى در تشکیالت میراث فرهنگى کشور، اتفاق مهمى رخ نداد و زمینه براى یک تحول فناورانه فراهم 
نشد. بر پایۀ شرحى که گذشت و على رغم برخى پیشرفت ها، هنوز بهره گیرى خالقانه از علوم و فنون 
نوین در حفاظت از میراث معمارى کشــور نهادینه نشــده است. البته پیشرفت هاى نسبى که در دهه 
اخیر در کشور به دست آمده را نمى توان نادیده گرفت؛ اما تفاوت چشمگیِر کیفیت اقدامات، بین ایران و 
جوامع توسعه یافته، امرى واضح و روشن است. همچنین در کّمیت اقدامات نیز فاصلۀ بزرگى با جوامع 
مذکور برقرار است. بر این اساس، مسئلۀ پژوهش حاضر، مسئله عدم بهره گیرى موفق از فناورى نوین 
در حفاظت از میراث معمارى در ایران اســت. بر این اســاس، هدف از نوشتار حاضر، تبیین ریشه هاى 
توسعه نیافتگى ایران درخصوص موضوع پژوهش و متعاقباً جستجوى راهکارهایى جهت ارتقاء وضعیت 
موجود و بررســى چالش هاى توســعۀ فناورى در این زمینه مى باشد. به نظر مى رسد، موانع پیش روى 
کشور در این زمینه، روابطى علت ومعلولى با یکدیگر داشته باشند که با علم بدان، مى توان به راهکارهایى 
دست یافت. این مقاله برمبناى تحلیل انتقادى حوادث قرن اخیر و تجربیات صاحب نظران در این زمینه، 
درصدد پاســخگویى به این سؤاالت است: 1) توسعه نیافتگى ایران در عرصۀ بهره گیرى از فناورى هاى 
نوین در حفاظت از میراث معمارى، ریشه در چه عواملى دارد؟ 2) چه راهکارى براى بهره گیرى موفق 

از فناورى نوین در حفاظت از میراث معمارى ایرانى مى توان ارائه کرد؟ 

پیشینۀ پژوهش
از معــدود پژوهش هایى که به چالش هاى «حفاظــت معمارى نوین» در ایــران از منظر فناورى هاى 
مورداستفاده در آن نگریسته، مى توان به تألیف فالمکى1 اشاره کرد. نویسنده، عدم هماهنگى تخصص هاى 
حوزه هاى مختلف پس از جدایى تخصص ها، عدم شناخت کافى متخصصین از ساختار میراث معمارى 
ایران و تجربۀ ناکافى متخصصین در کشــور را از عوامل به وجودآورندة مشکالت در این زمینه دانسته 
اســت (فالمکى، 2011الف2). این پژوهشگر در کتاب دیگرى، گریزى به موضوع فناورى زده است؛ وى 
در این کتاب، به ماهیت آفرینشى و ابداعى فناورى حفاظت تأکید نموده و معتقد است که آن نمى تواند 
متکى بر تقلید یا بازآورى تجربه هاى ـ حتى موفق ـ دیگران باشد؛ اما متأسفانه تأثیرپذیرى از امکانات 
فناورانۀ نوین اروپا در این زمینه، غالباً بدون در نظر گرفتن ضابطه هاى محلى، سنتى و تاریخى کشور 

1 . Falamaki
2 . a
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انجام مى گیــرد (فالمکى، 2011ب1). از پژوهش هاى دیگر در ایــن زمینه، مقاله اى به تألیف آصفى و 
رادمهر2 اســت که بیان مى کند، نگاه انحصارى متخصصین حفاظت معمــارى، منجر به غلبۀ یکى از 
مؤلفه هاى فنى یا فرهنگى بر دیگرى شــده و این عدم تعادل، مانعى براى توســعه فناورانه براســاس 
زمینه هاى فرهنگى است (آصفى و رادمهر، 2014). از پژوهش هاى جدیدالتألیف در این زمینه مى توان 
به مقاله اى از پیروى3 و همکاران وى اشاره کرد؛ این نویسندگان، عدم عملکرد شایستۀ معمار ایرانى، در 
اقدامات حفاظتى معاصر را از چالش هاى کاربرد فناورى هاى نوین در حفاظت معمارى کشور دانسته اند 
(پیروى و همکاران، 2021الف). این پژوهشگران در تألیف دیگرى در این زمینه، فاصلۀ علمى ایران با 
جوامع توسعه یافته و عدم اهتمام متخصصین کشور در جبران این فاصله را علت توسعه نیافتگى ایران 

نسبت به جوامع توسعه یافته دانسته اند (پیروى و همکاران، 2021ب).
غیــر از مورد فوق الذکر، اغلب پژوهش ها در این زمینه، چالش هاى حفاظت معمارى نوین کشــور 
را در مفهومــى کلى مورد توجه قرار داده اند. ازجمله ابوالقاســمى4، مشــکالت کنونى را نتیجۀ غفلت 
متخصصین از تجارب حفاظت سنتِى این سرزمین و تقلید سطحى از حفاظت معمارى نوین غرب، بدون 
درنظرگرفتن جنبۀ انسانى مرّمت دانسته است (ابوالقاسمى، 1995). آیت اهللا زادة شیرازى5 و حجت6 نیز 
با طرزفکرى مشــابه، تجددخواهى و غفلت متخصصین از سنت حفاظت را مشکل کشور در این زمینه 
عنوان کرده اند؛ عالوه براین، حجت، عوامل مذکور را سبب پدیدارشدن و توسعۀ سیاست هاى استعمارى 
علیه ایران از دورة قاجار دانسته است (آیت اهللا زاده شیرازى، 1996؛ حجت، 1996). مصطفوى کاشانى7 
به این نکته اشــاره کرده اســت که پس از آشــنایى ایرانیان با مفاهیم حفاظت نوین، بودجه مناسب 
ازســوى دولت به کارشناسان داخلى براى حفاظت بناهاى تاریخى تخصیص داده نشده و دولت عمدتاً 
از کارشناســان خارجى در اقدامات باستان شناسانه حمایت مى کرد که به تحقق اندیشه هاى استعمارى 
جوامع مذکور منجر مى شد (مصطفوى کاشانى، 2004). عباسى هرفته8 درخصوص سنت هاى پسندیده 
و مطلوبى که در حفاظت معمارى ســنتى ایران وجود داشــت و پــس از رویارویى با حفاظت علمى 

1 . b
2 . Asefi & Radmehr
3 . Peyrovi
4 . Abolghasemi
5 . Ayatollahzadeh Shirazi
6 . Hojjat
7 . Mustafavi Kashani
8 . Abbasi Harofteh



فصلنامه مدیریت توسعه فناورى/ دوره نهم/ شماره 3 / پاییز 1400 174

به فراموشى سپرده شده ابراز تأسف کرده است (عباسى هرفته، 2016). وطن دوست1، خودباختگى همراه 
با اهداف سودجویانۀ حاکمان قاجار در معاملۀ اشیاء عتیقهـ  که سبب بازشدن پاى باستان شناسان غربى 
به ایران از دورة مذکور شــد ـ را سبب تحقق اندیشه هاى اســتعمارى غرب در این حوزه دانسته است 
(وطن دوست، 2015). شبانى و ایزدى2 چالش هاى حفاظت در بافت تاریخى شهرهاى ایران را از منظر 
فقدان الگویى متناســب با بستر اجتماعى، اقتصادى و تکیه متخصصین بر الگوهاى وارداتى دانسته اند 

(شبانى و ایزدى، 2017). در جدول (1)، موارد مذکور جمع بندى شده است.

