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جایگاه ارزش های میراِث نظامی در حفاظت و گردشگری
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پارمیس زانیچ خواه1 ،علی رضا رازقی2

DOI:10.22034/jtd.2021.285687.2344

    

1. پژوهشگر و دانشجوی دورۀ دکتری مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی، دانشگاه هنر، تهران، تهران، ایران.
razeghi@art.ac.ir .)2. دانشیار دانشگاه هنر، تهران، تهران، ایران )نویسندۀ مسئول

3. این مقاله از رسالٔه دکتری پارمیس زانیچ خواه با موضوع »ارزش های ملموس و ناملموس در میراث نظامی شهری« در رشتٔه مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی 
دانشگاه هنر، به راهنمایی آقای دکتر علی رضا رازقی، استخراج شده است.

4. این قانون در 9 ماده، 6 تبصره و 34 بند، در تاریخ 1367/02/01 توسط مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید.
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واژه های کلیدی:
نظامــی،  میــراث  ارزش هــای 
ــه،  حفاظــت، گردشــگری، قزاقخان

میــدان مشــق، تهــران

چکیده
ــزوم  ــی و ل ــراث فرهنگ ــاخه ای از می ــۀ ش ــی به منزل ــراث نظام ــمی می ــرش رس پذی
درپــی  آن  فرهنگی ـ اجتماعــِی  بســتر  بــا  یکپارچــه  ســاختارهای  از  حفاظــت 
بنیان گــذاری کمیتــۀ علمــی بین المللــی ایکومــوس در اســتحکامات دفاعــی و میــراث 
نظامــی انجــام شــد. اثربخشــی حفاظــت از میــراث فرهنگــی به طــور عــام و میــراث 
ــای  ــارۀ ارزش ه ــی درب ــش اجتماع ــش و بین ــاد دان ــه ایج ــاص ب ــور خ ــی به ط نظام
 می توانــد بــه ارتقــای کیفیــت گردشــگرِی میــراث 

ً
میراثــی وابســته اســت کــه متعاقبــا

ــوده  ــر ایــن ب ــر ایــن اســاس، تــالش پژوهــِش کیفــی حاضــر3 ب نظامــی بینجامــد. ب
اســت کــه در گام نخســت، بــا رویکــردی توصیفی ـ اکتشــافی و بــا اســتناد بــه روش 
ــی و  ــای عین ــی و ارزش ه ــی را بررس ــوالت کالبدی ـ معنای ــیری ـ تاریخی، تح تفس
ــی  ــۀ یک ــران را به منزل ــق ته ــدان مش ــه و می ــۀ قزاقخان ــر مجموع ــب ب ــی مترت محتوای
 
ً
ــا ــد و متعاقب ــی کن ــران بازشناس ــدرن در ای ــی م ــراِث نظام ــق می ــن مصادی از مهم تری
کیفیــت حفاظــت از ایــن ارزش هــا را به شــیوۀ نگرش ســنجی از دیــدگاه دانشــجویان 
ــگری  ــرح در گردش ــی مط ــۀ گروه ــران، به منزل ــی ته ــاغ مل ــس ب ــر پردی ــگاه هن دانش
ــت  ــت از تثبی ــی حکای ــش ازطرف ــای پژوه ــد. یافته ه ــی کن ــه، ارزیاب ــن مجموع ای
جایــگاه ایــن مجموعــه به منزلــۀ فضایــی میراثی ـ نظامــی در میــان مخاطبــان 
ــام  ــان از نظ ــناخت و ادراک آن ــت ش ــر کیفی ــرف دیگ ــد و از ط ــگران می کن و گردش
گاهــی ایشــان از اقدامــات  ارزشــی مترتــب بــر ایــن مجموعــۀ تاریخــی و همچنیــن آ
ــن  ــم ای ــا تعمی ــد. ب ــی می کن ــن ارزیاب ــِط رو به پایی ــطح متوس ــی آن را در س حفاظت
ــردن  ــاال ب ــور ب ــی، به منظ ــرای راهکارهای ــن و اج ــه تدوی ــت ک ــوان دریاف ــج می ت نتای
ــی،  ــراث نظام ــوع می ــای متن ــه گونه ه ــط ب ــای مرتب ــالن از ارزش ه ــی ذی مدخ گاه آ
گامــی مؤثــر در حفاظــت از ایــن مجموعــه و ارتقــای کیفیــت گردشــگری آن اســت.

مقدمه
بنــا بــر قانــون اســاس نامٔه ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور4، 
» میــراث فرهنگــی شــامل آثــار باقی مانــده از گذشــتگان 
اســت کــه حرکــت انســان در طــول تاریــخ را نشــان می دهــد 

ــت  ــط  حرک ــت و خ ــناخت هوی ــٔه ش ــایی آن، زمین ــا شناس و ب
فرهنگــی او میســر می شــود و از ایــن طریــق زمینه هــای 
عبــرت بــرای انســان فراهــم می آیــد«. از ســوی دیگــر، 
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براســاس تعریــف ایکومــوس1، حفاظــت عبــارت اســت 
ــکان،  ــورت ام ــی و، در ص ــراث فرهنگ ــر می ــل عم از »تطوی
ــوظ در آن،  ــی ملح ــری و تاریخ ــای هن ــردن پیام ه ــفاف ک ش
بــدون از بیــن رفتــن اصالــت و معنــای آن« )یوکیلهتــو، 1387: 
ــی  ــراث فرهنگ ــت می ــدف حفاظ ــر، ه ــان دیگ ــه بی 347(. ب
آشکارســازی و حفــظ حقیقــت اثــر اســت و حقیقــت اثــر در 
گــروی بازشناســی وجــوه ارزشــمندی آن اســت کــه بــا جمیــع 
ــه اثــر  فرایندهــای زیســتی، اجتماعــی و گردشــگرِی مرتبــط ب
نیــز ارتبــاط دارد. شــناخت جامــع ارزش هــای آثــار تاریخــی 
به منظــور شــناخت کامــل فرهنــگ و هویــت جامعــه ای 
ــن شــناختی  ــرار دارد. »چنی ــی در آن ق ــار تاریخ ــه آث اســت ک
ــه را  ــان های جامع ــی انس ــون جهان بین ــاد گوناگ ــد ابع می توان
در دوره هــای تاریخــی نمایــان ســازد« )نژادابراهیمــی ســردرود 
و همــکاران، 1392: 79(. کوتــاه ســخن آن کــه تمــام اعمالــی 
کــه عمــر میــراث فرهنگــی و طبیعــی مــا را دوام می بخشــد و 
طوالنــی می کنــد و بــه بازشناســی و حفــظ ارزش هــای نهفتــه 
در آن می انجامــد به نحــوی در مقولــۀ حفاظــت و گردشــگری 

می گنجــد.
»رونــد توســعٔه فکــری و تــالش در حفاظــت و حراســت 
و  شــهرها  از  حفاظــت  و  عــام  به طــور  باســتانی  آثــار  از 
محوطه هــای تاریخــی به طــور خــاص، به خاطــر این کــه 
ــی  ــی حقوق ــه و مبان ــا فرهنــگ عام وابســتگی های متعــددی ب
هــر کشــور دارد، به شــکلی متفــاوت از یــک کشــور تــا 
ــی، 1384: 1(.  ــوند« )فالمک ــر می ش ــر متظاه ــوری دیگ کش
ــه آن در  ــط ب ــگرِی مرتب ــی و گردش ــراث فرهنگ ــه می ــه ب توج
 هم زمــان بــا ســال های تجدیــد حیــات 

ً
ســطح جهانــی تقریبــا

ادبــی در اروپــا آغــاز شــد. از اواخــر قــرن هفدهــم کــه افــکار 
نویســندگان و فالســفه دربــارٔه حقــوق بشــر دوســتانه و کاهــش 
ــری  ــتاوردهای بش ــه دس ــگ ب ــیب های وارده از جن ــٔه آس دامن
معطــوف شــد، میــراث فرهنگــی نیــز، بــه تعبیرهــای گوناگــون، 
ــدی،  ــاز کــرد )صمــدی رن ــم اندیشــه ب جــای خــود را در عال
1382( و بــا نظام هــای زیســتی، اجتماعــی و گردشــگرِی 
پیونــد یافــت. مفهــوم میــراث جهانــی در طــول ســدٔه هجدهــم 
و نوزدهــم میــالدی تکویــن یافــت و، در قالــب کنوانســیون ها 
ــت.  ــود گرف ــه خ ــمی ب ــکل رس ــی، ش ــای بین الملل و توافق ه
دامنــٔه مفهــوم میــراث فرهنگــی به تدریــج و تــا نیمــٔه دوم 
ــای  ــا یادمان ه ــت و نه تنه ــترش یاف ــالدی گس ــتم می ــرن بیس ق
معمــاری، مجموعه هــای ســاختمانی، محوطه هــا، ســاختارها 
ــا  ــل آن ه ــی تعام ــه چگونگ ــد، بلک ــامل می ش ــر را ش و مناظ

 ICOMOS: International( محوطه هــا  و  ابنیــه  بین المللــی  شــورای   .1
Council on Monuments and Sites( )ایکومــوس( ســازمانی بــرای نگهداری 
ــس از  ــه پ ــت ک ــان اس ــر جه ــی در سراس ــراث فرهنگ ــن می ــداری از اماک و پاس
ــا  ــد ت ــذاری ش ــو پایه گ ــال ۱۹۶۵ در ورش ــال ۱۹۶۴، در س ــز در س ــور ونی منش

ــد. ــی باش ــای جهان ــوص میراث ه ــکو درخص ــاور یونس مش

بــا یکدیگــر، بــا زمینــه ای کــه در آن قــرار داشــتند، بــا محیــط 
ــر  ــوزٔه عناص ــر دو ح ــی، در ه ــع محل ــا جوام ــان و ب اطرافش
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــر می گرف ــز در ب ــوی، را نی ــادی و معن م
ــی  ــراث فرهنگ ــدی از می ــکال جدی ــاخه ها و اش ــج ش به تدری
ــراث  ــتایی، می ــراث روس ــی، می ــی و بوم ــراث قوم ــد می )مانن
مــدرن و میــراث صنعتــی( بازشناســی و بازتعریــف شــد 
و ســپس حفاظــت از آثــار و ذی مدخــالن آن هــم ابعــاد 
گردشــگرِی  و  اجتماعــی  نظــام  در  و  یافــت  گســترده تری 
ــوالت،  ــن تح ــا ای ــان ب ــد. هم زم ــذار ش ــز تأثیرگ ــط نی مرتب
ــوم  ــت از آن، مفه ــی و حفاظ ــراث فرهنگ ــٔه می ــط دامن در بس
ــد و  ــترده تر ش ــز گس ــی نی ــراث فرهنگ ــوص می ارزش درخص
ــی،  ــاد تاریخ ــی از ابع ــراث فرهنگ ــه می ــط ب ــای مرتب ارزش ه
ــوس،  ــای ناملم ــت و جنبه ه ــر رف ــی فرات ــانه و کّم زیباشناس
ــه  ــوی ک ــت، به نح ــر گرف ــز در ب ــی را نی ــی و اجتماع فرهنگ
ــی و  ــات اجتماع ــگری، حی ــی، گردش ــراث فرهنگ ــم می مفاهی
ارزش هــای بومــی و محیطــی، در تعامــل و کارکــرد متناظــر بــا 

ــد. ــژه یافتن ــی وی ــر، اهمیت یکدیگ
ازجملــه شــاخه های نوپــا در میــراث فرهنگــی »میــراث 
نظامــی«2 اســت کــه به تازگــی جــای خــود را در ادبیــات 
ــون  ــمی آن مره ــرش رس ــرده و پذی ــاز ک ــت ب ــوزٔه حفاظ ح
در  ایکومــوس  بین المللــی  علمــی  کمیتــٔه  بنیان گــذاری 
)ایکوفــورت(3  نظامــی  میــراث  و  دفاعــی  اســتحکامات 
اســت. بــه دنبــال آن، ضــرورت توجــه بــه ایــن حــوزٔه میراثــی 
ــی  ــای عین ــی از آن و ارزش ه ــای حفاظت ــن رویکرده و تدوی
ــی،  ــراث نظام ــوع می ــای متن ــر گونه ه ــب ب ــی مترت و محتوای
ــد  ــرح ش ــا، مط ــن آن ه ــا جدیدتری ــکال ت ــن اش از قدیمی تری
ــون  ــه تاکن ــد، گرچ ــع ش ــدف واق ــع ه ــه جوام ــورد توج و م
ــت. در  ــده اس ــام ش ــوزه انج ــن ح ــی در ای ــای اندک تالش ه
ــوزٔه  ــات ح ــوم در ادبی ــن مفه ــگاه ای ــوز جای ــز، هن ــران نی ای
ــن در  ــت. ای ــده اس ــت نش ــی تثبی ــراث فرهنگ ــت از می حفاظ
ــران  ــی« در ای ــراث نظام ــه واژٔه »می ــه ب ــه توج ــت  ک حالی اس
از گذشــته ســابقه داشــته اســت. بــرای مثــال، پروفســور آرتــور 
پــوپ4 در دی مــاه 1326 ســخنرانی ای را بــا موضــوع »میــراث 
نظامــِی ایــران باســتان« بــا حضــور تیمســار ســپهبد یزدان پنــاه 
ــٔه ارتــش  ــر جنــگ وقــت( و عــده ای از افســران عالی رتب )وزی

2. Military Heritage
3. International Scientific Committee on Fortifications and 

Military Heritage )ICOFORT(
کمیتــۀ علمــی بین المللــی ایکومــوس در اســتحکامات دفاعــی و میــراث نظامــی، 
 در تاریــخ 8 فوریــۀ 2005، توســط کمیتــۀ 

ً
بــا نــام اختصــاری ایکوفــورت، نهایتــا

ــد.  ــذاری ش ــس بنیان گ ــوس در پاری ــی ایکوم اجرای
ــهیر  ــورخ ش ــوپ )Arthur Upham Pope( )۱۸۸۱-۱۹۶۹( م ــم پ ــور آپه 4. آرت
ــیایی  ــۀ آس ــذاران مؤسس ــی از بنیان گ ــود. او یک ــران ب ــری ای ــار هن ــی آث امریکای
دانشــگاه پهلــوی بــود و مــدت ۲۴ ســال آن را مدیریــت کــرد. پــوپ از بزرگ تریــن 