جدول 1: خالصۀ مرور پژوهش هاى پیشین، پیرامون چالش هاى حفاظت معمارى نوین در ایران

رویکرد 
بررسى

چالش هاى مورداشارة 
محورهاى اصلى چالشپژوهشگر

موانِع توسعۀ 
منبعفناورى حفاظت

درونىبیرونى

رى
ناو

ف

عدم هماهنگى تخصص ها- 
عدم شناخت کافى از ساختار - 

میراث 
تجربۀ ناکافى متخصصین- 

ضعف متخصصین کشور- 
(فالمکى، 
2011الف)

درنظرنگرفتن فرهنگ در - 
ضعف متخصصین کشور- انتقال فناورى

(فالمکى، 
2011ب)

ضعف متخصصین کشور- نگاه انحصارى متخصصین- 
(آصفى و 

رادمهر، 2014)

عملکرد نامطلوب معمار در امر - 
ضعف متخصصین کشور- حفاظت

(پیروى و 
همکاران، 
2021، الف)

عدم اهتمام متخصصین در - 
جبران فاصلۀ علمى با جوامع 

توسعه یافته
ضعف متخصصین کشور- 

(پیروى و 
همکاران، 
2021ب)

1 . Vatandoust
2 . Shabani & Izadi
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رویکرد 
بررسى

چالش هاى مورداشارة 
محورهاى اصلى چالشپژوهشگر

موانِع توسعۀ 
منبعفناورى حفاظت

درونىبیرونى

ى)
 کل

مى
هو

 مف
(در

رد 
ویک

ن ر
دو

ب

غفلت از تجارب حفاظت سنتى- 
تقلید از حفاظت نوین غرب - 

بدون درنظرگرفتن جنبۀ انسانى

خودباختگى - 
ضعف متخصصین کشور- 


(ابوالقاسمى، 

(1995

تجددخواهى و غفلت - 
متخصصین از سنت حفاظت

خودباختگى- 
ضعف متخصصین کشور- 



(آیت اهللا زاده 
شیرازى، 
(1996

تجددخواهى و غفلت - 
متخصصین از سنت حفاظت 

که زمینه سازِ تحقق اندیشه هاى 
استعمارى شده است.

خودباختگى- 
ضعف متخصصین کشور- 
استعماِر متأثر از ضعف - 

داخلى


(حجت، 
(1996

طلب کمک از کارشناسان - 
خارجى که زمینه ساِز تحقق 

اندیشه هاى استعمارى غرب شد. 

خودباختگى- 
استعماِر متأثر از ضعف - 

داخلى


(مصطفوى 
کاشانى، 
.(2004

غفلت از سنت حفاظت، پس از - 
رویارویى با حفاظت علمى غرب

خودباختگى- 
ضعف متخصصین کشور- 


(عباسى هرفته، 

(2016

خودباختگى و اهداف - 
سودجویانه حاکمان قاجار که 
زمینه ساِز تحقق اندیشه هاى 

استعمارى غرب شد. 

خودباختگى- 
استعماِر متأثر از ضعف - 

داخلى


(وطن دوست، 
(2015

فقدان الگوى فرهنگى داخلى- 
تکیه متخصصین بر الگوهاى - 

وارداتى

خودباختگى- 
ضعف متخصصین کشور- 


(شبانى و 

ایزدى، 2017)

همانطور که مالحظه شد، در آراء مذکور، چالش هاى حفاظت نوین با رویکرد فناورى - عمدتاً وقایع 
دورة قاجار و پهلوى - تنها از بُعد موانع درونى بررسى شده و چالش ها در مفهوم کلى، غالباً به موضوع 
خودباختگى که زمینه ساِز توسعۀ سیاست هاى استعمارى غرب شده، موردتوجه قرار گرفته است. بر این 
اساس مقالۀ حاضر با تمرکز بر چالش هاى توسعۀ فناورانۀ حفاظت، ابعاد مختلِف موانع توسعۀ درونى و 
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ارتباط آن با مانع بیرونِى استعمار را در زمان حال موردبررسى قرار داده است.

مبانى نظرى پژوهش
با عنایت به رویکرد مقالۀ حاضر که در انتهاى بخش پیشــینۀ پژوهش ذکر شد، موضوع مهمى که الزم 
اســت در این خصوص، موردتوجه قرار گیرد، ارتباط موانع درونى کشــور با سیاســت هاى استعمارِى 
جوامع ابداع گر فناورى اســت؛ چنان که در بخش پیش گفته شد، صاحب نظران متعددى معتقدند که 
پس از مواجه شــدن ایران با مفاهیم «حفاظت معمارى نوین»، ضعف هاى درونِى ناشى از خودباختگى، 
سبب تحقق اندیشه هاى استعمارى غرب در این حوزه شده است. این رابطه، هنگامى که مشخصاً وجه 
«فناورى حفاظت معمارى نوین» مدنظر باشد، اهمیتى دوچندان مى یابد زیرا موضوع «فناورى» همواره 
با انگیزه هاى ســودانگارانۀ انسان مدرن و شکل گیرى وضعیت وابستگى در کشورهاى در حال توسعه، 
ارتباط داشــته اســت (دانش نیا1، 2014). در واقع فناورى به منزلۀ عامل مشروعیت دهنده به استعمار 
عمل نموده و تعیین کننده ترین عامل در توســعۀ سیاست هاى اســتعمارى در روابط بین جوامع است 
(سیسموندو2، 2014). جهت شفاف تر شدن رابطۀ مذکور، الزم به ذکر است که از حدود پانصد سال پیش 
از میالد در سرزمین ایران، موضوع حفاظت از بناهاى تاریخى مطرح بوده و «فناورى حفاظت معمارى» 
نیز همواره در مســیرى تکاملى و روبه رشد بوده است (عباســى هرفته، 2016؛ وطن دوست، 2015)؛ 
امــا از دورة قاجار به خصوص از اواســط این دوره، به جهت ارتباط بــا جوامع اروپایى و برخى تحوالت 
فرهنگى در کشــور، جامعۀ ایران با غفلت از آنچه پیشــرفت هاى فناورانه حفاظت تا بدان مقطع زمانى 
نائل آمده بود، مجذوب فناورى حفاظت در آن جوامع شــد. به تبع آن، ایران قراردادهایى با دولت هاى 
اروپایى درخصوص بهره گیرى از فناورى هاى پیشــرفته در کاوش هاى باستان شناسى، منعقد کرد؛ اما 
اصِل اندیشۀ اروپاییان از این اقدام، غارت و انتقال آثار و اشیاء عتیقه به خارج از کشور بود (وطن دوست، 
2015)؛ لذا ضعف درونى کشور، زمینه تحقق اندیشه هاى استعمارى آن جوامع را فراهم نمود. درواقع 
استعمار به عنوان یکى از ویژگى هاى ذاتى مدرنیته، با جامعه اى خودباخته مواجه شد و با آزادى بیشترى 
به عملى نمودن اندیشه هاى اســتعمارى خویش پرداخت. در حوزة معمارى، اندیشه هاى استعمارى در 
این عرصه، هنگامى محقق گشــت که ایران، در پى حیرت و ســکون، در رویارویى با فناورى معمارى 
غرب، واردکنندة فناورى آن جوامع شد (حجت، 2015)؛ به عبارتى، جهان غرب درعین حال که فناورى 

1 . Daneshnia
2 . Sismondo
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معمارى نوین دارد، یوغ استعمار را نیز در دستان خود داشته و دارد (قبادیان1، 2016)؛ پژوهش حاضر، 
ماهیت این ارتباط را خط مشى بررسى ها قرار داده و ریشۀ استعمار را در ضعف هاى درونى و در مقطع 