ــه جهانیــان معرفــی کــرد. ــود کــه فرهنــگ و معمــاری ایــران را ب محققانــی ب
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در دانشــگاه جنــگ ایــراد کــرد یــا »گردشــگری میــراث 
ــان و ادب  ــتان زب ــوب فرهنگس ــه واژگان مص ــی«1 ازجمل نظام
ــه، در  ــگری ک ــی گردش ــای »نوع ــه به معن ــت ک ــی2 اس فارس
ــی  ــزات نظام ــا و تجهی ــد از پایگاه ه ــه بازدی ــگران ب آن، گردش

ــت. ــده اس ــرح ش ــد« مط ــی می پردازن قدیم
فرهنگــی  میــراث  از  اثربخشــِی حفاظــت  ازطرفــی، 
به طــور عــام و میــراث نظامــی به طــور خــاص در گــروی 
ــش  ــاد دان ــا ایج ــه و ب ــی از درون جامع ــان حفاظت ــاز جری آغ
ــرف  ــت و از ط ــی اس ــای میراث ــی از ارزش ه ــش اجتماع و بین
ــزای  ــی از اج ــٔه یک ــی، به منزل ــا ارزش میراث ــع ب ــر »مناب دیگ
ــا  ــدٔه ظرفیت ه ــد بازگوکنن ــع، می توانن ــی جوام ــرۀ فرهنگ پیک
ــی  ــگرِی فرهنگ ــب گردش ــا در قال ــی م ــای فرهنگ و ویژگی ه
باشــند« )عبــاس زاده و همــکاران، 1394: 88( و »گردشــگرِی 
میراثــی به طــور معمــول متکــی بــر عناصــر زنــده و ساخته شــدٔه 
ــوس  ــوس و ناملم ــتٔه ملم ــرد گذش ــه کارب ــت و ب ــگ اس فرهن
]عینــی و محتوایــی[ به منزلــۀ منبــع گردشــگری وابســته اســت« 
به منظــور  لــذا،   .)Timothy & Nyaupane, 2009: 3(
ــه  ــی ک ــراث نظام ــگرِی می ــت و گردش ــت حفاظ ــای کیفی ارتق
ــتخراج  ــت، اس ــت، گام نخس ــش اس ــن پژوه ــی ای ــدف غای ه
ــرش و  ــر نگ ــدی، تغیی ــی و، گام بع ــراث نظام ــای می ارزش ه
رفتــار مســئوالنه ]ذی نفعــان و گردشــگران[ بــا ایجــاد یادگیــری 
گاهــی« یــا »دانــش« دربــارۀ ایــن ارزش هــا اســت  فراتــر از »آ
ــی و همــکاران، 1399(؛ چراکــه »امــروزه گردشــگران  )رضوان
ــۀ  ــود، به منزل ــگری خ ــٔه گردش ــه از تجرب ــتند ک ــد هس عالقه من
فرصتــی بــرای درک جنبه هــای فرهنگــی و اجتماعــی یــک 
 Gatti & Cacciaguerra, 2014:( »ــد ــتفاده کنن ــکان اس م
ــی  ــر اصل ــراد عناص ــی اف ــای ذهن 233(. »ادراکات و نگرش ه
ــتند  ــم هس ــیار مه ــن بس ــراث و بنابرای ــگرِی می ــارب گردش تج
ــر،  ــردی و می ــد« )کالنترمهرج ــراوان دارن ــه ف ــه توج ــاز ب و نی

.)38  :1394
بــر  متمرکــز  کــه  حاضــر،  پژوهــش  بدین منظــور، 
ــی از  ــۀ یک ــران به منزل ــق ته ــدان مش ــه و می ــۀ قزاقخان مجموع
مصادیــق میــراث نظامــی مــدرن در ایــران اســت، ســعی دارد، 
ــت  ــود، نخس ــی خ ــش اصل ــه دو پرس ــخ گویی ب ــور پاس به منظ
ــوالت  ــر آن در تح ــی و تأثی ــوالت تاریخ ــیر تح ــی س ــا بررس ب
ــات اجتماعــی  معمــاری، شهرســازی و ســایر عرصه هــای حی
بــه اســتخراج نظــام ارزشــی مترتــب بــر ایــن مجموعــٔه تاریخی 
بپــردازد و ســپس بــا احصــای جایــگاه ایــن ارزش هــا در 
حفاظــت و گردشــگرِی ایــن مجموعــه، در نــگاه جامعــۀ آماری 
ــالن  ــنایی و درک ذی مدخ ــت آش ــری از کیفی ــش، تصوی پژوه
ــزوم  ــی و ل ــراث نظام ــای می ــوم ارزش ه ــگران از مفه و گردش

1. Military Heritage Tourism
2. فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دفتر هفتم.

ــودِن  ــمند ب ــم ارزش ــه، به رغ ــد؛ چراک ــه کن ــت از آن ارائ حفاظ
ذاتــی ایــن مجموعــٔه تاریخــی در قلــب پایتخــت دویست ســاله 
و همچنیــن اعمــال اقدامــات حفاظتــی فراگیــر در آن، کیفیــت 
ادراک مخاطبــان و گردشــگران از لــزوم حفاظــت از ارزش هــای 
ــی  ــان از فرایندهــای حفاظت گاهــی آن ــزان آ ــه می ــراث نظامیب می
ــان  ــه آن ــن ارزش هــا ب ــزان و کیفیــت انتقــال ای انجام شــده و می

ــن اقدامــات وابســته اســت.  ــد ای در رون
دو پرسش اصلی پژهش عبارت  هستند از:

پرســش 1: ســیر تحــول مفاهیــم ارزشــی میــراث نظامــی 
و انــواع آن در مجموعــٔه قزاقخانــه و میــدان مشــق تهــران 

چگونــه تبییــن و طبقه بنــدی می شــود؟
نظامــی  میــراث  از  حفاظــت  کیفیــت   :2 پرســش 
مجموعــۀ قزاقخانــه و میــدان مشــق تهــران، بــه لحــاظ جایــگاه 
ارزش هــای احصاشــده، در نگــرش ذی مدخــالن و گردشــگران 

ــت؟  ــه اس ــش( چگون ــاری پژوه ــۀ آم ــق جامع )وف

پیشینۀ پژوهش
ــام  ــی انج ــطح بین الملل ــه در س ــن زمین ــی در ای پژوهش های
ــوان آن هــا را در دو دســتۀ کلــی بررســی  شــده اســت کــه می ت
کــرد. نخســت پژوهش هایــی هســتند کــه به نوعــی بــه مفهــوم 
میــراث نظامــی پرداخته انــد. بــرای مثــال، مقالــه  ٔ »روح مــکان 
ــه  ــه ب ــی«Klupsz, 2008( 3( ک ــراث نظام ــای می در فضاه
معرفــی مکان هــای میــراث نظامــی به منزلــۀ بخشــی از میــراث 
ــت  ــرورت حفاظ ــت و ض ــا اهمی ــت ت ــه اس ــوس پرداخت ملم
یکپارچــه از ارزش هــای ملمــوس و ناملمــوس مکان هــای 
میــراث نظامــی بــرای نســل های امــروز و فــردا را نشــان دهنــد؛ 
ــدٔه الیه هایــی از ارزش هــای ناملمــوس  ایــن مکان هــا دربرگیرن
ــری،  ــاظ نظ ــور، از لح ــرد ارزش مح ــن رویک ــتند. ای ــم هس ه
بــا پژوهــش حاضــر قرابــت بیشــتری دارد. امــا فقــر پژوهشــی 
ــم  ــه  چش ــدت ب ــی، به ش ــطح بین الملل ــته، در س ــن دس در ای
ــه  ــن ب ــرورت پرداخت ــوع و ض ــودن موض ــو ب ــه ن ــورد ک می خ
ــه  ــه ب ــتند ک ــی هس ــتٔه دوم تحقیقات ــد. دس ــان می ده آن را نش
ــل  ــی ذی مدخ ــای اجتماع ــارکت دادن گروه ه ــی مش چگونگ
ــرد  ــا رویک ــهری ب ــی درون ش ــی نظام ــدد اراض ــعٔه مج در توس
توســعۀ درونــی می پردازنــد. ایــن دســته درپــی شناســایی 
ــد  ــر تجدی ــر در ام ــذار و تأثیرپذی ــای تأثیرگ ــا گروه ه ــراد ی اف
حیــات اراضــی قهــوه ای نظامــی و چگونگــی جلــب مشــارکت 
جملــه  آن  از  اســت.  اقتصــادی   منظــر  از  به ویــژه  آنــان 
ــه  ــت دادن جامع ــوان »دخال ــت عن ــه ای تح ــه مقال ــوان ب می ت
ــب  ــوردی: تخری ــۀ م ــی )مطالع ــراث نظام ــت از می در حفاظ

3. The Spirit of the Military Heritage Places
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ــور  ــورپ1 کش ــهر آنت ــانزدهمی در ش ــرن ش ــی ق ــراث نظام می
بلژیــک(« )Dobbels & Bertels, 2012( اشــاره کــرد کــه، 
ــی  ــی و ارزیاب ــۀ توصیفــی تاریخــی از مباحــث مل ضمــن ارائ
ــی،  ــت میراث ــهری و حفاظ ــعۀ ش ــول توس ــی در تح بین الملل
ــه بررســی نقــش افــراد مســتقل، گروه هــای فعــال شــهری و  ب
ــی  ــراث نظام ــب می ــر تخری ــر س ــه ب ــا در مجادل ــداف آن ه اه
ــی  ــتحکامات دفاع ــوردی اس ــۀ م ــت از آن، در نمون ــا حفاظ ی
ــوای  ــت ل ــک، تح ــورپ بلژی ــهر آنت ــانزدهمی در ش ــرن ش ق
کارزاری می پــردازد کــه در قــرن نوزدهــم در حمایــت از ایــن 
ــه  ــی ک ــت مبهم ــت. وضعی ــکل گرف ــی ش ــتحکامات دفاع اس
ــود  ــه  وج ــم ب ــرن نوزده ــی در ق ــاری نظام ــوص معم درخص
آمــد مدت هــا ادامــه یافــت و، به لطــف اقداماتــی نظیــر 
ــی در  ــراث نظام ــظ می ــه حف ــل ب ــی، تمای ــن کارزار حفاظت ای
ــذاری  ــا پایه گ ــال 2005، ب ــت و، در س ــترش یاف ــا گس اروپ
کمیتــۀ علمــی بین المللــی در دفــاع از اســتحکامات دفاعــی و 

ــه نتیجــه رســید.  ــوس ب ــط ایکوم ــی توس ــراث نظام می
در ایــران، مفهــوم میــراث نظامــی هنــوز جایــگاه خــود را 
در ادبیــات حــوزٔه حفاظــت نیافتــه و لــذا پژوهشــی متمرکــز بــر 
ایــن مفهــوم نیــز انجــام نشــده اســت. فقــط در مطالعــه ای بــا 
عنــوان »کودتــای 1299 و معمــاری نظامی گرایانــه« )کیانــی، 
ــلٔه  ــکیل سلس ــای 1299 و تش ــق کودت ــرات عمی 1379(، تأثی
ــاری و  ــن دوران در معم ــب در ای ــری غال ــوی و نظامی گ پهل
شهرســازی بررســی شــده اســت. اما در حــوزهٔ   اســتفادٔه مجدد 
از اراضــی نظامــی درون شــهری پژوهش هــای اندکــی انجــام 
شــده کــه از آن  جملــه می تــوان بــه مقالــۀ »گــذری بــر تبدیــل 
ــان  ــران و جه ــهری در ای ــد ش ــای کارآم ــه فضاه ــا ب پادگان ه
ــان،  ــت« )نامجوی ــزرگ والی ــتان ب ــروژٔه بوس ــر پ ــد ب کی ــا تأ ب
1391( اشــاره کــرد کــه، در آن، چگونگــی اســتفاده از ظرفیــت 
ــاز  ــای ب ــب فضاه ــا در قال ــی پادگان ه ــدد اراض ــعۀ مج توس
ــمردن  ــن برش ــه، ضم ــن مطالع ــت. در ای ــده اس ــی ش بررس
اهــداف تغییــر کاربــری اراضــی نظامــی شــهری و بررســی دو 
نمونــه از تجــارب جهانــی در ایــن حــوزه، بــه ارزیابــی پــروژٔه 
بوســتان والیــت به منزلــٔه یــک نمونــٔه داخلــی موفــق از تبدیــل 
ــت.  ــده اس ــه ش ــهری پرداخت ــد ش ــای کارآم ــه فض ــادگان ب پ
ــی  ــات کیف ــی مالحظ ــوان »معرف ــا عن ــری ب ــۀ دیگ در مطالع
مهــم در کاربــرد مجــدد پهنه هــای متروکــه و ســامان دهی 
ــرادی  ــنجی« )اف ــوب کیفیت س ــک چارچ ــب ی ــا در قال آن ه
و نوریــان، 1394(، کــه مطالعــۀ مــوردی آن معطــوف بــر 
ــه ای  ــازی زمین ــدف فراهم س ــا ه ــت، ب ــان تپه اس ــادگان دوش پ
ــا مالحظــات کیفــی  بــرای آشناســازی متخصصــان داخلــی ب
ــر  ــهیل ام ــه و تس ــای متروک ــدد پهنه ه ــرد مج ــم در کارب مه

1. آنتــورپ )بــه هلنــدیAntwerpen و بــه فرانســوی Anvers( شــهری اســت در 
بلژیــک و، از نظــر وســعت شــهر و حومــه، دومیــن شــهر بــزرگ پــس از بروکســل 