کنونى جستجو کرده است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر، از نوع کیفى اســت که به دلیل کمبود پژوهش هــاى انجام گرفته در این زمینه، بخش 
عمــده اى از داده هــاى موردنیاز، از طریق مصاحبه با افراد صاحب نظر حاصل شــده اســت. همچنین 
این پژوهش با راهبرد تفســیرگرایى2 (گروت و وانگ3، 2014) انجام یافته و براســاس تفســیر تجارب 

متخصصین، در جستجوى راه حل مناسبى براى حل مسئله بوده است.
انجام پژوهش حاضر، بنابه ماهیت آن، مســتلزم گردآورى حجم وســیعى از داده ها بود؛ لذا براى 
تکمیل داده هاى به دســت آمده از مصاحبه ها به عنوان داده هــاى پایه، از مطالعات کتابخانه اى نیز بهره 
گرفته شده است. مصاحبه ها از نوع سازمان یافته بوده و پرسش هاى مطرح شده در مصاحبه بدین شرح 
بود: 1) از دهۀ 40 ه.ش4 تاکنون، بهره گیرى از فناورى هاى پیشرفته در حفاظت از میراث معمارى ایران 
چگونه بوده است؟ 2) امروزه در بهره گیرى از فناورى هاى نوین در ایران چه موانعى وجود دارد؟ 3) چه 

راه حل هایى براى رفع این موانع در کشور پیشنهاد مى دهید؟ 

روایى و پایایى
به منظور روایى یا اعتبار درونى، عالوه بر اینکه اطالعات مرتبط با جستجوى کتابخانه اى، از منابع معتبر و 
موردتأییِد پژوهشگراِن باتجربۀ حوزة حفاظت حاصل شده، مصاحبه شوندگان نیز از مدیران و کارشناسان 
پیشکســوت حفاظت معمارى انتخاب شدند. غالب این افراد، درزمره متخصصینى هستند که از اواخر 
دهۀ 40 ه.ش. نحوة تسّرى فنون نوین به حوزة حفاظت میراث معمارى ایرانى و فراز و نشیب هاى متأثر 
از تحوالت اجتماعى را در این حوزه از نزدیک شاهد بوده و لمس کرده اند که البته تعدادشان به منظور 

انجام مصاحبه، بسیار اندك و 9 نفر بود (جدول 2). 

1 . Ghobadian
2 . این راهبرد، بر اساس ارج نهادن به تجارب انسان و تفسیر این تجارب، در جستجوى راه حلى مناسب براى حل مسائل 

است.
3 . Groat & Wangt
4 . همانطور که در مقدمه ذکر شد، حوزة حفاظت میراث معمارى در ایران، از دهۀ مذکور از فناورى هاى نوین متأثر شد.
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جدول 2: مشخصات مصاحبه شوندگان

تخصص مصاحبه شوندهردیف
تاریخ حوزة فعالیت

مصاحبه
مدت مصاحبه

(برحسب دقیقه) پژوهشکار حرفه اى

98/2/1560معمارى و مرمت1

98/2/1590معمارى و مرمت2

98/2/1630معمارى و مرمت3

98/2/1630معمارى و مرمت4

98/2/1745مرمت5

98/2/1745معمارى و مرمت6

98/2/2130شیمى و مرمت7

98/3/945سازه و مرمت8

98/3/1945مرمت9

همچنین جهت اعتباربخشى بیشتر به پژوهش، نظر تأیید چند فرد ُخبره درخصوص یافته ها اخذ 
شد. ازآنجایى که حفاظت معمارى، حرفه اى چندرشته اى است، به منظور پایایى یا اعتبار بیرونى، عالوه بر 
اینکه از پژوهش هاى حوزه هاى مختلف، بهره گیرى شد، مصاحبه شوندگان نیز از متخصصین حوزه هاى 
مختلِف درگیر با امر حفاظت انتخاب شدند تا بتوان یافته ها را به جامعۀ بزرگ حفاظت معمارى مشتمل 

بر کلیۀ تخصص هاى گروه حفاظت، تعمیم داد. 

تجزیه وتحلیل داده ها
مصاحبه ها تا 9 نفر از پیشکسوتان ادامه یافت و به علت اینکه اطالعات به دست آمده، همسو با یکدیگر 
بودند، داده ها کفایت الزم را کســب نموده، مصاحبه متوقف و تجزیه وتحلیل داده ها آغاز شــد. در این 
فرایند، در مرحلۀ نخست به منظور قابل کنترل کردن اطالعاِت به دست آمده از مصاحبه ها، داده ها تلخیص 
و دســته بندى شدند. در مرحلۀ بعد، برمبناى دسته بندى هاى حاصل از مرحلۀ نخست، ساختار فکرى 
به منظور عرضۀ داده ها شکل گرفت و باکمک اطالعات به دست آمده از مطالعات کتابخانه اى و همچنین 
براســاس نقشۀ راهى که از بخش مبانى نظرى در دست بود، مطالب به صورت سازمان یافته و نظام مند 
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در دودســتۀ چالش هاى بیرونى و درونى ارائه و مطالب مرتبط با چالش درونى، در ســه ردة مدیریتى 
بررسى شدند. 

تحلیل آسیب شناختى توسعه فناورى
 دربررســى و تلخیص مصاحبه ها، چالش هاى موردتوجه مصاحبه شوندگان در چهار دسته طبقه بندى 
و متعاقباً چهار حوزة مولد چالش، اســتخراج شد که عبارت اند از استعمار، مدیریت باالدست، مدیریت 

ردة میانى و مدیریت نظام آموزشى (جدول 3). 

جدول 3: دسته بندى اطالعات حاصل شده از مصاحبه ها در خصوص چالش هاى
 توسعۀ فناورى حفاظت در ایران

ردیف
اهم چالش هاى اشاره شده

(موانع و لزوم رفع همان موانع ازنظر مصاحبه شونده)
مولد چالش

تعداد 
صاحب نظر  

هم عقیده

محدودیت واردات فناورى- 1
2استعمارمحدودیت واردات مواد و مصالح موردنیاز براى تولید فناورى- 

عدم تخصیص بودجۀ کافى براى واردات فناورى- 2
عدم حمایت مادى از بخش هاى مستعد تولید داخلى فناورى- 

مدیریت 
3باالدست

3

عدم تجربۀ کافى متخصصین- 
کمبود متخصص باتجربه- 
شیوة اجراى نامناسب- 
عدم هماهنگى و هم افزایى تخصص هاى مختلف- 
عدم اعطاى فرصت کافى براى تجربه و پژوهش- 
عدم اعطاى میدان عمل به نقش آفرینى مستعدان- 

مدیریت 
6ردة میانى

4

آماده نبودن شرایط ذهنى براى کاربرد فناورى هاى وارداتى- 
معرفى فنون نوین و عدم آموزش مهارت براى کاربرد آن- 
ضعف در هدایت متعادل توانایى ها- 
کمبود پژوهش هاى میان رشته اى- 
کمبود توجه به فناورى هاى سنتى- 

مدیریت 
8نظام آموزشى

چنان که مالحظه مى شــود، مصاحبه شــوندگان، مولد چالش ها را عمدتــاً در حوزة مدیریت نظام 
آموزشــى و ســپس در مدیریت ردة میانى دانسته و کمتر به مدیریت ردة باالدســت و استعمار اشاره 
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نموده انــد؛ به عبارتى، از نظر مصاحبه شــوندگان، مولد چالش ها، حوزه هــاى مدیریتى داخلى و عمدتاً 
رده هاى پایین تِر مدیریتى است.

مطابق پیشــینه مطالعات که ریشۀ استعمار را در ضعف هاى داخلى جستجو کرده اند، و همچنین 
براســاس مفاهیم حاصل از مصاحبه ها، به ترتیب، ابتدا حوزة اســتعمار و در ادامه، حوزه هاى مدیریتى 
باالدست، مدیریت ردة میانى و سپس مدیریت نظام آموزشى بررسى مى شوند. در این بررسى تالش شده 

که ارتباط بین چالش هاى هر ردة مدیریتى، با چالش هاى ردة باالتر و پایین تر، تبیین شود.