ــن کشــور محســوب می شــود. ــن شــهر ای و، از نظــر واحــد شــهری، بزرگ تری

ســامان دهی  نحــؤه  داخلــی،  پروژه هــای  کیفیت ســنجی 
پروژه هــای  کیفیت ســنجی  بــرای  آن هــا  اولویت بنــدی  و 
کاربــرد مجــدد در داخــل کشــور بررســی شــده اســت. 
یافته هــای پژوهــش حکایــت از وجــود بیشــترین انطبــاق 
پــادگان  مجــدد  کاربــرد  بــرای  تهیه شــده  برنامه هــای  در 
ــه را دارد  ــده در مقال ــی ارائه ش ــوب کیف ــا چارچ ــان تپه ب دوش
کــه خــود نشــان از ظرفیــت نهفتــه در ایــن اراضــی و پهنه هــا 
ــی،  ــعۀ درون ــوان »توس ــا عن ــری ب ــی دیگ ــت. در پژوهش اس
ــای  ــعه و ارتق ــرای توس ــدار ب ــادل و پای ــوازن، متع ــی مت الگوی
کیفــی شــهر؛ برنامه ریــزی بــرای توســعۀ مجــدد اراضــی 
بــه   ،)1395 امیــری،  و  )ایــزدی  شــهری«  درون  نظامــی 
ــی  ــۀ یک ــهری به منزل ــی درون ش ــی نظام ــدد اراض ــعۀ مج توس
ــه،  ــده ک ــاره ش ــی اش ــعۀ درون ــای توس ــن فرصت ه از مهم تری
ــذاری  ــا تأثیرگ ــروژه، ب ــۀ پ ــی در عرص ــر کیفیت بخش ــالوه ب ع
ــی  ــای بازآفرین ــرک برنامه ه ــۀ مح ــی به منزل ــت پیرامون در باف
ــزی  ــزوم برنامه ری ــه ل ــن، ب ــد. همچنی ــل می کن ــهری عم ش
ــای  ــازمان ها و نهاده ــش س ــگاه و نق ــردن جای ــخص ک و مش
ــۀ  ــا به منزل ــن آن ه ــای بی ــارکت و هماهنگی ه ــه و مش مربوط
ــاره  ــی اش ــی نظام ــات اراض ــد حی ــل در تجدی ــن اص مهم تری
ــر  ــز ب ــتر متمرک ــده بیش ــای بررسی ش ــت. پژوهش ه ــده اس ش
ــه  ــوده و ب ــی ب ــی نظام ــات اراض ــد حی ــادی تجدی ــه اقتص وج
ــادی  ــعۀ اقتص ــرک توس ــور مح ــر موت ــا از منظ ــن مکان ه ای
نگریســته اند و کمتــر پژوهشــی جامــع در تبییــن مفهــوم 
و  آن  گونه هــای  و  شــهری  و  معمــاری  نظامــی  میــراث 
همچنیــن اتخــاذ رویکــردی ارزش مبنــا و مبتنــی بــر مشــارکت 
ــت  ــگران در حفاظ ــل و گردش ــون ذی مدخ ــای گوناگ گروه ه
از نظــام ارزشــی چندالیــه ایــن فضاهــای میراثــی دیــده شــده 

ــت. اس

روش پژوهش
ــای  ــی »احص ــدف کل ــا ه ــر، ب ــی حاض ــش کیف پژوه
ــرِش  ــی در نگ ــراث نظام ــه می ــط ب ــای مرتب ــگاه ارزش ه جای
ــت  ــت حفاظ ــای کیفی ــور ارتق ــق به منظ ــاری تحقی ــۀ آم جامع
و گردشــگرِی مجموعــۀ قزاقخانــه و میــدان مشــق تهــران«، در 
زمــرۀ تحقیقــات کاربــردی قــرار می گیــرد. همچنیــن، از نظــر 
ســطح، ایــن تحقیــق، کــه بــه دنبــال توصیــف ماهیــت ارزشــِی 
مجموعــهٔ   میــراث نظامــی قزاقخانــه و میــدان مشــق تهــران بــا 
رویکــردی حفاظتی ـ گردشــگری اســت، در زمــرۀ تحقیقــات 
توصیفی ـ اکتشــافی دســته بندی می شــود. ایــن پژوهــش، 
ــه از  ــود )ک ــی خ ــش اصل ــه دو پرس ــخ گویی ب ــور پاس به منظ
نظــر روش شناســی در امتــداد یکدیگــر هســتند( و بــا اتــکا بــه 
ــرد تفســیری ـ تاریخی  ــا ترکیبــی از راهب پارادایــم تفســیری و ب
در یافتــن پاســخ پرســش نخســت و به منظــور اســتخراج 
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ــدان  ــه و می ــٔه قزاقخان ــی در مجموع ــراث نظام ــاِی می ارزش ه
مشــق تهــران از طریــق بررســی تحــوالت کالبــدی و فراکالبــدی 
به منظــور  نگرش ســنجی  آن،  متعاقــب  و،  مجموعــه  ایــن 
احصــای جایــگاه ایــن ارزش هــا نــزد جامعــۀ آمــاری در 
ــش  ــتقرایی پی ــردی اس ــا رویک ــش دوم، ب ــه پرس ــخ گویی ب پاس
ــی،  ــاغ مل ــس ب ــر در پردی ــگاه هن ــجویان دانش ــی رود. دانش م
ــالن  ــتند، و ذی مدخ ــی آن هس ــران فعل ــی از کارب ــه گروه ک
ــد  ــه دارن ــن مجموع ــا ای ــا ب ــی پوی ــه ارتباط ــگرانی ک و گردش
ــذا  ــده اند. ل ــه ش ــر گرفت ــش در نظ ــن پژوه ــاری ای ــۀ آم جامع
ایــن پژوهــش، در فــاز نخســت، درپــی دســتیابی بــه شــناختی 
کل نگــر و همه جانبــه از موضــوع موردنظــر و درعین حــال 
بررســی ســیر تحــول تاریخــی در آن متکــی بــر مــدارک 
ــه  ــا مراجعــه ب ــوده اســت کــه ب ــع نوشــتاری ب ــا مناب اســنادی ی
ــوط  ــناد مرب ــده و اس ــاِت انجام ش ــی، مطالع ــتندات تاریخ مس
ــاهده  ــا مش ــن ب ــه و همچنی ــه ای تحقق یافت ــای حرف ــه طرح ه ب
و مطالعــات میدانــی موردپژوهــش پیــش مــی رود. در فــاز 
دوم یــا فــاز نگرش ســنجی، گــردآوری داده هــا از جامعــۀ 
آمــاری به کمــک پرســش نامٔه ســاختاریافته )محقق ســاخته( 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــده و، ب ــام ش ــد انج ــری هدفمن ــا نمونه گی ب
ــه ای  ــه داده هــای زمین ــا اتــکا ب پاســخ پرســش دوم، پژوهــش ب
پیــش مــی رود و فراینــد تحلیــل داده هــا در آن پــس از گــردآوری 

ــود. ــام می ش ــا انج آن ه

ساختار نظری پژوهش
ــوم  ــان مفه ــد می ــر در پیون ــش حاض ــری پژوه ــاختار نظ س
ــوالت  ــا تح ــوأم ب ــه آن ت ــته ب ــای وابس ــی، ارزش ه ــراث نظام می
ـ معنایــی و نگرش هــای جامعــه ای از گردشــگراِن مجموعۀ  کالبدی 

ــرد. ــکل می گی ــران ش ــق ته ــدان مش ــه و می ــارت قزاقخان عم

میراث نظامی و ارزش های مترتب بر آن
در ســیزدهمین مجمــع عمومــی ایکومــوس کــه از اول تــا 
ــد،  ــکیل ش ــد1 تش ــالدی در مادری ــامبر 2002 می ــم دس پنج
ــتان  ــراث لهس ــی می ــت مل ــو هیئ ــز2 )عض ــا کلوپ ــم لیدی خان
منظــر  انتهــای ســخنرانی خــود درخصــوص  در  وقــت(، 
ــت  ــه ای در حفاظ ــکیل کمیت ــنهاد تش ــی، پیش ــای دفاع قلعه ه
ــتحکامات دفاعــی تاریخــی را مطــرح کــرد. اســاس نامٔه  از اس
اســتحکامات  در  ایکومــوس  بین المللــی  علمــی  کمیتــٔه 
دفاعــی و میــراث نظامــی بــا نــام اختصــاری ایکوفــورت 
 در تاریــخ 8 فوریــٔه 2005 میــالدی توســط کمیتــٔه 

ً
نهایتــا

اجرایــی ایکومــوس در پاریــس بــه تصویــب رســید. در مقدمــهٔ   

1. ICOMOS 13th General Assembly and International Scientific 
Symposium, 1-5 December 2002, Madrid, Spain.
2. Lidia Klupsz

ــتحکامات  ــورت در اس ــور ایکوف ــس منش ــن پیش نوی جدیدتری
دفاعــی و میــراث مرتبــط بــه آن، دســتورالعمل هایی بــرای 
نگهــداری، حفاظــت و تفســیر3، کــه در ســال 2019 میــالدی 
تدویــن شــده اســت، در بیــان ضــرورت توجــه به اســتحکامات 
ــده:  ــور آم ــا این ط ــه آن ه ــط ب ــراث مرتب ــی و می ــی تاریخ دفاع
ــدرن،  ــا دوران م ــخ ت ــدای تاری ــی، از ابت ــتحکامات دفاع »اس
ــد.  ــود بوده ان ــاع از خ ــری در دف ــع بش ــات جوام ــی از الزام یک
آن هــا بــه طــرق متنوعــی بــا منظــر فرهنگــی و اراضی اطرافشــان 
ــه  ــان یکپارچ ــانی و سکونتگاهش ــات انس ــن اجتماع و همچنی
بوده انــد. چگونگــی نیــل بــه ایــن یکپارچگــی اطالعــات 
مهمــی را دربــارۀ اجتماعــی کــه ایــن ســاختارها را ایجــاد 
کرده انــد فراهــم مــی آورد. ایــن اســتحکامات دفاعــی تاریخــی 
ــامانه های  ــا س ــوع ی ــای متن ــاختمان ها، مجموعه ه ــامل س ش
ــود  ــردی خ ــات عملک ــه حی ــا ب ــه ی ــوند ک ــی می ش ــاع نظام دف
ــف  ــا متوق ــد ی ــه می دهن ــی ادام ــد دفاع ــه مقاص ــه ب ــا توج ب

.)ICOFORT, 2019( می شــوند« 
در ادامــه، در ایــن پیش نویــس، میــراث مرتبــط بــه 
ــکال  ــی( و اش ــراث نظام ــی )می ــی تاریخ ــتحکامات دفاع اس
ــتحکامات  ــت: »اس ــده اس ــف ش ــر تعری ــرح زی ــوع آن به ش متن
دفاعــی و میــراث مرتبــط بــه آن هــر ســاختاری متشــکل 
 گیاهــی یــا زمین شناســی( یــا 

ً
از مصالــح طبیعــی )مثــال

ــاع از  ــری در دف ــه ای بش ــط جامع ــه توس ــت ک ــی اس مصنوع
خــود در برابــر مهاجمــان ســاخته شــده اســت ماننــد کارهــای 
ــرد  ــن نب ــادر و میادی ــات، بن ــای مهم ــی، انباره ــی نظام مهندس
میادیــن  نظامــی،  پایگاه هــای  ســربازخانه ها،  دریایــی، 
آزمایــش و ســایر مجموعه هــای متمایــز یــا هرگونــه ســاختاری 
کــه به منظــور دسترســی بــه مقاصــد نظامــی یــا دفاعــی 
ســاخته یــا اســتفاده شــده اســت. مناظــر فرهنگــی نظامــی کــه 
شــامل میادیــن نبــرد، تأسیســات دفاعــی ارضــی یــا ســاحلی، 
ســنگرها و اســتحکامات قدیمــی و جدیــد می شــوند، نــه 
ــابه  ــی مش ــدۀ ارزش های ــا دربردارن ــا، نه تنه ــه آن ه ــدود ب مح
ــه دارای  ــتند، بلک ــر هس ــی دیگ ــای میراث ــا و محوطه ه ــا بناه ب
ــه،  ــت مطالع ــا دق ــد ب ــه بای ــتند ک ــز هس ــژه نی ــی وی ارزش های
ــای  ــن ارزش ه ــخیص ای ــوند. ... تش ــت ش ــل و حفاظ تحلی
متمایــِز مترتــب بــر ایــن اســتحکامات و میــراث دفاعــی میــزان 
مقیــد بــودن حفاظــت، توان بخشــی و ارزش هــای کلــی آن هــا 

.)Ibid( »ــد ــخص می کن ــژه مش ــای وی ــن ارزش ه ــه ای را ب
ــه  ــه ب ــرورت توج ــه ض ــر این ک ــالوه ب ــف ع ــن تعری ای
ــکار  ــوع آن را آش ــکال متن ــی و اش ــراث نظام ــای می ــاخٔه نوپ ش
می کنــد، بــه لــزوم حفاظــت از ایــن ســاختارها و ترویــج 
و ارتقــای گردشــگری در آن هــا، بــا توجــه بــه ارزش هــای 

3. Draft ICOFORT Charter on Fortifications and Related Heritage; 
guidelines for Protection, Conservation and Interpretation
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ــس،  ی ــن پیش نو ــی ورزد. در ای ــد م کی ــا، تأ ــتتر در آن ه مس
همچنیــن، ارزش هایــی هشــت گانه  مترتــب بــر میــراث 

ــر آورده  ــدول زی ــه در ج ــده اند ک ــه ش ــر گرفت ــی در نظ نظام
ند: شــده ا

)ICOFORT, 2019( جدول 1: ارزش های مترتب بر میراث نظامی از نظر پیش نویس منشور ایکوفورت

شرحدسته بندی ارزشی 

ارزش های معماری/ 
فنی

ــه اســت.  ــژه در آن هــا شــکل گرفت ــٔه وی ــه فّناوری هــای جنگاوران تیپولــوژی منحصربه فــرد اســتحکامات دفاعــی در پاســخ ب
ارزیابــی ارزش هــای فنــی مســتلزم کســب اطالعــات عمیقــی درخصــوص ســیر تحــول جنگ افزارهــا و جنگاوری هــا اســت 
تــا بتــوان پیشــرفت های نوآورانــه ای را کــه در پاســخ بــه تغییــرات در علــوم و مهندســی نظامــی بــه  وجــود آمدنــد شناســایی 

و اثبــات کــرد.

ارزش های منظر 
فرهنگی/ جغرافیایی/ 

ارضی

ــت،  ــی اس ــتم های دفاع ــت سیس ــن اهمی ــی در تعیی ــهٔ   مهم ــی، مؤلف ــازمانی ارض ــۀ س ــی، به منزل ــتحکامات دفاع ارزش اس
درحالی کــه برخــی ســاختارهای دفاعــی به صــورت عناصــر منفــک و مســتقل هســتند، امــا در ســایر مــوارد ممکــن اســت 
ــد و  ــل می کنن ــی آن عم ــر فرهنگ ــف منظ ــدف تلطی ــا ه ــه ب ــند ک ــاور باش ــر غیرمج ــر از عناص ــامانه ای بزرگ ت ــی از س جزئ
ــزای آن  ــک از اج ــر از ارزش هری ــامانه مهم ت ــوارد، ارزش س ــن م ــتند. در ای ــیع هس ــٔه وس ــان زمین ــنجش در هم ــد س نیازمن
اســت کــه خــود، فــارغ از وزن و اهمیتشــان، مســتلزم حفاظــت  هســتند. شناســایی ایــن ارزش هــا نیــز ممکــن اســت مدنظــر 
ــی  ــع فضای ــی در توزی ــر طراح ــی تأثی ــی، چگونگ ــتحکامات دفاع ــتقرار اس ــل اس ــتراتژیک مح ــای اس ــه مزای ــد ازجمل باش
جنگ افزارهــا در آن هــا، نــوع محاصــره یــا حملــٔه پیش بینی شــده، محــدودٔه دفاعــی مورداســتفاده و توپوگرافــی و اکوسیســتم 

اراضــی مــورد دفــاع اســت.

ارزش منظر فرهنگی

ارزش منظــر فرهنگــی بــه ارتبــاط میــان اســتحکامات دفاعــی و فعالیت هــای انســانی افــرادی وابســته اســت کــه نیازمنــد دفــاع 
هســتند. ارزش منظــر فرهنگــی همچنیــن، بــا نــگاه بــه بســتر اســتحکامات دفاعــی، عملکــرد ایــن ســاختارها درخصــوص 
مفاهیــم دفاعــی و غلبــٔه بصــری یــا فیزیکــی آنــان بــر اراضــی اطرافشــان، درکــی زمینــه ای را از مصالــح ســاختمانی و کارکــرد 
ایــن اســتحکامات فراهــم مــی آورد. ارزش منظــر فرهنگــی همچنیــن می توانــد ارزش دیگــری را درخصــوص هویــت و حــس 

تعلق خاطــر بــه مــکان، ناحیــه یــا کشــوری خــاص در خــود جــای دهــد. 

ارزش استراتژیک

دژهــا و قلعه هــا نمــادی از امتــزاج علــوم چندگانــه هســتند. بــارو نوعــی پوســتٔه بیرونــی فیزیکــی اســت کــه بیشــترین تصویــر 
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــب ای ــٔه جال ــا نکت ــم. ام ــر را ارج می نهی ــن تصوی ــت از آن، ای ــا حفاظ ــه، ب ــود دارد ک ــی را در خ خارج
پوســتٔه بیرونــی چیــزی فراتــر از الیــه ای محافــظ بــرای هســتٔه تصمیم گیــری اســتراتژیک ]درون آن[ اســت. بنابرایــن، ارزش 
اســتراتژیک فراتــر از یــک ارزش ِصــرف ارضــی یــا جغرافیایــی اســت؛ چراکــه قــدرت تصمیم گیــری و عمــق دانــش و انســجام 

ــد.  ــری را منعکــس می کن اجتماعــی گــروه رهب

ارزش انسانی/ 
مردم شناسی

اســتحکامات دفاعــی بــرای حمایــت از یــک گــروه انســانی در مقابــل  گروهــی دیگــر بــه  وجــود آمدنــد. بنابرایــن، می تــوان 
آن هــا را عرصه هــای مناقشــه دانســت. ایــن اســتحکامات گاهــی شــاهد نبردهایــی خشــن و ویرانگــر و جنگ هایــی بوده انــد 
کــه بــه پیــروزی یــک گــروه و مغلــوب شــدن گروهــی دیگــر انجامیده انــد. بنابرایــن، نقــش عمــده ای در ســاختمان های یــک 
ملــت بــه  عهــده دارنــد. اســتحکامات دفاعــی همچنیــن نقــش بســزایی در هویــت فرهنگــی و ســنت های جوامــع و کشــورها 
ایفــا می کننــد. در هنــگام تفســیر ایــن ســاختارها، بایــد بســیار محتاطانــه عمــل کــرد تــا نتیجــه بــه پررنــگ شــدن بیــش از 

حــد یــک ارزش و محــو شــدن کامــل ارزشــی دیگــر نینجامــد. 

ارزش های وابسته 
به آموزش/ هویت/ 

خاطره

ــد  ــتحکامات می توانن ــن اس ــند. ای ــته باش ــی داش ــرٔه جمع ــی در خاط ــش پررنگ ــت نق ــن اس ــی ممک ــتحکامات دفاع اس
آموزه هایــی از تجــارب شــخصی و حتــی احساســی عمیقــی را کــه در تاریــخ جوامــع رخ داده انــد بــه همــراه داشــته باشــند. 
ــای  ــدهٔ   ارزش ه ــی دربرگیرن ــتحکامات دفاع ــد. اس ــق دارن ــان تعل ــر شهریش ــوص منظ ــی درخص ــورات جمع ــه تص ــا ب آن ه
آموزشــی هســتند؛ چراکــه می تواننــد محیطــی جــاری و محــرک را درخصــوص تجربــٔه فرهنگــی وابســته بــه میــراث نظامــی 
ــد  ــد، درحالی کــه می توانن ــری را منعکــس می کنن ــهٔ  نخســت، مناقشــه و درگی ــن اســتحکامات، در وهل ــد. ای ــه  وجــود آورن ب

در خاطــرٔه جمعــی یــک جامعــه تأثیرگــذار باشــند. 

ارزش تاریخی
اســتحکامات دفاعــی و ســایر میــراث مرتبــط بــه آن هــا بــا نگــرش و جهان بینــی دورٔه ســاخت و تکامــل خــود عجیــن هســتند. 

ایــن نگرش هــا از طریــق مطالعــه و تفســیر مجموعه هــای نظامــی و ارتبــاط میــان جوامــع معاصــر قابــل درک هســتند. 

ارزش اقتصادی/ 
اجتماعی

تشــخیص ارزش هــای اجتماعــِی مترتــب بــر میــراث نظامــی بایــد، از طریــق اقدامــات تقویتــی مناســب، بــه ایجــاد موتــور 
محــرک رشــد اقتصــادی در جوامــع و شناســایی ارزش هــای جدیــد بینجامــد.
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در پیش نویــس منشــور ایکوفــورت، از یــک طــرف، بــا نگاهــی 
بــه دســته بندی ارزش هــای  عــام و در مقیاســی جهانــی، 
ــا  ــه آن ه ــط ب ــراث مرتب ــی و می ــتحکامات دفاع ــر اس ــب ب مترت
ــاختارها و  ــن س ــف ای ــه تعری ــه ب ــا توج ــی(، ب ــراث نظام )می
اصــول پنج گانــٔه مشــترکی کــه از آن هــا تبعیــت می کننــد، 
توجــه شــده و، از طــرف دیگــر، یکــی از اهــداف کمیتــٔه 
ارزش هــای  از  پاســداری  پیش نویــس  ایــن  و  ایکوفــورت 
ملمــوس و ناملمــوس مترتــب بــر اســتحکامات دفاعــی و 
میــراث مرتبــط بــه آن هــا دانســته شــده کــه به منزلــٔه »خاطــره« 
ــت  ــان از هوی ــف آن ــات و تعاری ــردم، اجتماع ــق، م ــا حقای ب
ــذا،  ــد. ل ــره خورده ان ــان گ ــخ محلش ــه تاری ــته ب ــی وابس فرهنگ
بــا توجــه بــه ایــن امــر، »در بیانــی کلــی می تــوان گفــت ارزش 
ــت،  ــد« )حج ــر می کن ــر تغیی ــٔه دیگ ــه جامع ــه ای ب از جامع
ــه در  ــری ک ــه اث ــته ب ــای وابس ــه، ارزش ه 1380: 25(. درنتیج
ــای  ــر مبن  ب

ً
ــا ــود الزام ــته بندی می ش ــی دس ــراث نظام ــرٔه می زم

ــه آن نیســت و بایــد در هــر  ایــن دســته بندی و تنهــا محــدود ب
مــورِد منحصربه فــرد از نظــر نــوع، قدمــت، بســتر جغرافیایــی، 
تاریخــی و هویــت فرهنگــی و اجتماعــی از زمــان پیدایــش تــا 
زمــان حــال احصــا شــود. بــه بیــان دیگــر، بیــرون کشــیدن ایــن 
ارزش هــا از یــک اثــر میــراث نظامــی، توســط تیمــی تخصصی 
بــا رویکــردی درون رشــته ای، اهمیتــی اساســی دارد. بنابرایــن، 
گردشــگری  کیفیــت  ارتقــای  در  روشــمند  گام  نخســتین 
به واســطٔه مداخــالت حفاظتــی برداشــته می شــود. اهمیــت 
ــه  ــت ک ــدی اس ــت به ح ــر حفاظ ــا در ام ــن ارزش ه ــی ای بازخوان
»امــروزه فعالیت هــای حفاظتــی زمانــی موفــق تلقــی خواهند شــد 

.)Hazen, 2009: 169( »که بتوانند ارزش ها را حفظ کنند

مجموعۀ عمارت قزاقخانه و میدان مشق تهران
ــا کارکــرد  ایــن مجموعــٔه تاریخــی، از زمــان پیدایــش، ب
ــادگان  ــتین پ ــه نخس ــدن ب ــل ش ــپس تبدی ــی و س ــۀ نظام اولی

ــا ایجــاد بســتری  ــای مــدرن و هم زمــان ب ــران به معن نظامــی ای
ــای  ــس از کودت ــن پ ــی نوی ــکیالت نظام ــرای تش ــب ب مناس
تمــام  بــر  نظامی گــری  اندیشــٔه  تســلط  و  ـ ش  هــ  1299
عرصه هــای زندگــی اجتماعــی، تحوالتــی را از ســر گذرانــد و، 
پــس از آن نیــز، در تعامــل ایــن مجموعــه بــا فضــای شــهری و 
زندگــی اجتماعــی در طــول عمــر صدســالٔه خــود ادامــه یافــت. 

در ادامــه، به اختصــار بــه آن هــا می پردازیــم.

تاریخچۀ مجموعه
به دلیــل عدم وجــود ارتشــی واحــد در زمــان قاجــار، 
ــم و  ــد، نظ ــون می گفتن ــا قش ــه آن ه ــه ب ــی، ک ــای نظام نیروه
ــا  ــن نیروه ــکان ای ــل اس ــتند و مح ــژه ای نداش ــامان دهی وی س
نیــز نــام خاصــی نداشــت و فقــط تحــت عنــوان »محــل 
اســتقرار قشــون« از آن یــاد می شــد. در ایــن دوران، ســاختمان 
ــرای ســاخت ادوات جنگــی و  ــی ب ــه، کــه مکان ــم قورخان عظی
ــار  ــی( در کن ــام فعل ــاد )خی ــان جلیل آب ــود، در خیاب ــات ب مهم
ارگ شــاهی و قســمت شــمالی دارالخالفــٔه ناصــری قــرار 
ــل  ــن مح ــادی در ای ــلحۀ زی ــان اس ــن زم ــه در ای ــت. البت داش
ــه  ــود ک ــروطیت ب ــد از دورٔه مش ــه بع ــد، بلک ــاخته نمی ش س
فعالیت هــای بیشــتری در قورخانــه انجــام شــد. از آغــاز، 
ــق،  ــدان مش ــه و می ــاختمان قورخان ــن س ــی بی ــاط تنگاتنگ ارتب
ــرای مشــِق  کــه در زمــان فتحعلی شــاه ســاخته شــد و جایــی ب
ــود  ــود، وج ــهر ب ــی در دل ش ــای نظام ــون و تمرین ه رزم قش
ــه  ــران ب ــادگان ته ــتین پ ــق نخس ــدان مش ــع، می ــت. درواق داش
ــاخت  ــل س ــا، به دلی ــدان بعده ــن می ــه، ای ــد. البت ــمار می آی ش
ــد  ــاختمان های اداری مانن ــاد س ــی( و ایج ــاغ مل ــهر )ب پارک ش
وزارت خارجــه، دادگســتری و مــوزٔه ملــی، کاربــری خــود 
را از دســت داد، ولــی هنــوز هــم نــام آن بــر حــد فاصــل 
ــده اســت  ــی مان ــی )ره( و ســی تیر باق خیابان هــای امــام خمین