مانع بیرونى (استعمار)
به علت فاصلۀ بســیار بزرگى که بین جوامع درحال توســعه و توسعه یافته از نظر پیشرفت هاى فناورانه 
وجــود دارد، ایجاد درون زاى فناورى براى جوامع درحال توســعه، معموالً امرى زمان بر و داراى هزینۀ 
غیرمعقول است؛ به طورى که َصرف این زمان و هزینه، سبب غفلت از سایر جنبه هاى توسعه و افزایش 
تصاعدى فاصله با جوامع توســعه یافته مى شــود؛ لذا تصمیمى که غالباً اتخاذ مى شود، واردات فناورى 
است (مؤمنى و مســعودى1، 2015). حال آنکه سیاست هاى استعمارى،  مبنى بر محدودکردن انتقال 
دانش ضمنى، کشورهاى واردکنندة فناورى [از جمله ایران] را با چالش هاى جدى مواجه نموده است 
(سیســموندو، 2014)؛ این دانش که در مغز خبرگاِن جوامع مبدع فناورى جاى دارد، موضوعى است 
کــه امروزه قهرمان اصلى عرصه قدرت در بازار جهانى بوده؛ لذا طبیعى اســت که این مزیت رقابتى از 
سوى آن جوامع، به آسانى در دسترس قرار نگیرد (مؤمنى و مسعودى، 2015)؛ پس واردکردن فناورى 
با محدودیت مذکور، به جاى آنکه ســبب توسعۀ فناورانۀ کشور شــود، موجب وابستگى هرچه بیشتر 
به کشورهاى مبدع فناورى مى شود و این مانعى است که سیاست هاى استعمارى جوامع توسعه یافته در 

مسیر توسعۀ جوامع درحال توسعه از جمله ایران قرار داده اند.
دراغلب پروژه هاى حفاظت معمارى ایران که به دست متخصصان جوامع ابداع گر فناورى انجام گرفته، 
همین سیاســت به کار گرفته شده است. متخصصان مذکور، اگرچه جان میراث معمارى ایرانى را نجات 
داده اند، اما دســتیابى به دانش ضمنِى روش هاى خود را غالباً محدود کرده اند (فالمکى، 2011الف) تا 
فناورى خریدارى شــده، فقط براى نجات همان بناى میراثى امکان پذیر شده و توانایى انطباق و ارتقاء 

آن به حداقل ممکن برسد.

1 . Momeni & Masoudi
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مانعى که اســتعمار به وجودآورده، عالوه بر محدودکردن انتقال فناورى، انتقال مواد و مصالح را نیز 
به منظور تضعیف تولید داخلى نیز محدود کرده اســت. مصالح ســاختمانى، به عنوان گوشت، پوست و 
استخواِن معمارى، یکى از عوامل تأثیرگذار در تحُقق کالبدى خالقیت ذهنى معمار است (آنتونیادس1، 
2015)؛ حــال آنکه ایران به دلیل عدم توانایى در تولید طیف قابل توجهى از مصالح، به واردات آن نیاز 
مبرم دارد. جوامع توســعه یافته نیز همین نقطۀ ضعف را نشــانه گرفته و با محدودکردن ورود مصالح 
نوین به ایران، خالقیت هاى ذهنى براى تولید فناورانه در کشور را تا حدود زیادى تضعیف کرده اند. این 
مشــکل به خصوص در شرایط بحرانى کنونى ناشى از تحریم ها، مضاعف نیز شده است (مصاحبه شوندة 
شمارة 1). در شرایط کنونى، غالباً مصالحى که براى بخشى از اقدامات فناورانه در یک پروژة حفاظتى 
به کاربرده مى شــود، مدتى بعد در بازار نایاب شــده یا قیمت آن بسیار زیاد مى شود، به طورى که خرید 
مجدد آن میســر نیســت؛ این امر مى تواند به میزان قابل توجهى، خالقیت هاى فناورانه در یک پروژة 

حفاظتى را متأثر سازد. 

موانع درونى
موانع درونى در ردة مدیران باالدســت. مهم ترین نقش مدیران باالدســت درزمینۀ واردات 
فناورى، تخصیص بودجه به این امر اســت؛ حال آنکه امروزه به دلیل تأثیر تحریم ها بر اقتصاد کشــور، 
تخصیص بودجۀ کافى به واردات فناورى حفاظت با محدودیت مواجه است (مصاحبه شوندة شمارة 3)؛ 
عالوه براین، چون فناورى هاى نوین خریدارى شده، چندان از کیفیت باالیى برخوردار نمى باشند، مدیران 
باال از تخصیص بودجه بدان، امتناع مى کنند (تقى زاده و ســلطان پناه2، 2012؛ مصاحبه شوندة شمارة 
5)؛ چراکه حوزه هاى به مراتب مهم ترى براى واردات در کشور وجود دارد؛ ازجمله واردات داروها و ابزار 
پزشکى که با جان انسان در ارتباط مستقیم بوده و منطقى است در شرایطى که کمبود بودجه وجود 
دارد، هزینه براى نجات جان انسان بر نجات بناى تاریخى اولویت داشته باشد (مصاحبه شوندة شمارة 3).

جنبۀ دیگِر حمایت مالى مدیران باالدســت از توسعۀ فناورى، تخصیص بودجه به منظور حمایت از 
بخش هاى مستعد تولید داخلى است (زاهدى3 و همکاران، 2011)؛ دراین خصوص مى توان به شرکت هاى 
دانش بنیان اشاره کرد که حمایت مالى از آنها مى تواند در توسعه و موفقیت این شرکت ها، نقشى مؤثرى 
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ایفا کند (ثقفى و حدادى1، 2019)؛ اما  تاکنون درزمینۀ حفظ میراث، حمایت چندانى از این شرکت ها 
در کشــور صورت نپذیرفته است؛ به عنوان مثال، امروزه در برخى از دانشگاه هاى صنعتى کشور توانایى 
ساخت تجهیزات مربوط به فناورى پایش صنعتى سازه هاـ  که در جوامع توسعه یافته، موجب پیشرفت 
عمده اى درزمینۀ حفاظت معمارى شــده استـ  توسط شــرکت هاى دانش بنیان وجود دارد؛ اما غالباً 
بودجۀ الزم به این شرکت ها اختصاص نیافته است؛ لذا این پیشرفت در حوزة مهندسى سازه، منجر به 
دستاورد نوینى در حفاظت از میراث معمارى کشور نشده است (مصاحبه شوندة شمارة 8). در دهه هاى 
اخیر براى حل این مشــکل، نهادهایى ازجمله پارك ها و قطب هاى علمِى فناورى معمارى، مراکز رشد 
معمارى و نهادهایى ازاین دست با هدف جلب اعتماد کارفرمایان و سرمایه گذاران به توانایى متخصصان 
جوان شــکل گرفته است. حال آنکه غالباً این نهادها به عرصه اى براى تبلیغ شرکت هاى گوناگون مبدل 
شــده اند؛ به عنوان مثال، در آگهى همایش هاى «قطب علمى فناورى» تعداد نشانه ها و نام هاى تجارى، 
بیشتر به یک آگهى تجارى شــباهت دارد تا یک آگاهى نامۀ علمى (نارى قمى2، 2014). البته مسلماً 
درزمینۀ تولید نیز بخش هاى مســتعدتر داخلى در اولویت تخصیص بودجه قرار دارند و شاید کیفیت 
اندِك دستاوردهاى داخلى درزمینۀ حفظ میراث معمارى نسبت به سایر حوزه ها، بر عدم اعتماد مدیران 