ــود.  ــده می ش ــام خوان ــن ن ــا ای ــدوده ب ــن مح و ای

شکل 1: راست: تهران در عرص فتحعلی شاه قاجار، نقشۀ نوسکوف، 1241 هـ  ق/1826 م؛ 

چپ: محدودۀ میدان مشق در نقشۀ دارالخالفۀ عبدالغفار، 1256 هـ  ق/1878 م 

شکل 1: راست: تهران در عصر فتحعلی شاه قاجار، نقشۀ نوسکوف، 1241 هـ  ق/1826 م؛ 
چپ: محدودۀ میدان مشق در نقشۀ دارالخالفۀ عبدالغفار، 1256 هـ  ق/1878 م 
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ــون  ــی قش ــن رزم ــرد تمری ــرای کارب ــه ب ــدان، ک ــن می ای
ــاخته  ــهر س ــاروی ش ــارج از ب ــاه و در خ ــان فتحعلی ش در زم
شــده بــود، در اواســط دورۀ ناصرالدین شــاه، بــا توســعٔه شــهر 
تهــران، در کنــار ارگ ســلطنتی قــرار گرفــت. بعــد از ایــن دوره 
ــدان گســترش  ــود کــه ســاختمان های نظامــی در اطــراف می ب
ــل  ــد. دلی ــدل کردن ــی مب ــی نظام ــه میدان ــا را ب ــد و آنج یافتن
انتخــاب آن میــدان بــرای مشــق ســربازان نزدیکــی آن بــه میدان 
توپخانــه و عمــارت ارگ بــود. پــس از تشــکیل بریــگاد قــزاق، 
بــه همــان دالیــل، مقــر آنــان را بــه ایــن محــل منتقــل کردنــد 
ــا  ــد. ب ــداث کردن ــه را اح ــارت قزاقخان ــمتی از آن عم و در قس
ــهر  ــعۀ ش ــت و توس ــد جمعی ــا رش ــراه ب ــان و هم ــت زم گذش
ــت  ــرار گرف ــهر ق ــد ش ــز جدی ــی در مرک ــادگان نظام ــم، پ قدی
و چندیــن دورۀ تغییــر و توســعه را در دوران قاجــار تجربــه 
ــ  ش، کــه  کــرد. درپــی کودتــای نظامــی ســوم اســفند ۱۲۹۹ ه
ــی  ــیدضیاءالدین طباطبای ــتی س ــا هم دس ــان ب ــط رضاخ توس
ــد  ــرا ش ــاید، اج ــی، آیرونس ــر انگلیس ــزی افس ــا برنامه ری و ب
ــگ  ــر جن ــیدضیاءالدین و وزی ــی س ــۀ آن رئیس الوزرای و نتیج
ــان  ــود رضاخ ــپس خ ــان و س ــعودخان  کیه ــاژور مس ــدن م ش
ــران  ــدرن ته ــادگان م ــتین پ ــۀ نخس ــدان مشــق به منزل ــود، می ب
نقــش بســزایی در ایــن کودتــا و تحــوالت پــس از آن ایفــا کرد. 
ملک الشــعراء بهــار درخصــوص شــب حملــۀ کودتاچیــان بــه 
تهــران می نویســد: »نزدیــک ســحر یــک تیــر تــوپ از میــدان 
مشــق قدیــم بــه ادارۀ شــهربانی شــلیک کردنــد کــه بــه یکــی 
ــی از  ــاق جمع ــه اتف ــزاق ب ــورد و ق ــات خ ــای تأمین از اتاق ه
ــد،  ــده بودن ــتان ش ــا هم داس ــا قزاق ه ــه ب ــزی، ک ــگاد مرک بری
ــا تفنــگ در ادارۀ  ــد و شــلیک ب ــه )شــهربانی( ریختن ــه نظمی ب
ــت«  ــی دوام داش ــا مدت ــد و ت ــاز ش ــا آغ ــه و کالنتری ه نظمی

ــب آن  ــا و متعاق ــن کودت ــس از ای ــار، 1380: 8-69(. پ )به
تشــکیل سلســلۀ پهلــوی، اندیشــۀ نظامی گــری بــر کلیــۀ 
عرصه هــای گوناگــون زندگــی ســایه افکنــد. »بعــد از روی کار 
آمــدن پهلــوی اول و ازطرفــی بــا تغییــر مقــر حکومــت از کاخ 
 ارگ ســلطنتی قاجــار از رونــق 

ً
گلســتان بــه کاخ مرمــر، عمــال

ــوالت،  ــر و تح ــن تغیی ــب ای ــاد. متعاق ــابق افت ــت س و اهمی
تغییراتــی نیــز در محوطــۀ میــدان مشــق پدیــد آمــد، به طــوری 
کــه پادشــاه پادگان هــا را بــه خــارج شــهر تهــران منتقــل کــرد 
ــن  ــورت زمی ــه ص ــاد و ب ــق افت ــق از رون ــدان مش ــپس می و س
بایــر درآمــد. از ایــن زمــان بــه بعــد بــود کــه دولــت تصمیــم 
ــایت  ــن س ــی در ای ــاختمان های اداری و نظام ــاخت س ــه س ب

ــعود، 1388: 108(.  ــی مس ــت« )بان گرف
محتوایــی  و  عینــی  ارزش هــای  احصــای  به منظــور 
ــی  ــۀ یک ــران به منزل ــق ته ــدان مش ــه و می ــۀ قزاقخان مجموع
ــدرن در  ــادگان م ــتین پ ــی و نخس ــراث نظام ــِق می از مصادی
ــا اتخــاذ نگرشــی درون رشــته ای، عــالوه  ایــران، می بایســت ب
ــن  ــدی ای ــوالت کالب ــکل گیری و تح ــد ش ــٔه رون ــر مطالع ب
فضــای شــهری، تعامــالت ایــن مجموعــه بــا حیــات شــهری 
رخدادهــای  از  بســتری  در  را  آن  فراکالبــدی  ارتباطــات  و 
فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی در بــدو شــکل گیری و در 
طــول حیاتــش در تعامــل بــا پایتخــت دویست ســاله بررســی 
کنیــم. بنابرایــن، در ادامــه، تاریخچــه ای از تحــوالت سیاســی 
و اجتماعــی کــه، در بســتر آن، پادگان هــا به  طــور عــام و 
مجموعــۀ میــدان مشــق و عمــارت قزاقخانــه به طــور خــاص، 
به اختصــار  مــدرن،  نظامــی  میــراث  مصادیــق  به منزلــۀ 

ــم.  ــی کنی بررس

شکل 2: راست: تصویر هوایی میدان مشق در دورۀ پهلوی اول )مهندسان مشاور باوند، 1385(؛
چپ: میدان مشق در اواخر دورۀ پهلوی اول )تصویر هوایی سال 1319هـ ش(
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ـ  ش  تأثیــر اندیشــۀ نظامی گــری پــس از کودتــای 1299 ه
در عرصه هــای گوناگــون زندگــی اجتماعــی در ایــران

ویژگــی عمــدۀ رضاشــاه حــس عمیــق میلیتاریســتی 
او بــود. وی، در تمــام دوران بیست ســالٔه وزارت، صــدارت 
و ســلطنت خــود، بــر تقویــت ارتــش و اشــاعٔه اندیشــۀ 
ــت  ــود دول ــد ب ــاه معتق ــد. ش ــرار می ورزی ــتی اص میلیتاریس
ــدر  ــز و مقت ــت متمرک ــیس دول ــا تأس  ب

ً
ــا ــدرن صرف ــۀ م مطلق

ــروی  ــط در گ ــدف فق ــن ه ــدن ای ــی  ش ــد و عمل ــق می یاب تحق
ــی، 1385(.  ــت )بیگدل ــه اس ــت و جامع ــردن دول ــی ک نظام
کــه  ـ ش،  هــ کودتــای 1299  از  پــس  نظامی گــری  مفهــوم 
به منظــور تشــکیل دولتــی اقتدارگــرا در ســال های پایانــی 
حکومــت سلســلۀ قاجــار شــکل گرفــت و بــه پیدایــش دولتــی 
ــرات شــگرفی در معمــاری،  ــران منجــر شــد تأثی نظامــی در ای
شهرســازی و ســایر عرصه هــای زندگــی اجتماعــی پدیــد 
ــرای  ــبی ب ــتر مناس ــد بس ــت جدی ــن دول ــش ای ــا پیدای آورد. ب
شــکل گیری ســاختار نظامــی و بوروکراســی نویــن فراهــم شــد. 
ــی دوران  ــن ویژگ ــری را عمده تری ــوان نظامی گ ــن، می ت بنابرای
ــی تحقــق مفهــوم دولت ـ ملــت  پهلــوی اول دانســت کــه درپ
کــه  بــود  به ســویی  نظــام  حرکــت  »ســیر  کــرد.  ظهــور 
همه چیــز را تحت تأثیــر و انقیــاد ارتــش و نیــروی نظامــی 
ــا اثرگــذاری در همــٔه زمینه هــا موجــب  ــن نگــرش ب درآورد. ای
ــی  ــش اصل ــر از نق ــی فرات ــان وظایف ــش و نظامی ــه ارت ــد ک ش
خــود دارا شــوند« )کیانــی، 1379: 351(. در ادامــه، بــه شــرح 
ــوی  ــری در دوران پهل ــه های نظامی گ ــر اندیش ــی تأثی چگونگ

اول در معمــاری و شهرســازی می پردازیــم.

تأثیر اندیشه های نظامی در معماری و شهرسازی
»عــالوه بــر ورود نظامیــان بــه فعالیت هــای شــهری 
و عمرانــی، کــه نمونــۀ آن انتخــاب سرلشــکر کریــم آقــا 
بوذرجمهــری1 در ِســمت شــهردار تهــران و محــول کــردن 
ــی و  ــزرگ دولت ــیع و ب ــاختمان های وس ــاخت س ــت و س مدیری
ــای  ــطیح راه ه ــل( و تس ــینما و هت ــر، س ــد تئات ــی )مانن غیردولت
ــرات تفکــر و بینــش نظامــی در  ــود، تأثی ــان ب ــه نظامی کشــور ب
دوران پهلــوی اول در عرصــۀ معمــاری ســبب پیدایــش مجموعه 
بناهــا و ســاختمان هایی شــد کــه تحــت عنــوان »معمــاری دورۀ 
پهلــوی اول« شــناخته می شــوند. بناهــای دورۀ بیست ســالۀ 
ــه دو دســته تقســیم می شــوند: بناهــای نظامــی و  ــی ب رضاخان
بناهــای غیرنظامــی. از ســوی دیگــر، ســازمان جدیــد حکومتی 
ــون  ــای گوناگ ــش بناه ــث پیدای ــی باع ــزۀ نظام ــر انگی ــی ب مبتن
ــابقه ای  ــن س ــن چنی ــش از ای ــه پی ــد ک ــی ش ــدد نظام و متع
ژاندارمری هــا  زندان هــا،  پاســگاه ها،  پادگان هــا،  نداشــت. 
ــران  ــهرهای ای ــک ش ــهربانی در یکای ــدد ش ــای متع ــز بناه و نی
ــرد  ــت و عملک ــتن ماهی ــل داش ــم به دلی ــه ه ــد ک ــی بودن بناهای
توانســتند  قابل مالحظــه  فراوانــی  به دلیــل  هــم  و  نظامــی 
ــد.  ــه جــا بگذارن ــرات خــود را در شــهر و بناهــای دیگــر ب تأثی
امــا آنچــه در ایــن مبحــث مهــم اســت، تأثیــرات نظامی گرایانــه 
ــان: 352(.  ــت« )هم ــی اس ــۀ غیرنظام ــاختمان ها و ابنی در س
ــور  ــی ظه ــی و چگونگ ــای نظام ــن ویژگی ه ــر ای ــدول زی ج
آن هــا در ســاختمان های غیرنظامــی در ایــن دوران را نشــان 

می دهــد. 

ــه او اعتمــاد داشــت. بعضــی مشــاغل مهــم وی در  1. سرلشــکر کریــم آقــا بوذرجمهــری )۱۲۶۵، نطنــز-۱۳۳۱، تهــران( ازجملــه کســانی بــود کــه رضاشــاه فوق العــاده ب
ــز  ــال نی ــس امــالک ســلطنتی. وی به مــدت ده س ــه و رئی ــد عام ــر فوای ــادۀ مرکــز، وزی ــپ پی ــدۀ تی ــۀ قشــون، فرمان ــس ادارۀ نقلی ــد از رئی ــارت بودن قشــون متحدالشــکل عب

شــهردار تهــران بــود.

جدول 2: تأثیر نظامی گری در معماری بناهای غیرنظامی در دوران پهلوی اول )کیانی، 1379(

یسم  اندیشه های نظامی ناشی از میلیتار
حاکم بر جامعه

ویژگی برگرفته از اندیشۀ 
نظامی

چگونگی ظهور این ویژگی ها  در ساختمان های غیرنظامی

اندیشۀ نظامی مبتنی بر
متفاوت پنداشتن خود از دیگران

یگانه بودن بنا
● حضور تنها و بدون همجواری و همسایگی با سایر بناها.

● قــرار گرفتــن یــک نمــا )نمــای اصلــی( از چهــار نمــای ســاختمان در بهتریــن وضعیــت و 
جهــت قرارگیــری. 

انجام یک کار در زمان
کوتاه و معین

سرعت در ساخت
● نگاه به عملیات ساختمانی به مثابۀ عملیاتی نظامی.

ــاختمان های  ــله س ــراوان و سلس ــای ف ــن، پل ه ــا، راه آه ــا، تونل ه ــا، راه ه ــاخت پل ه ● س

متعــدد بــا ســرعتی چشــمگیر.

نظارت و سرکشیسلسله مراتب نظامی
● کنترل نظام ساخت وساز 

● کار به هر قمیتی باید انجام شود )پاسخ گویی به مقام باالتر(.

تأثیرات روانی ناشی از
نگرش های نظامی

پیدایش صفات مشابه
در ساختمان ها

● تجلی سلسله مراتب نظامی در نما و ورودی ساختمان ها.
ــا و  ــد پنجره ه ــاختمان ها )مانن ــای س ــرر در نم ــکل و مک ــک ش ــا ی ــابه ی ــر مش ● عناص

ســتون ها( کــه تداعی کننــدۀ لباس هــای متحدالشــکل نظامیــان بــود.
● تجلی مفاهیمی نظیر اقتدار، افراشتگی، تحکم، ابهت و افتخار در معماری.
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عرصه های  سایر  در  نظامی  اندیشه های  تأثیر 
حیات شهری

اول  پهلــوی  دوران  در  نظامی گــری  غالــب  اندیشــۀ 

ابعــاد گوناگــون حیــات فرهنگــی،  تأثیراتــی شــگرف در 
اجتماعــی و سیاســی بــر جــای گذاشــت کــه تعــدادی از آن هــا 

آورده شــده اند: به اختصــار  و  زیــر  در جــدول 

شکل 3: راست: ساختامن شهربانی تهران، استفاده از ستون های بلند دوتایی در ورودی برای عظمت بخشیدن به آن؛

چپ: ساختامن شهربانی بابلرس، حضور یگانه )کیانی، 1379(

جدول 3: تأثیر اندیشه های غالب نظامی گری در عرصه های گوناگون حیات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در دورۀ پهلوی اول

تأثیرات ناشی از اندیشه های غالب نظامی گرایانهعرصه های تأثیرگذاری

ساختار ارتش

● تأسیس یک ارتش واحد، ملی و قدرتمند در دورۀ پهلوی اول.
● تشکیل قشون متحدالشکل تحت نظارت مستقیم رضاشاه.

● متحدالشکل کردن لباس نظامیان.

● اجباری شدن قانون خدمت نظام.1

سیاست

● متجلی شدن پروژۀ دولت ـ ملت سازی و همچنین ملت سازی )ناسیونالیسم(.

● احیای ناسیونالیسم ایرانی با تکیه بر باستان گرایی.
● رسمیت پیدا کردن پرچم و سرود و زبان ملی.

● درخواست از کشورهای خارجی در استفاده از واژۀ ایران به جای پرشیا، پرس و پرسه در مکاتبات رسمی.

آموزش
● تشکیل مدرسۀ نظام با پنج کالس ابتدایی و متوسطه.

● اعزام شصت افسر ایرانی به سرپرستی یک سرتیپ برای تعلیمات عالیه به فرانسه برای اولین بار.

زبان

● برگرداندن فرمان های نظامی به فارسی مثل استفاده از واژۀ »ایست« به جای »تای« و »قدم رو« به جای »مارش«. 
● تشکیل انجمنی در وزارت جنگ در سال 1303 هـ ش برای وضع اصطالحات جدید در برابر اصطالحات فرانسوی مرسوم.

● تأسیس فرهنگستان ایران در 29 اردیبهشت ماه 1314 و به تصویب رساندن 2000 واژه تا حدود سال 1320 ازجمله 
واژگانی نظامی نظیر ارتش، ارتشبد، دژبان و پاسدار.

موسیقی

● تشکیل »ادارۀ کل موزیک« در ارتش نوین در سال ۱۳۰۰.
● تبدیل مدرسۀ موسیقی به موجب قانون تربیت معلم به »هنرستان موسیقی« در سال ۱۳۱۳ به ریاست ستوان یکم 

غالمحسین مین باشیان.
ـ ش توسط انجمن ادبی ایران. ● تهیۀ سرود ملی در هنگام سفر پهلوی اول به ترکیه در سال 1312 ه

زندگی اجتماعی

● استفاده از کاله لبه دار نظامی به سبک ارتشیان فرانسوی موسوم به کاله پهلوی به منزلۀ کاله رسمی مردان ایرانی. 
● تصویب قانون متحدالشکل کردن البسۀ اتباع ایران در داخل مملکت در ششم دی 1307 توسط مجلس شورای ملی.

● حضور قابل توجه نظامیان در کلیۀ مناسبت ها.

● استفاده از موسیقی و ادوات نظامی در تمام جشن ها.

شکل 3: راست: ساختمان شهربانی تهران، استفاده از ستون های بلند دوتایی در ورودی برای عظمت بخشیدن به آن؛
چپ: ساختمان شهربانی بابلسر، حضور یگانه )کیانی، 1379(

 یافته های پژوهش
بــا توجــه بــه مبانــی نظــری تبیین شــده درخصــوص 
ترویــج  و  آن  از  لــزوم حفاظــت  نظامــی،  میــراث  مفهــوم 
گردشــگرِی میــراث نظامــی، بازشناســی و بازتعریــف الیه هــای 
ارزشــی در مجموعــٔه تاریخــی قزاقخانــه و میــدان مشــق 
ــی  ــراث نظام ــدرن می ــِق م ــی از مصادی ــۀ یک ــران، به منزل ته
ــش  ــت خوان ــه کیفی ــیاری دارد؛ چراک ــت بس ــران، اهمی در ای
معانــی و ارزش هــاِی میــراِث نظامــی در ایــن مجموعــه الزمــٔه 
ــی و  ــای حفاظت ــن رویکرده ــأ تدوی ــت از آن و سرمنش حفاظ
ــت  ــا اس ــن ارزش ه ــان ای ــع در درک و بی ــی جام ــاد نگرش ایج
ــان  ــرداران و ذی نفع ــارکت بهره ب ــه مش ــد ب  می توان

ً
ــا ــه متعاقب ک

در فرایندهــای حفاظتــی و ارتقــای کیفیــت گردشــگری آن 
بینجامــد. در ایــن خصــوص و بــا توجــه بــه بررســی تاریخچــه 
و تحــوالت کالبدی ـ معنایــی ایــن مجموعــٔه تاریخــی در 
ــه اســتخراج الیه هــای ارزشــی آن  بخــش پیشــین، در ادامــه، ب

می پردازیــم.

بــر  مترتــب  نظامــی  میــراِث  ارزش هــای 
و  قزاقخانــه  مجموعــۀ  گردشــگرِی  و  حفاظــت 

تهــران مشــق  میــدان 
نیــز گفتــه شــد، در حــال  همان طــور کــه پیش تــر 
ــات  ــرای همــگان اثب ــار تاریخــی ب ــودن آث حاضــر ارزشــمند ب
ــن  ــتخراج ای ــا و اس ــت دارد احص ــه اهمی ــت و آنچ ــده اس ش
ــر  ــردازان ب ــی نظریه پ ــن، »برخ ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــا اس ارزش ه
ایــن بــاور هســتند کــه ارزش انتزاعی تریــن نــوع شــناخت 
 Qiu et al.,( »ــزد ــر می انگی ــار را ب ــرش و رفت ــه نگ ــت ک اس

شکل 4: حضور نظامیان و ادوات و موسیقی نظامی در اولین کارناوال شادی در ایران که در سال ۱۳۱۱ پس از فسخ قرارداد دارسی توسط رضاشاه برگزار 
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عرصه های  سایر  در  نظامی  اندیشه های  تأثیر 
حیات شهری

اول  پهلــوی  دوران  در  نظامی گــری  غالــب  اندیشــۀ 

شکل 3: راست: ساختامن شهربانی تهران، استفاده از ستون های بلند دوتایی در ورودی برای عظمت بخشیدن به آن؛

چپ: ساختامن شهربانی بابلرس، حضور یگانه )کیانی، 1379(

 یافته های پژوهش
بــا توجــه بــه مبانــی نظــری تبیین شــده درخصــوص 
ترویــج  و  آن  از  لــزوم حفاظــت  نظامــی،  میــراث  مفهــوم 
گردشــگرِی میــراث نظامــی، بازشناســی و بازتعریــف الیه هــای 
ارزشــی در مجموعــٔه تاریخــی قزاقخانــه و میــدان مشــق 
ــی  ــراث نظام ــدرن می ــِق م ــی از مصادی ــۀ یک ــران، به منزل ته
ــش  ــت خوان ــه کیفی ــیاری دارد؛ چراک ــت بس ــران، اهمی در ای
معانــی و ارزش هــاِی میــراِث نظامــی در ایــن مجموعــه الزمــٔه 
ــی و  ــای حفاظت ــن رویکرده ــأ تدوی ــت از آن و سرمنش حفاظ
ــت  ــا اس ــن ارزش ه ــان ای ــع در درک و بی ــی جام ــاد نگرش ایج
ــان  ــرداران و ذی نفع ــارکت بهره ب ــه مش ــد ب  می توان

ً
ــا ــه متعاقب ک

در فرایندهــای حفاظتــی و ارتقــای کیفیــت گردشــگری آن 
بینجامــد. در ایــن خصــوص و بــا توجــه بــه بررســی تاریخچــه 
و تحــوالت کالبدی ـ معنایــی ایــن مجموعــٔه تاریخــی در 
ــه اســتخراج الیه هــای ارزشــی آن  بخــش پیشــین، در ادامــه، ب

می پردازیــم.

بــر  مترتــب  نظامــی  میــراِث  ارزش هــای 
و  قزاقخانــه  مجموعــۀ  گردشــگرِی  و  حفاظــت 

تهــران مشــق  میــدان 
نیــز گفتــه شــد، در حــال  همان طــور کــه پیش تــر 
ــات  ــرای همــگان اثب ــار تاریخــی ب ــودن آث حاضــر ارزشــمند ب
ــن  ــتخراج ای ــا و اس ــت دارد احص ــه اهمی ــت و آنچ ــده اس ش
ــر  ــردازان ب ــی نظریه پ ــن، »برخ ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــا اس ارزش ه
ایــن بــاور هســتند کــه ارزش انتزاعی تریــن نــوع شــناخت 
 Qiu et al.,( »ــزد ــر می انگی ــار را ب ــرش و رفت ــه نگ ــت ک اس

132 :2020(. صاحب نظــران حــوزٔه حفاظــت از میــراث 
از  را  دســته بندی هایی  گردشــگری  و  معماری ـ شــهری 
ــا  ــد. ام ــه داده ان ــی ارائ ــار تاریخ ــر آث ــب ب ــای مترت ارزش ه
ــادی  ــر م ــی دارای دو عنص ــر فرهنگ ــه ه ــی، ازآنجاک به طورکل
)عینــی( و معنــوی )محتوایــی( اســت، ایــن دســته بندی کلــی 
ــود دارد.  ــز وج ــی نی ــراث فرهنگ ــوص می ــا درخص از ارزش ه
عناصــر مــادی فرهنــگ آن دســته از عناصــر فرهنگــی هســتند 
کــه محســوس، ملمــوس و قابل رؤیــت و اندازه گیــری هســتند، 
درحالی کــه عناصــر معنــوی یــا ناملمــوِس فرهنــگ جنبــٔه 
ــری  ــی قابل اندازه گی ــی و کّم ــک علم ــا مح ــد و ب ــیئی ندارن ش
و مقایســه نیســتند. بنابرایــن، ارزش هــای عینــی نیــز بــا وجــوه 
ــد ســبک  ــار فرهنگــی مانن کالبــدی، ملمــوس و قابل رؤیــت آث
تکنیک ســاختی،  شــیوه های  مصالــح،  و  مــواد  معمــاری، 
شــواهد و نشــانه های عینــی مرتبــط هســتند و ارزش هــای 
ــراث  ــوس می ــدی و ناملم ــوه فراکالب ــه وج ــز متوج ــی نی محتوای
ــر آداب ورســوم، هنجارهــا، باورهــا و اعتقــادات،  فرهنگــی نظی

ــتند.  ــی هس ــای تاریخ ــا و رخداده رویداده

مجموعــۀ  بــر  مترتــب  عینــی  ارزش هــای 
آن گردشــگری  و  مشــق  میــدان  و  قزاقخانــه 

ــب  ــِی مترت ــر، دســته بندی ارزش هــای عین در جــدول زی
بــر مجموعــٔه میــراث نظامــی عمــارت قزاقخانــه و میــدان 
ــدی  ــد بررســی ســیر تحــوالت کالب مشــق تهــران، کــه در رون
ــار آورده  ــده اند، به اختص ــتخراج ش ــه اس ــردی مجموع و کارک

شــده اســت:

شکل 4: حضور نظامیان و ادوات و موسیقی نظامی در اولین کارناوال شادی در ایران که در سال ۱۳۱۱ پس از فسخ قرارداد دارسی توسط رضاشاه برگزار 

شکل 4: حضور نظامیان و ادوات و موسیقی نظامی در اولین کارناوال شادی در ایران که در سال ۱۳۱۱ 
پس از فسخ قرارداد دارسی توسط رضاشاه برگزار شد

 https://static3.eghtesadonline.com/thumbnail/jIxSUzSOX8G4/odJ5qJgIOksnDoJdBenUlE48u50d9ntalnDkvdNYgn6HhABy
)W03bAM-zhltB_746(
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جدول 4: ارزش های عینی مترتب بر مجموعٔه میراث نظامی عمارت قزاقخانه و میدان مشق تهران

دسته بندی 
ارزشی

تصویرشرح

سردر باغ ملی

ـ ش در راســتای ورودی  ایــن بنــا در ســال 1301 هــ
ناصــری  به جــای ســردر  قزاقخانــه،  عمــارت 
کــه در گوشــۀ جنــوب شــرقی میــدان مشــق 
ــتاد  ــا اس ــار بن ــد. معم ــاخته ش ــت، س ــرار داش ق
ــد  ــردر جدی ــت. س ــی اس ــان معمارباش جعفرخ
در حکــم یادبــود فتــح تهــران در کودتــای ۳ 
ــوده  ــان ب ــط رضاخ ـ ش توس ــفندماه 1299 هــ اس
ــا قابل تشــخیص  ــن امــر از کاشــی کاری بن کــه ای

ــت. اس

باغ ملی

»بــاغ ملــی نخســتین بــار در اقدامــات ادارۀ بلدیــه 
ـ ش، کــه برای  )شــهرداری( اوایــل ســال 1307 هــ
بخــش  در  درختــان  کاشــتن  و  جدول بنــدی 
ــی  ــاغ مل ــه ب ــل آن ب ــق و تبدی ــدان مش ــی می غرب
عمومــی انجــام می شــد، بــه کار رفــت و طــوری 
ــر  ــود عم ــا وج ــه، ب ــت ک ــای گرف ــان ج در اذه
ــه امــروز  ــا ب ــام آن ت ــاغ، ن ــاه پنج ســالۀ ایــن ب کوت
ــتین  ــران نخس ــی ته ــاغ مل ــود. ب ــتفاده می ش اس
ــت«  ــران اس ــده در ته ــی ساخته ش ــارک عموم پ

)قدوســی فر و همــکاران، 1392: 66(.

ساختمان های 
مجموعۀ

میدان مشق

ســاختمان هایی کــه در ایــن فضــای شــهری 
ــود  ــان خ ــاران زم ــن معم ــت نامدارتری ــه دس ب
ــگرفی  ــرات ش ــدند و تأثی ــاخته ش ــی و س طراح
در معمــاری و شهرســازی زمــان خــود گذاشــتند 
بخشــی از ارزش هــای عینــی و ملمــوس ایــن 

مجموعــۀ تاریخــی بــه شــمار می رونــد. 
ایــن ســاختمان ها عبــارت  هســتند از شــرکت 
نفــت ایــران و انگلیــس )ســاختمان شــمارٔه 3 
ــیر و  ــۀ ش ــی(، مؤسس ــٔه فعل ــور خارج وزارت ام
ــی(، عمــارت  ــان فعل ــوزٔه ســیزده آب ــید )م خورش
پســت، ادارۀ ثبــت اســناد و امــالک کشــور، مــوزۀ 
ایــران باســتان و کتابخانــۀ ملــی، کاخ شــهربانی، 
باشــگاه افســران )ســاختمان شــمارٔه 7 وزارت 
ــوزۀ  ــه )م ــگاه عدلی ــی(، توقیف ــۀ فعل ــور خارج ام

ــالمی. ــوزۀ دوران اس ــی( و م ــرت فعل عب
برخــی از ایــن ســاختمان ها از بیــن رفته انــد 
ــی،  ــدن تغییرات ــر گذران ــا از س ــر، ب ــی دیگ و برخ
ــت  ــب پایتخ ــود در قل ــات خ ــه حی ــان ب همچن

می دهنــد. ادامــه  دویست ســاله 
و  طراحــان  نــام  کــه  اســت  ذکــر  شــایان 
معمارانــی کــه بــا ایــن ســاختمان ها عجیــن  
ــی  ــوس، بخش ــی ناملم ــۀ وجه ــتند، به منزل هس
ــه  ــز ب ــه نی ــن مجموع ــی ای ــای محتوای از ارزش ه

شــمار مــی رود.