رده باال براى حمایت از آنها، بى تأثیر نباشد (مصاحبه شوندة شمارة 5). 
موانع درونى در ردة مدیران میانى. صاحب نظران بر این عقیده اند که تجربۀ ناکافِى اغلب متصدیان 
و کمبود متخصِص باتجربه در حوزة معمارى و حفاظت معمارى، دلیل اصلى بهره گیرى نامناســب از 
فناورى هاى وارداتى است (عزیزى3 و همکاران، 2019؛ مصاحبه شوندة شمارة 1) و به همین دلیل است 
که غالباً بهره گیرى از فناورى ها، به اســتفاده از مصالح تقلیل مى یابد (مصاحبه شــوندة شمارة 1)؛ زیرا 
هنگامى که با بهره گیرى از فنون وارداتى براســاس شــرایط ویژة هر بناى میراثى روشى خالقانه ابداع 
شــود، مى توان نام فناورى بر آن نهاد. این ضعِف توانایى، به خصوص در مورد بهره گیرى از فناورى هاى 
صنعت نسل چهارم که داراى پیچیدگى بیشترى هستند، بیشتر مشکل ساز است. در این راستا به عنوان 
نمونه مى توان دســتگاه هاى نوین کســب دانش در مورد بناهاى تاریخى را که در زیرمجموعۀ هوش 
مصنوعى قرار مى گیرند مثال زد. هوش مصنوعى در جوامع توسعه یافته زمینه ساز پیشرفت هاى بزرگى 
در حوزة حفاظت میراث معمارى شده است؛ حال آنکه در ایران، آثار تاریخى انگشت شمارى با بهره گیرى 
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از آن مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند (اندرودى1، 2014). همچنین امروزه انواع روبات ها و ابزار ساخت 
دیجیتــال در این حوزه، امکان طراحى فضاهایى را فراهم آورده اند که درگذشــته امکان پذیر نبود؛ اما 
پیچیدگى استفاده از آنها و نیاز به نیروى متخصص باعث شده است که بهره گیرى ازاین گونه ابزارها نیز 

در پروژه هاى حفاظت معمارى کشور قابل توجیه نباشد (ایزدى2 و همکاران، 2015). 
موضوع دیگرى که اغلب صاحب نظران درخصوص آن اتفاق نظر دارند، لزوم پژوهش هاى کافى جهت 
کاربردى و نتیجه بخش بودن فنون وارداتى براى میراث معمارى کشــورمان است (مصاحبه شوندگان 
شــمارة 5 و 6)؛ اما غالباً زمان بر بودِن این پژوهش ها و پیمانکارى بودن پروژه ها، که به دلیل مســائل 
اقتصادى منجر به محدودشــدن زمان مى شــود، فرصت کافى براى پژوهش دراختیار متصدیان قرار 
نمى دهد (مصاحبه شوندگان شمارة 2). به عنوان مثال، درك چگونگى اثر فناورى نانو3 بر بدنۀ کاهگل به 
زمان نیاز دارد که غالباً به دلیل فراهم نبودن این فرصت، یا بدون پژوهش هاى الزم به کار بسته شــده و 
یا اساســاً کاربرد آن منتفى مى شود. به عبارتى، ایران درزمینۀ بومى سازى فناورى هاى وارداتى حفاظت 
داراى ضعف است و به همین دلیل کاربرد فنون وارداتى در کیفیت نهایى پروژه ها چندان نمود نیافته 

و گاهى نیز سبب به وجودآمدن آسیب هاى جدى در میراث معمارى کشور مى شود.
درزمینــۀ تولید فنــاورى، توانایى هاى الزم بــراى ابداع فناورى حفاظت وجود نــدارد و به معدود 
توانایى هاى موجود نیز میدان عمل داده نمى شود. به عنوان مثال، معماران در ایران به عنوان متخصصینى 
که داراى قوة خالقیت و ابداع فناورى درعرصۀ آفرینش هاى معمارى هستند، معموالً درعرصۀ حفاظت 
معمارى کشور توانایى هاى الزم را ندارند (پیروى و همکاران، 2021الف) و به معدود معماران توانا نیز 
فرصت ریسک براى خالقیت داده نمى شود (مصاحبه شوندة شمارة 1). البته زمان بر بودن ابداعات نوین 
و غالباً فراهم نبودن این فرصت در کشور به دلیل شتاب پیمانکاران در بازگشت سرمایه، مشکل مذکور 
را تشدید نموده است (مصاحبه شوندة شــمارة 9). این درحالى است که در پروژه هاى موفق حفاظتى 
در جوامع توسعه یافته، با هم افزایِى خالقیت تخصص هاى مختلف ازجمله معمارى، عمران، متخصصین 
مرمت و سایر متخصصین مؤثر در اقدامات حفاظتى، ابداعات فناورانۀ تحسین برانگیزى انجام یافته است. 
از اینرو مى توان گفت که مدیریت ردة میانى درزمینۀ تولید فناورى حفاظت نیز داراى ضعف است و این، 
امرى دور از انتظار نیست؛ زیرا وقتى که کشور در بومى کردن و به کاربستن فناورى هاى وارداتى حفاظت، 
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داراى ضعف است، مسلماً در تولید آن داراى ضعف به مراتب بیشترى خواهد بود.
موانع درونى در ردة مدیراِن نظام آموزشى. اگرچه نظام آموزش عالى در ایران درزمینۀ حفاظت 
معمارى، ازطریق برگزارى همایش هاى مختلف و دعوت از متخصصین خارجى براى معرفى فناورى هاى 
نوین جوامع توسعه یافته، همواره در تالش براى تطبیق آموزش حفاظت معمارى کشور با پیشرفت هاى 
فناورانۀ جوامع توســعه یافته مى باشد، اما موضوعى که در دانشگاه هاى ما غالباً نسبت بدان بى توجهى 
وجود دارد، آموزش جذب مؤثر فناورى براســاس فرهنگ جامعه اســت (مصاحبه شوندة شمارة 2) که 
امروزه تحت عنوان پارادایم فرهنگ گرا1 موردتأکید اغلب صاحب نظران حوزة حفاظت معمارى اســت 
(کروچى2، 2017؛ اورباســلى3، 2008). معرفى روزافزون دســتاوردهاى فناورانۀ نوین حفاظِت جوامع 
توسعه یافته از یک سو و عدم آموزش جذب فناورِى فرهنگ مبنا از سوى دیگر، نه تنها توانایى الزم را در 

دانشجویان ایجاد نمى نماید، بلکه اذهان را آشفته تر نیز مى کند.
بسیارى از صاحب نظران بر این عقیده اند که نظام آموزش عمومى کشور ازنظر ارتقاء فرهنگ جامعه، 
دچار ضعف هایى است که سبب عدم آمادگى شرایط ذهنى در مواجهه با آن شده است. درواقع، فنون 
وارداتى حفاظت هنوز با شــرایط ذهنى عموم مردم پیوند و هم خوانى ندارد (مصاحبه شوندگان شمارة 

1 و 4).
درزمینــۀ تولید فناورى نیــز، نظام آموزش عالى ایران در ایجاد توانایى هــاى تولید و ابداع فناورى 
حفاظت، ضعف هایى دارد. به عنوان مثال، برخى از صاحب نظران معتقدند که با قرائت رفتار سازه اى ابنیۀ 
تاریخى ازمنظر فهم فرهنگ فناورى بومى و ســنتى، مى توان توانایى تولید فنون نوین حفاظت را در 
دانشجویان ایجاد و یا تقویت کرد (کرامر و بریتلینگ4، 2015؛ گلیجانى5، 2008)؛ ولى در دانشگاه هاى 
ما، از این امر غاقل شــده اند. البته این بدان معنى نیســت که در دانشگاه هاى کشور به آموزش تاریخ 
معمارى، برداشت از بناهاى تاریخى و دروسى از این قبیل اهمیت داده نمى شود؛ بلکه مقصود آن است 