راست: رسدر نارصی میدان مشق در دورۀ قاجار )پیش از تخریب( )آلبوم خانٔه کاخ گلستان؛ چپ: رسدر باغ ملی که در زمان احمدشاه و رسدارسپهی رضاخان و به مناسبت فتح 

تهران ساخته شد )آرشیو مهندسان مشاور عامرت خورشید(

منای هوایی میدان مشق در سال 1307 هـ  ش )قدوسی فر و همکاران، 1392(
راست: سردر ناصری میدان مشق در دورۀ قاجار )پیش از تخریب( )آلبوم خانٔه کاخ 

گلستان؛ چپ: سردر باغ ملی که در زمان احمدشاه و سردارسپهی رضاخان و به 
مناسبت فتح تهران ساخته شد )آرشیو مهندسان مشاور عمارت خورشید(

ـ  ش )قدوسی فر و همکاران، 1392( نمای هوایی میدان مشق در سال 1307 ه

ـ ش ساختمان پست در حدود 1315 ه
 )مهندسان مشاور باوند، 1385(

ــت  ــت: ادارۀ پس ــارت پس عم
در تیرمــاه 1307 شــروع و در 
 ۱۳۱۳ مردادمــاه   ۵ تاریــخ 

ـ ش  ه
 افتتــاح شــد. نقشــٔه 

ً
رســما

مارکــوف  نیــکالی  کار  بنــا 
ارامنــۀ  )از  اگال  مهنــدس  و 
ــدس  ــران( و معمــار آن مهن ای
مهندســان  از  مظلومیــان 

اســت. تهــران  شــهرداری 

ساختامن پست در حدود 1315 هـ ش )مهندسان مشاور باوند، 1385(

)mostaghelonline.com/servev2.https://static2( موزۀ ایران باستان



جایگاه ارزش های میراِث نظامی در حفاظت و گردشگری
مجموعهٔ قزاقخانه و میدان مشق تهران

از دیدگاه دانشجویان دانشگاه هنر در پردیس باغ ملی

365زانیچ خواه  و  رازقی
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

01
ن 

ستا
 تاب

م،
دو

ره 
ما

، ش
م 

ده
یاز

ل 
سا

دسته بندی 
ارزشی

تصویرشرح

ساختمان های 
مجموعۀ

میدان مشق

عمارت قزاقخانه

در  واقع  بنای  شاخص ترین  قزاقخانه  عمارت 
است  بنایی  قدیمی ترین  و  مشق  میدان  مجموعۀ 
که در دوران قاجار پایه گذاری شد. این ساختمان 
به دستور ژنرال کاساکوفسکی روسی برپایۀ اصول 
معماری اروپایی ساخته شد. عمارت قزاقخانه، که 
است،  شده  تشکیل  پهلوی  و  قاجار  بخش  دو  از 
از  تلفیقی  و  تجددگرا  و  نئوکالسیک  ساختمانی 

شیوۀ معماری ایرانی و اروپایی است.

توپ های تاریخی 
مجموعۀ قزاقخانه

در مدخل ورودی عمارت قزاقخانه دو توپ زیبای 
ساخت  توپ  دو  این  بودند.  گذاشته  کار  برنزی 
 1154( ـ ق  ه  1193 سال  به  و  بودند  دانمارک 
ـ ش( ساخته شده و دو دسته به شکل خرطوم فیل  ه
داشتند. روی یکی از آن ها عالمت پادشاه دانمارک 
دیگری  روی  شده،  نقش  هفتم«  »کریستیان 
عبارت »محمدخان نواب کرناتیک«. »کرناتیک« 
و  هندوستان  سواحل  از  یکی  در  امارت نشینی 

تحت تسلط دانمارکی ها بود.

عامرت قزاقخانه در حدود 1300 هـ  ش )مهندسان مشاور باوند، 1385(

راست: توپ دامنارکی با عالمت سلطنتی »کریستیان هفتم«، 

1193 هـ  ق؛

چپ: توپ دامنارکی با عالمت خانوادگی »نواب هندوستان«، 

https://static2.( موزۀ ایران باستان
)mostaghelonline.com/servev2

مــوزۀ ایــران باســتان و کتابخانــۀ 
ــال 1312  ــا در س ــاخت بن ــی: س مل
 1316 ســال  در  و  شــروع  ـ ش  ه 
نقشــۀ  می یابــد.  خاتمــه  ـ ش  ه 
ــه  ــوی تهی ــدار فرانس ــدره گ ــا را آن بن
ــکالی  ــیرو و نی ــیم س ــرده و ماکس ک
وی  بــا  کار،  طــی  در  مارکــوف، 

داشــته اند. همــکاری 

ــارت  ــاخت عم ــهربانی: س کاخ ش
ــا کاخ شــهربانی در اوایــل  ــه ی نظمی
ـ ش شــروع و در ســال  ســال 1311 ه 
رســیده  اتمــام  بــه  ـ ش  1316ه 
ــچ  ــدس قلی ــا مهن ــراح بن ــت. ط اس
ــا، بــرای  باغلیــان اســت. در ایــن بن
بــرای  ســیمان  از  بــار،  اولیــن 
ــتفاده  ــته کاری اس ــات و برجس تزئین

شده است.

کاخ شهربانی طراحی شده توسط قلیچ باغلیان )1311-1315 هـ  ش( )مهندسان مشاور 

باوند، 1385(

باشگاه افسران: بنای باشگاه افسران، که 
در ابتدا کلوپ صاحب منصبان نامیده 
می شد و در سال 1313 هـ ش ساخت 
آن در جبهۀ شمال غربی میدان شروع 
رسید.  اتمام  به   1316 در  بود،  شده 
بنا گابریل گورکیان است، ولی  طراح 
گفته شده است که تمام کنندٔه بنا وارطان 
هوانسیان بوده است. این بنا هم اکنون 
 ساختمان شمارٔه 7 وزارت امور خارجه 

است.

)/9j/,data:image/jpeg;base64( کلوپ افرسان تهران

در  بنا  این  خارجه:  امور  وزارت  کاخ 
ه ـ ش   ۱۳۱۲ اسفندماه   ۲۴ تاریخ 
شروع و در اردیبهشت ماه سال 1318 
هـ ش به اتمام رسیده است. نقشۀ بنا 
رئیس  گورکیان  گابریل  توسط 
معمارهای بلدیۀ تهران طراحی می شود 
نقشه  دوازده  بین  از  مسابقه ای  در  که 

انتخاب و تصویب شده بود.

کاخ وزارت امور خارجه که در سال 1318هـ  ش افتتاح شد )مهندسان مشاور باوند، 

)1385

ـ  ش )مهندسان مشاور باوند، 1385( عمارت قزاقخانه در حدود 1300 ه

عالمت  با  دانمارکی  توپ  راست: 
 1193 هفتم«،  »کریستیان  سلطنتی 

هـ  ق؛
عالمت  با  دانمارکی  توپ  چپ: 
خانوادگی »نواب هندوستان«، 1193 

هـ ق )مهندسان مشاور باوند، 1385(
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مجموعــۀ  بــر  مترتــب  محتوایــی  ارزش هــای 
آن گردشــگرِی  و  مشــق  میــدان  و  قزاقخانــه 
در جــدول زیــر، دســته بندی ارزش هــای محتوایــِی 
ــه و  ــارت قزاقخان ــی عم ــراث نظام ــۀ می ــر مجموع ــب ب مترت

میــدان مشــق تهــران و گردشــگرِی آن، کــه در رونــد بررســی 
ــع و رخدادهــای تاریخــی  ــدی و وقای ســیر تحــوالت فراکالب
شــده  آورده  به اختصــار  شــده اند،  اســتخراج  مجموعــه 

ــت: اس

جدول ۵: ارزش های محتوایی مترتب بر مجموعۀ میراث نظامی عمارت قزاقخانه و میدان مشق تهران

تصویرشرحدسته بندی ارزشی

میدان مشق، خاستگاه 
اولین ها

● میــدان مشــق اولیــن میدانــی اســت کــه در آن بالــن هــوا 

کــرده  و نشــان مــردم داده انــد و میدانــی اســت کــه اولیــن 
ــه معــرض تماشــا  ــه هــوا فرســتاده و ب ــاره ب ــار در آن طی ب

ــهری، 138۴(. ــد )ش گذارده ان
در زمــان جنــگ بین الملــل اول، هواپیمایــی از نــوع بلریــو 
و بــه خلبانــی کوزمینکــی لهســتانی )تبعــٔه روســیه( ســال 
ـ ق در میــدان مشــق فــرود آمــد و آن را به منزلــۀ  1332 هــ

اولیــن فــرودگاه تهــران و اولیــن فــرود بــه ثبــت رســانید.

نقش میدان مشق و 
عمارت قزاقخانه در 

زندگی اجتماعی

● در سـردر میدان مشـق صبـح و عصر نقـاره می زدند و یک 

عـده مطـرب و رقاص، با البسـۀ خاص، طلـوع و غروب را با 
شـادی فراوان به اهالی شـهر اعـالم می کردند.

بزرگـی  تـوپ  مشـق،  میـدان  وسـط  در  نیـز،  »زمانـی   ●

گذاشـته بودند کـه هـر روز در سـاعت دوازده، یعنی ظهر، 
آن را خالـی می کردنـد. در ایـام مـاه رمضـان، تـوپ افطار 
و سـحر هـم از همان میـدان شـلیک می شـد« )معتمدی، 

 .)242  :1381
● در سـفرنامۀ اورسـل2 آمـده: »در ایـن میـدان، همه روزه 

به اسـتثنای روزهـای جمعـه، از سـاعت 8 تـا 10 صبـح، 
مارش هایـی  آهنـگ  بـه  مرتـب  سـتون های  بـا  پیاده نظـام 
کـه از اپرت هـای رایـج روز اقتباس شـده اسـت روش های 

نظامـی اروپاییـان را تمریـن می کننـد«.
● »بعدهـا باغـی باصفـا در ایـن میـدان احداث شـد که به 

بـاغ ملی معروف بـود. بسـیاری از مارگیرها، شـعبده بازها، 
دراویـش و قلنـدران در این باغ به نشـان دادن چشـمه هایی 
از کار خـود سـرگرم بودند یـا به معرکه گیری و مسـئله گویی 

می پرداختند« )نجمـی، 1368: 8(.
انجـام  مشـق  میـدان  در  کـه  فعالیت هایـی  دیگـر  از   ●

می شـد اجـرای مراسـم روضه خوانـی و حرکت دسـته های 
عـزاداری از عمـارت قزاقخانـه و میـدان مشـق بـود. دسـتۀ 
)دسـتۀ  باالبانچـی  دسـته  یـک  قزاق هـا همـراه خودشـان 

موزیـک( هـم داشـتند کـه مـارش عـزا می زدنـد.

رخدادهای تاریخی

● »از وقایــع مهــم ایــن میــدان می تــوان بــه اعــدام 

بــه  معــروف  فرزنــد مالحســین  عقدایــی  میرزارضــا 
میرزارضــا کرمانــی، ضــارب ناصرالدین شــاه، در روز 
کــرد«  اشــاره   1314 ســال  ربیــع االول  دوم  پنجشــنبه 

.)262  :1383 )میرزایــی، 

احمدشاه به همراه 

خلبان و هواپیامی 

بلریوی 11 

https://upload.(

wikimedia.

)/org

http://www.heyyatsarallah.( دستۀ عزاداری قزاقخانه

)ir

مترینات نظامی رسبازان توسط بریگاد قزاق در میدان 

مشق، اواخر دورۀ قاجاری )شهری، 1384(

data:image/( مراسم اعدام میرزارضا کرمانی

)/9j/,jpeg;base64

احمدشاه به همراه خلبان و هواپیمای بلریوی 
)/https://upload.wikimedia.org( 11

تمرینــات نظامــی ســربازان توســط بریــگاد قــزاق در میــدان 
مشــق، اواخــر دورۀ قاجــاری )شــهری، 1384(

)http://www.heyyatsarallah.ir( دستۀ عزاداری قزاقخانه

مراسم اعدام میرزارضا کرمانی 
)/9j/,data:image/jpeg;base64(
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تصویرشرحدسته بندی ارزشی

مجموعۀ قزاقخانه و
آموزش در آن

● فرماندهــان روســی قــزاق، بــرای تربیــت افســران و 
ــۀ  ــی در محوط ــۀ آموزش ــه مؤسس ــی، س ــه داران ایران درج
دومــی  نظامــی،  ابتدایــی  مدرســۀ  یکــی  قزاقخانــه، 
ــی و ســومی مدرســۀ افســری در همــان  مدرســۀ گروهبان
عمــارت ســه طبقه تشــکیل دادنــد. محــل تعلیمــات 
نظــام محصــالن ایــن مــدارس و نفــرات قــزاق در محوطــۀ 

ــت.  ــوده اس ــق ب ــدان مش می
● »... از کارهــای شایســتۀ پالکونیــک چرنوزوبــوف3 

ــی در کار  ــی و عامل ــاوت صرفه جوی ــه از تف ــود ک ــن ب ای
ــه ای  ــل، مدرس ــال قب ــگاد، دو س ــزاق و بری ــوه ادارۀ ق وج
اطفــال  تعلــم  و  تعلیــم  و  مقدماتــی  تربیــت  بــرای 
ــه  ــز این ک ــرد. ج ــر ک ــی دای ــزاق ایران ــان ق صاحب منصب
درســتی  پیشــرفت  بی تجربگــی،  به دلیــل  اول،  ســال 
تحصیــل  به موجــب  دوم  ســال  امــا  نکــرد،  حاصــل 
ــی،  ــت« )نجم ــق گماش ــان الی ــرت معلم ــرت و بصی خب

.)509  :  1383

نقش مجموعۀ قزاقخانه 
و میدان مشق تهران در 

نظام اداری نوین

● ســاختمان قزاقخانــه را بایــد قدیمی تریــن ســاختمان 

اداری تهــران در تاریــخ تحــوالت شــهر بــه حســاب آورد؛ 
چراکــه رضاشــاه نخســت محــل کار خــود را در مجموعــۀ 
قزاقخانــه تعییــن کــرد و در آنجــا بــه امــور رســیدگی 

می کــرد.
گهــی چاپ شــده در روزنامــۀ  ● همچنیــن، بــا اســتناد بــه آ

اطالعــات در تاریــخ ۲۸ خردادمــاه 1307، طاهــرزاده 
بهــزاد مدتــی در ِســمت رئیــس دایــرۀ ســاختمان مباشــرت 

کل قشــون بــوده اســت.
ــوی  ــهر در دورٔه پهل ــارج ش ــه خ ــا ب ــال پادگان ه ــا انتق ● ب
نقــش  بــه  توجــه  بــا  میــدان مشــق،  اول، محــدودۀ 
تأثیرگــذار آن در شــهر، محــل ایجــاد ســاختمان های 

ــد.  ــود ش ــان خ ــدرن زم ــی م دولت

مضامین نظامی 
و دفاعی در 

کاشیکاری های سردر 
باغ ملی

● »دروازۀ بــاغ ملــی هرچنــد بــا تصویــر کــردن مسلســل 

و تســلیحات ســنگین نظامــی و اونیفرم هــای قزاقــی و 
ــیکاری تزئینــی دروازه حال وهوایــی معاصــر پیــدا  کاش
کــرده، مضمــون دفــاع ســربازان از دروازۀ شــهر مضمونــی 

ــدل و اورکارد، 1375: 95(. ــت« )ع ــنتی اس س

رضاخان در سمت فرماندهی کل قوا در یکی از سان های 

میدان مشق با حضور احمدشاه قاجار )پارسی، ۱۳۹۲(.