که اهمیت این مباحث در تولید فناورى هاى نوین حفاظت، نادیده گرفته مى شود. 
از ضعف هاى دیگر آموزش عمومى در این زمینه، مى توان به عدم توجه جامعه به تأثیر رشــته هاى 
علوم انسانى اشاره کرد که سبب مهجوریت حوزة علوم انسانى در نظام علمى کشور شده است (بادامچى و 
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قائم خانى1، 2015). ترغیب  بخش عمده اى از دانش آموزان نخبه و مستعد به سمت رشته هاى مهندسى 
و پزشــکى، حاکى از مهجوریت حوزة علوم انســانى در ایران اســت. این در حالى اســت که بسط و 
قوت گرفتن حوزة علوم انسانى، نقشى بنیادین و مؤثر در توسعۀ ابعاد مختلف فناورى دارد (پایا2، 2014). 
آنچه از این مباحث براى پژوهش حاضر واجد اهمیت است، این جهت گیرى نادرست در جامعه مى باشد 
که منجر به عدم تعادل پایه هاى تولید و متعاقباً تضعیف دســتاوردهاى فناورانۀ کشــور مى شود؛ که 

تولیدات فناورانۀ حفاظت معمارى نیز مستثنا از این جریان نبوده و نیست.

جمع بندى یافته ها پیرامون موانع توسعه
در این بخــش، داده هایى که در چهار دســته، طبقه بندى شــده بود، به منظور یافتن موانع توســعه، 
تحلیل وبررســى مى شود. سلسله مراتب بررسى، عمدتاً براساس میزان توجه و تأکید مصاحبه شوندگان 
نسبت به هر گروه از چالش ها شکل گرفت. بررسى هاى انجام شده حاکى از آن بود که تشدید سیاست هاى 
استعمارى، عمدتاً ریشــه در عدم حمایت مدیران باالدست از توانایى هاى داخلى دارد. تداوم بررسى ها 
آشــکار ساخت که این عدم حمایت، اغلب متأثر از تجارب ناموفق داخلى، مبنى بر عدم حصول نتیجۀ 
مطلوب درقبال تخصیص بودجه به توسعۀ فناورى در این حوزه بوده است؛ لذا در شرایط تحریم و کمبود 
بودجۀ فعلى، حمایت مالى این بُعد از توسعۀ فناورى در اولویت نخواهد بود. از اینرو عدم حمایت مدیران 
ردة باال در این زمینه، ریشه در ضعف توانایى هاى داخل کشور در ردة مدیران میانى دارد؛ حال آنکه این 
ضعف دانش و مهارت در مدیران میانى ـ یا همان متصدیان اقدامات حفاظتى ـ خود، ناشــى از ضعف 
آموزش هایى اســت که آمادگى الزم براى ایفاى نقش مطلوب را در آنان ایجاد نکرده اســت؛ لذا ضعف 

توانایى مدیران میانى، ریشه در ضعف مدیریت نظام آموزشى دارد (شکل 1).
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شکل 1: موانع پیش رو در بهره گیرى موفق از فناورى نوین در حفاظت از میراث معمارى ایرانى، 
(مأخذ: نگارندگان)

تدوین راهکارهاى پیشنهادى براى رفع موانع توسعه
در بخش فوق، به بررسى و شناخت موانع توسعۀ فناورى در حوزة حفاظت از میراث معمارى در ایران 
پرداخته شــد. حال بر پایۀ شــناخت موانع موجود، مى توان نسبت به رفع موانع مذکور راهکارهایى را 
پیشنهاد کرد. راهکارهاى پیشنهادى براســاس اطالعات طبقه بندى شده در چهار دسته از چالش ها و 
مبتنى بر مراتب تأثیر آنها در بهبود وضع موجود بوده و درجهت عکس فرایند بررســى موانع توســعۀ 
فناورى اســت. درضمن باید به این نکته نیز اشاره کرد که در این بخش نیز در تدوین مراتب، به میزان 
توجه و تأکید مصاحبه شــوندگان به هر رده از چالش هــاـ   که نظرات آنان حاصل از مواجهۀ عینى با 

مشکالت است ـ توجه شده است. 
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بهبود عملکرد در مدیریت آموزش. درخصوص بهره گیرى از فناورى هاى نوین وارداتى، توجه 
دانشجویان به الگوهاى ایرانى براساس فرهنگ کشورمان و آموزش خالقیِت تطبیق فناورى هاى وارداتى 
با این الگوها، مى تواند مؤثرترین راهکار در این زمینه باشد (مصاحبه شوندة شمارة 8)؛ البته الزم است 
که این رویکرد آموزشى، سایر حوزه هاى علمى را نیز که در اقدامات حفاظتى همکارى دارند، در برگیرد.

درعرصۀ نظام آموزش عمومى، توجه جامعه به ارزش هاى میراث (مصاحبه شــوندگان شــمارة 3 
و 7) و تجربه هایــى که درجوامع توســعه یافته درجهت حفظ و بهره گیــرى از این ارزش ها انجام یافته 
یا درحال انجام اســت، احتماالً زمینۀ اجتماعى را تاحد بســیارزیادى براى مواجهه با فناورى هاى نوین 
وارداتى مهیا مى کند (مصاحبه شوندة شمارة 1). در آموزش عمومى تأکید بر جنبۀ درآمدهاى اقتصادى 
حاصل از میراث، نقش تأثیرگذارترى در شــناخت ارزش میــراث دارد؛ چراکه معموالً جامعه درصورت 
درك ارتبــاِط میراث معمارى و اقتصاد، به ارزش میراث پى مى بــرد (تیمورى و نیاوپان1، 2014). این 
شــناخت همراه با آگاهى از اقدامات موفق ســایر جوامع، زنجیر مقاومت ذهن ســنتى در برابر کاربرد 

فناورى هاى نوین در حفظ میراث را تاحدودزیادى مى گشاید.
درخصوص تولیدات فناورانه، گسترده شدن نقش دانشگاه ها فراتر از آموزش وپژوهِش صرف و آموزش 
توانایى هاى الزم براى ابداعاتى بر پایۀ فرهنگ، ســهم قابل توجهى در ارتقاء تولید فناورى دارد. این امر 
مى تواند باعث توجه دانشجویان به فناورى معمارى و فناورى حفاظت معمارى سنتى ایران شود تا در 
جهت تداوم نقاط قوت و اصالح ضعف هاى پیشین، ابداعاتى نوین باتوجه به زمینه هاى فرهنگى حاصل 
آید (محب علــى2، 2003؛ محمدمرادى3 و همکاران، 2014). این موضوع، به خصوص در مورد فناورى 
معمارى و حفاظت معمارى ســنتى ایران که از منظر خالقیت در تنوع و نوآورى، تطابق با ویژگى هاى 
محیطى و ابعاد دیگر منحصربه فرد است، اهمیتى مضاعف دارد. دراین راستا مى توان به تمهیدات سنتى 
به کاررفته در مواجهه با عامل زلزله در ایران اشــاره کرد که نتیجــۀ آن، مقاومت و دوام آوردن بناهاى 
تاریخى بى شــمار در مقابل زلزله هاى ســخت در طول سالیان بســیار زیاد است. همچنین در میراث 
معمارى تاریخى کشــور، مى توان فناورى هایى معمارانه به منظور ســازگارى با بارش، دماى محیط و 
ویژگى هاى محیطى دیگر را مشــاهده و بررســى کرد (مصاحبه شوندة شــمارة 6). البته ممکن است 
برخى از تکنیک هاى به کاررفته نیز، عارى از خطا نبوده باشد؛ اما شناخت این نقاط ضعف هم مى تواند 
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زمینه ساز ابداعات موفق جدید باشد.
نظام آموزش عمومى نیز مى تواند با ارتقاء آگاهى جامعه نســبت به ارزشمندبودن رشته هاى حوزة 
علوم انسانى، در افزایش متخصصین توانمند در این حوزه و متعاقباً تقویت پایه هاى تولید، نقشى اساسى 
ایفا نماید (بخشــایش اردستانى1، 2003). سرمایه گذارى در این بُعد از فرهنگ سازى، بى شک بازدهى 

چندبرابر در پى خواهد داشت.
بهبود عملکرد مدیریت ردة مدیران میانى. درزمینۀ کاربرد فناورى هاى وارداتى، درصورتى که 
نظــام آموزش مدیران اجرایى موفق عمل نماید، از یک ســو متخصصین آموزش دیده اى در حوزه هاى 
مختلف علمى تربیت خواهد شد و از سویى نیز جامعه اى که به ارزش هاى میراث و تجربه هاى جهانى 
درراســتاى حفظ این ارزش ها واقف اســت، ناظر بر اقدامات حفاظتى خواهد بود (محب على، 2003)؛ 
لذا امکان و همچنین انگیزه براى بهره گیرى از توانایى هاى موجود فراهم خواهد شد و امورى همچون 
اعطاى فرصت براى پژوهش هــاى الزم پیش از کاربرد فناورى و حفاظت دقیق تر بر مبناى فرهنگ با 
بهره گیرى از به روزترین فناورى ها ـ ازجمله انواع دســتگاه هاى هوشــمند، ربات ها و غیره که پیش تر 
بدان ها اشــاره شــد ـ در برنامۀ مدیران این رده قرار خواهد گرفت. دراین صورت، کاربرد فناورى هاى 

وارداتى، به جاى ماهیتى تقلیدى، ماهیتى فرهنگ مبنا خواهد یافت.
 همچنیــن درزمینۀ تولید، باوجود متخصصینى توانا به ابداع فناورى هاى نوین براســاس فرهنگ 
جامعه و جامعه اى آگاه، نتایج مشابهى حاصل خواهد شد. در این زمینه، احتماالً جسارت اعطاى میدان 
به متخصصین براى ابداعات فناورانه از ســوى مدیران ردة میانى، مهم ترین نتیجۀ ارتقاء مدیریت نظام 
آموزشــى باشــد. مضافاً اینکه ایجاد تعادل در پایه هاى تولید به تبع هدایت جمعى از نخبگان مستعد 
کشور به سمت رشته هاى علوم انسانى، توانایى تولید فناورانۀ داخلى را چند برابر خواهد کرد؛ که البته 

بهره مندى از پتانسیل دانش آموختگان رشته هاى مذکور، بر عهدة مدیران ردة میانى است. 
بهبود عملکرد مدیریت ردة باالدســت. ایجاد بینش نوین مدیریتى در مدیران باالدست که 
واقف بر ضرورت توسعۀ فناورانه در حوزة حفاظت از میراث معمارى باشد، شرط بنیادین براى هر نوع 
تحول مثبت در این ردة مدیریتى است. بهره گیرى مناسب از فناورى هاى وارداتى در اقدامات حفاظتى 
به طورى که هزینه هاى صرف شــده براى توسعه فناورى در ارتقاء نتیجۀ نهایى کار قابل توجه باشد، در 
ایجاد بینش مذکور و متعاقباً در اعتماد مدیران باالدســت بر توانایى هاى درونى و تخصیص بودجه به 
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واردات این فناورى ها، تأثیرگذار خواهد بود. کمااینکه این اعتماد در واردات فناورى هاى نوین حفاظت 
در حوزة «شــناخت» بناها تا حدود زیادى حاصل شده و به همین دلیل، غالباً به راحتى از سوى مدیران 
باالدســت، تأمین اعتبار مى شود. ازجملۀ این فنون مى توان به فناورى فتوگرامترى، اسکن لیزر و غیره 

اشاره کرد (مصاحبه شوندة شمارة 5).
همچنین ارتقاء توانایى هاى داخل کشور درزمینۀ تولید، سبب افزایش انگیزة مدیران باالدست در 
حمایت مالى از این توانایى ها خواهد بود (مصاحبه شوندة شمارة 5). اگر این اعتماد در مدیران باالدست 
ایجاد شود که توانایى هاى تولید داخلى به حدى رسیده که حمایت از آن، بازگشت چند برابرى سرمایه 
را درپى دارد، حتى باوجود تحریم و کمبود بودجه در این حوزه سرمایه گذارى خواهند کرد. عالوه برآن 
ارتقاء توانایى هاى درونى در تولید فناورانه، احتماالً بجز دولت، ســرمایه گذاران بخش خصوصى را نیز 
ترغیب خواهد کرد؛ چراکه اصوالً در عرصۀ معمارى، انگیزه براى سرمایه گذارى بخش خصوصى هنگامى 
به وجود مى آید که مشــکالت تولید فناورىـ  به دلیل هزینه اى که داردـ  از پیش حل شده باشد (نارى 
قمى، 2014)؛ لذا درصورتى که توانایى داخلى در حوزة حفاظت معمارى نیز به حد قابل قبولى برســد، 
احتماالً بخش خصوصى در این زمینه از معمارى هم پیش قدم خواهد شــد؛ نظیر کشورهاى موفق در 
این حوزه همچون ایتالیا که امور حفاظت معمارى عمدتاً توسط بخش خصوصى انجام مى شود. از سوى 
نهادهایى همچون پارك هاى علم و فناورى نیز باید تالش بیشترى در جهت جذب سرمایه گذارى بخش 
خصوصى براى حمایت از بخش هاى مستعد داخلى صورت پذیرد (بامداد1 و همکاران، 2008؛ نعمتى2، 

 .(2012
تضعیف موانع بیرونى. گذر از موانع مرتبط با سیاست هاى استعمارى و شکافى که بین فناورى 
درون با بیرون جامعۀ ایرانى درمقایسه با کشورهاى پیشرفته وجود دارد تا حد زیادى قابل جبران است؛ 
به شرط آنکه با مدیریتى آینده نگر، مسئولیت پذیر و تحقق پذیر انجام پذیرد. بهبود بینش مدیریتى ردة 
باالدست نسبت به توانمندى هاى درونى، نقطۀ آغازین چنین تحولى است. دراین صورت، الزامات قانونى 
ازسوى مدیران باالدست براى دردســترس قرارگرفتن فناورى، وضع و تدوین خواهد شد. دردسترس 
قرارگرفتن هرچه بیشــتِر فناورى هاى نوین، مســلماً تحقق اقدامات حفاظتى متعددى را امکان پذیر 
مى ســازد. اگر شرایط مذکور، با همکارى و یادگیرى حین کار، به منظور جذب دانش ضمنى نهفته در 
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فناورى هاى وارداتى توأم شود، مسلماً نتیجۀ مثبِت مضاعفى حاصل شده و افزایش مهارت کارشناسان 
داخلى، تداوم توســعۀ آن فناورى را در کشــور در پى خواهد داشت (مؤمنى و مسعودى، 2015)؛ لذا 
حمایت از بنیۀ کارشناســى کشور از یک سو سبب کسب تجربه و مهارِت بیشتر در متخصصین داخلى 
و متعاقباً افزایش «قدرت فناورانه» شــده و از سویى نیز این نوآورى هاى فناورانه سبب ارتقاء وضعیت 
میراث معمارى کشــور و به تبع آن افزایش درآمدهاى حاصل از میراث، ازجمله درآمدهاى گردشگرى 
مى شــود (شــاه آبادى1 و همکاران، 2019؛ لوســتیواتى2، 2015( که باتوجه به غناى بناهاى ارزشمند 
تاریخى در کشور، افزایش قابل توجه «قدرت اقتصادى» را نیز درپى خواهد داشت. اساساً سیاست هاى 
حمایتى دولت از فناورى هاى پیشــرفته و شرکت هاى دانش بنیان، نقش حائز اهمیتى در نوآورى هاى 
فناورانه و عملکرد اقتصادى مطلوب کشور ایفا مى کند (قربانى و فقیهى3، 2021) و چنان که دانسته شد 
حوزة حفاظت معمارى نیز از این امر مستثنا نیست. افزایش قدرت فناورانه و اقتصادى، سبب واقع شدن 
کشــور در موضعى قدرتمندتر مى شود که این امر تأثیر قابل توجهى در تضعیف استعمار خواهد داشت 

(دانش نیا، 2014).
حمایــت مدیران باالدســت از توانایى هاى درونى، درزمینۀ تولید باعــث افزایش قدرت فناورانه و 
اقتصادى و کاهش قدرت استعمار و درنتیجه نائل شدن هرچه بیشتر کشور به خودکفایى است که تأثیر 
به مراتب بیشترى در کاهش وابستگى و تضعیف استعمار دارد. حتى با هدایت هرچه بهتر توانایى هاى 
تولید، شاید بتوان به کشورهاى مجاور نیز فناورى حفاظت معمارى را صادر کرد (مصاحبه شوندة شمارة 
8). اثربخشى فناورى حفاظت ایرانى در کشور و کشورهاى مجاور، معرفى هرچه بیشتر قدرت فناورانه 
را درپى داشــته و این امکان را فراهم مى آورد که ایران نیز بتواند همچون جوامع پیشرو در تولید این 
فناورى، در مقیاس بین المللى اقدامات مؤثرى انجام دهد. مســلماً دراین صورت، موضوع استعمار براى 

جامعۀ ایران درزمینۀ حفاظت میراث معمارى، به منتفى بودن نزدیک خواهد شد.

جمع بندى یافته ها پیرامون راهکارهاى قابل ارائه
بررســى داده ها به منظور ارائۀ راهکار توســعۀ فناورى حاکى از آن بود که بهبود عملکرد مدیریت نظام 
آموزشى، بر ارتقاء توانایى هاى داخل کشور تأثیرگذار است. ارتقاء توانایى هاى داخلى، منجر بدان خواهد 

1 . Shahabadi
2 . Lussetyowati
3 . Ghorbani & faghihi
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شد که هزینۀ اختصاص یافته پیرامون توسعۀ فناورانه، در کیفیت نهایِى اقدام حفاظتى، تأثیر قابل توجه 
داشــته باشــد. ارتقاء وضعیت میراث معمارى عالوه بر اینکه سبب حفظ شایسته تِر ارزش هاى تاریخى 
میراث مى شود، تأمین انتظارات بازدیدکنندگان و جذب بازدیدکننده خواهد شد که بازگشت چندین 
برابر ســرمایه را درپى خواهد داشت. این نتایج مثبت، ســبب واقف شدن مدیران باالدست به اهمیت 
توســعۀ فناورى در این زمینه شده و انگیزة الزم براى سرمایه گذارِى به مراتب بیشتر را به وجود خواهد 
آورد. درنهایت اعتماد و حمایت مالى مدیران باالدســت، منجربه افزایش قدرت فناورانه و اقتصادى و 

تضعیف قدرت سیاست هاى استعمارى جوامع ابداع گر فناورى خواهد شد (شکل 2).

شکل 2: راهکار پیشنهادى براى بهره گیرى موفق از فناورى نوین در حفاظت از میراث معمارى ایرانى،
 (مأخذ: نگارندگان)
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نتیجه گیرى
هدف از پژوهش حاضر، تبیین علل و ریشه هاى توسعه نیافتگى کشور در بهره گیرى از فناورى هاى نوین 
در حفاظت از میراث معمارى ایرانى بود تا با علم بر آن، راهکارهایى به منظور توسعۀ فناورى در این حوزه، 
جستجو و ارائه شود. در این راستا، پس از طبقه بندى اطالعات گردآورى شده در چهار دسته از چالش ها، 
ابتدا بر اساس مبانى نظرى پژوهش، ریشۀ استعمار در ضعف هاى درونى، پیگیرى شده و سپس ضعف هاى 
درونى، در رده هاى مختلف مدیریتى به صورت سلســله مراتبى بررســى شد. بررسى ها حاکى از آن بود 
که ضعف هر رده، در تشــدید مشکالت ردة باالتر از آن، تأثیرگذار است. بدین ترتیب، تشدید مشکالت 
به صورت سلســله مراتبى، مدیران باالدست را با مشکالت و موانع بزرگى مواجه کرده و انگیزة الزم براى 
حمایت از بخش هاى داخلى همچون شــرکت هاى دانش بنیان را از آنان ســلب نموده اســت. این امر، 
ناگزیر باعث وابستگى به جوامع ابداع گر فناورى و درنتیجه توسعۀ سیاست هاى استعمارى جوامع مذکور 
درزمینۀ فناورى حفاظت معمارى شــده است. در مرحلۀ بعد، ارتباط بهبود عملکرد هر ردة مدیریتى و 
تضعیف مشکالت ردة باالتر، مورد بررسى قرارگرفت و دانسته شد که چنین رابطه اى برقرار است؛ لذا الزم 
است که بهبود عملکرد مدیریت نظام آموزشى به عنوان ریشه اى ترین ردة مدیریتى که مسئولیت ایجاد و 
ارتقاء توانایى ها را برعهده دارد، در اولویت توجه قرار گیرد تا تضعیف مشکالت به صورت سلسله مراتبى، 
در نهایت زمینۀ مناسبى را براى حمایت مدیران باالدست از توانایى هاى بخش هاى مستعد داخلى فراهم 
آورد. این حمایت، منجر به بهره گیرى هرچه بیشــتر از توانایى متخصصین و متعاقباً افزایش تجربۀ این 
قشــر درزمینۀ کاربرد و تولید انواع فنون حفاظت معمارى و همچنین پیشرفته ترین فناورى ها در این 
زمینه، ازجمله انواع دستگاه هاى هوشمند و ربات هاى تسهیل کننده و ارتقاءدهندة اقدامات حفاظتى شده 
و سبب پیشــرفت فناورانۀ کشور در این زمینه خواهد شد. پیشرفت فناورى و رهایى کشور از وضعیت 
وابستگى، درعصرى که رشد علم و فناورى مهم ترین شاخصۀ قدرتمندى در روابط بین جوامع است، تأثیر 
منفى سیاست هاى اســتعمارِى جوامع ابداع گر فناورى بر ایران را در این عرصه تا حدود زیادى کاهش 
خواهد داد. پژوهش حاضر در زمرة نخستین تالش ها از منظر توجهات حفاظت معمارى در حوزة مدیریت 
توسعۀ فناورى بوده، لذا هدفى که این پژوهش درپى آن بود، تعمق در مسائل رده هاى مدیریتى مختلف 
را میسر نکرد؛ لذا پیشنهاد مى شود، در پژوهش هاى آتى، مشکالت و ظرفیت هاى هر رده، به طور مستقل 
مورد توجه پژوهشــگران قرار گیرد. به ویژه به دلیل اهمیت و نقش حساس نظام آموزشى در این زمینه، 

پیشنهاد مى  شود که پژوهش پیرامون مسائل این ردة مدیریتى در اولویت توجه قرار گیرد.
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