اعالن ساخت عامرت تشکیالت نظمیه 

در میدان مشق )مهندسان مشاور 

باوند، 1385(

اعالنی در روزنامۀ 

اطالعات که در آن نام 

طاهرزاده بهزاد در ِسمت 

رئیس دائرۀ ساختامن 

آمده است 

)مهندسان مشاور باوند، 

)1385

data:image/( شکل 6: کاشیکاری رسدر باغ ملی

)/9j/,jpeg;base64

رضاخان در سمت فرماندهی کل قوا در یکی از سان های میدان 
مشق با حضور احمدشاه قاجار )پارسی، ۱۳۹۲(.

اعالن ساخت عمارت تشکیالت 
نظمیه در میدان مشق

 )مهندسان مشاور باوند، 1385(

اعالنی در روزنامۀ 
اطالعات که در آن نام 

طاهرزاده بهزاد در ِسمت 
رئیس دائرۀ ساختمان 

آمده است 
)مهندسان مشاور باوند، 

)1385

شکل 6: کاشیکاری سردر باغ ملی
)/9j/,data:image/jpeg;base64( 
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احصــای جایــگاه ارزش هــای میــراِث نظامــِی 
مجموعــه در نگــرش جامعــۀ آمــاری پژوهــش
فــاز دوم پژوهــش متمرکــز بــر ســنجش میــزان شــناخت 
از وجــوه ارزشــِی میــراث فرهنگــی و میــراث  مخاطبــان 
گاهــی آنــان از اقدامــات حفاظتــی  نظامــی و همچنیــن میــزان آ
ــا  ــران ب ــق ته ــدان مش ــه و می ــۀ قزاقخان ــده در مجموع انجام ش
توجــه بــه ایــن ارزش هــا اســت. ایــن مــوارد مقدمــه ای اســت 
بــرای آنچــه بــرای مخاطبــان و گردشــگران در حــوزۀ شــناخت، 
ــی در  ــراث نظام ــای می ــوص ارزش ه ــار درخص ــرش و رفت نگ
ــق  ــه از طری ــن مرحل ــن مجموعــه تاریخــی رخ می دهــد. ای ای

تحلیــل داده هــای حاصــل از پرســش نامه ای ســاختاریافته 
انجــام  شــده کــه بــر مبنــای اهــداف پژوهــش تدویــن شــده و 
توســط هفتــاد نفــر از دانشــجویان پردیــس بــاغ ملــی دانشــگاه 
ــه  ــه ک ــگران مجموع ــی از گردش ــۀ گروه ــران، به منزل ــر ته هن

ــت.  ــده اس ــل ش ــد، تکمی ــا آن دارن ــا ب ــه ای پوی رابط

پرسش نامۀ ساختاریافته و حجم نمونۀ آماری
شــرح پرســش نامۀ  ســاختار یافته ای کــه بــر مبنــای 
نتایــج مطالعــات نظــری و متناظــر بــا اهــداف اصلــی و فرعــی 

ــت: ــده اس ــر آم ــدول زی ــده در ج ــی ش ــش طراح ــن پژوه ای

جدول 6: هدف اصلی و اهداف فرعی پژوهش و پرسش های طرح شده در تناظر با این اهداف

هدف اصلی

»احصای جایگاه ارزش های مرتبط به میراث نظامی در نگرِش جامعۀ آماری تحقیق 
به منظور ارتقای کیفیت حفاظت و گردشگرِی مجموعۀ قزاقخانه و میدان مشق تهران«

پرسش های متناظر با هدفاهداف فرعی

دریافت تصویری کلی از مفهوم 
ارزش های عینی و محتوایی میراث 
فرهنگی از نگاه جامعۀ ذی مدخل

سه پرسش متناظر با این هدف طرح شد. در پرسش نخست از پاسخ گویان خواسته شد تا آشنا بودن )به همراه 
ذکر نحوۀ آشنایی( یا عدم آشنایی خود با مفهوم میراث فرهنگی را مشخص کنند. پرسش دوم میزان آشنایی آن ها 
با مفهوم ارزش در میراث فرهنگی را بر مبنای طیف لیکرت )بسیار کم/ کم/ متوسط/ زیاد/ بسیار زیاد( ارزیابی 
کرد. در پرسش سوم، تعدادی از ویژگی های مرتبط به میراث فرهنگی معرفی شد و از پاسخ گویان خواسته شد 

این ویژگی ها  را ذیل دو عنوان عینی )ملموس( و محتوایی )ناملموس( دسته بندی کنند.

دریافت تصویری کلی از مفهوم 
میراث نظامی

دو پرسش درخصوص این هدف طرح شد. در نخستین پرسش، از پاسخ گویان خواسته شد تا آشنا بودن )به همراه ذکر 
نحوۀ آشنایی( یا عدم آشنایی خود با مفهوم میراث نظامی را مشخص کنند و در پرسش بعدی تعدادی از مجموعه های 

تاریخی ایران نام برده شد و از پاسخ گویان خواسته شد تا مصادیق میراث نظامی را از میان آن ها مشخص کنند. 

شناخت میزان درک جامعۀ آماری 
از شاخص های مؤثر در ارزش های 

عینی درخصوص وضع کنونی 
مجموعۀ قزاقخانه و میدان مشق تهران

چهار پرسش مرتبط به این هدف طراحی شد. در اولین پرسش از این دسته، تعدادی گزاره درخصوص مجموعۀ 
عمارت قزاقخانه و میدان مشق تهران آورده شد )برگرفته از مطالعات تاریخی ـ ارزشی انجام شده توسط پژوهشگر( و 
از پاسخ گویان خواسته شد تا این گزاره ها را بر مبنای سه گزینۀ »درست، نادرست و اطالعی ندارم« ارزیابی کنند. در 
پرسش دوم، از پاسخ گویان خواسته شد تا فضاهایی را که در ابتدا در این مجموعه ساخته شده و با گذر زمان از بین 
رفته اند مشخص کنند. در پرسش سوم، با ارائۀ تصویری هوایی از وضعیت کنونی مجموعٔه قزاقخانه، از پاسخ گویان 
 در آخرین پرسش این دسته، با ارائۀ تصویری تاریخی 

ً
خواسته شد تا بخش های قاجاری آن را مشخص کنند و نهایتا

از عمارت قاجاری قزاقخانه، از جامعۀ آماری دربارٔه سبک معماری آن پرسش شد.

شناخت میزان درک جامعۀ آماری 
از شاخص های مؤثر در ارزش های 
محتوایی درخصوص وضع کنونی 

مجموعۀ قزاقخانه و میدان مشق تهران

نظر به اهمیت این هدف، شش پرسش متناظر با آن طرح شد. در پرسش نخست، از پاسخ گویان خواسته شد تا 
میزان آشنایی خود را با تاریخچۀ مجموعۀ عمارت قزاقخانه و میدان مشق تهران براساس طیف لیکرت ارزیابی کنند. 
پرسش دوم میزان اطالع پاسخ گویان از کاربری اولیۀ میدان مشق را ارزیابی کرد. پرسش بعدی از وجه تسمیۀ عمارت 
قزاقخانه می پرسد. در پرسش چهارم، از پاسخ گویان خواسته شد تا بناهایی با کاربری اولیۀ نظامی در این مجموعه را 
مشخص کنند. پرسش پنجم، براساس مطالعات تاریخی انجام شده، میزان اطالع پاسخ گویان از رویدادهای تاریخی 
 آخرین پرسش این دسته میزان آگاهی پاسخ گویان از 

ً
رخ داده در این مجموعۀ تاریخی را به پرسش می گذارد. نهایتا

رویدادهایی را می سنجد که برای نخستین بار در تاریخ تهران در مجموعۀ قزاقخانه و میدان مشق متجلی شده اند.

ارزیابی اقدامات حفاظتی انجام شده 
)از منظر ارزش های میراث نظامی( 
در مجموعۀ قزاقخانه و میدان مشق 

تهران

به منظور دستیابی به این هدف، دو پرسش طرح شد. در پرسش نخست، از پاسخ گویان خواسته شد تا میزان آگاهی خود 
را از اقدامات حفاظتی انجام شده در مجموعۀ عمارت قزاقخانه و میدان مشق تهران براساس طیف لیکرت ارزیابی کنند 
و در پرسش دوم، با هدف ارزیابی بیشتر هدف متناظر با آن، تعدادی گزاره دربارۀ مجموعۀ قزاقخانه و میدان مشق تهران 
مطرح شد و از پاسخ گویان خواسته شد تا درک و نگرش خود دربارۀ این گزاره ها را بر مبنای طیف لیکرت ارزیابی کنند.

شناخت دیدگاه های پیشنهادی جامعۀ 
هدف درخصوص تقویت حفاظت از 
مجموعۀ قزاقخانه و میدان مشق تهران 

و ارتقای کیفیت گردشگری در آن

دو پرسش متناظر با هدف ششم این پژوهش طرح شد. در پرسش نخست، از پاسخ گویان خواسته شد تا نقش 
گاهی از ابعاد ارزشی مجموعه ای را که در آن مشغول به تحصیل هستند و لزوم حفاظت از این  اطالع رسانی و آ
ابعاد را در میزان ایجاد عالقه به آن ها برای مشارکت در این برنامه ها بر مبنای طیف لیکرت ارزیابی کنند و، در 
پرسش دوم، تعدادی راهکار، که برگرفته از مرور پیشینٔه موضوع، نتایج حاصل از مطالعات بخش های پیشین 
از  و  پیشنهادی مطرح شد  قالب گزاره هایی  در  بود،  بررسی دستاوردهای مطالعات مشابه  و همچنین  پژوهش 

پاسخ گویان خواسته شد تا آن ها را بر مبنای میزان تأثیرگذاری و براساس طیف لیکرت امتیازدهی کنند.
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پرس الیــن  وب گاه  روی  پرســش نامه  ایــن  آنالیــن  نســخۀ 
بارگــذاری شــد و تعــداد هفتــاد دانشــجوی پردیــس بــاغ 
ــت و  ــازی، حفاظ ــاری و شهرس ــکده های معم ــی )از دانش مل
ــر و  ــینما و تئات ــی، س ــات عال ــری و مطالع ــوم نظ ــت، عل مرم
هنرهــای تجســمی( ایــن پرســش نامۀ آنالیــن را تکمیــل کردنــد 

ــد. ــکل دادن ــش را ش ــن پژوه ــاری ای ــۀ آم و جامع

تحلیل یافته های پژوهش
همان طــور کــه در بخــش روش شناســی نیــز مطــرح 

ــش  ــن پژوه ــا در ای ــل داده ه ــردآوری و تحلی ــد گ ــد، فراین ش
کیفــی هم زمــان انجــام شــد. بدین ترتیــب کــه داده هــای 
اهــداف  از  هرکــدام  بــا  متناظــر  پرســش های  از  حاصــل 
شــش گانۀ پژوهــش دســته بندی شــد و بــا اســتناد بــه نمودارهــای 
ــای  ــای یافته ه ــر مبن ــالین و ب ــتخرج از وب گاه پرس ــی مس تحلیل
نظــری پژوهــش تحلیــل شــد کــه نتایــج حاصــل در جــدول زیــر 

ــت: ــده اس آم

جدول 7: تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه در تناظر با اهداف پژوهش

تحلیل داده های مستخرج از سؤاالت متناظر با هدفاهداف پژوهش

دریافت تصویری کلی از مفهوم 
ارزش های عینی و محتوایی میراث 
فرهنگی از نگاه جامعۀ ذی مدخل

داده های حاصل از سه پرسش طرح شده درخصوص اولین هدف پژوهش، ازطرفی، حکایت از آن دارد که حدود 
70 درصد از جامعۀ آماری با مفهوم میراث فرهنگی آشنایی دارند و برای باال بردن آگاهی از این مفهوم در سطح 
جامعه می توان از رسانۀ ملی و قابلیت های نامحدودی که متعاقب ایجاد شبکه های اجتماعی و استفادٔه گسترده از 
آن ها در زندگی امروز به  وجود آمده بهره گرفت و، از طرف دیگر، نشان از عدم شناخت کافی از مفهوم ارزش های 

مرتبط به میراث فرهنگی در میان پاسخ گویان دارد. 

دریافت تصویری کلی از مفهوم میراث 
نظامی

تحلیل داده های حاصل از دو پرسش متناظر با هدف دوم حکایت از آن دارد که شناخت دربارٔه مفهوم نوپای میراث 
نظامی، به منزلۀ شاخه ای از میراث فرهنگی، بیشتر در محافل دانشگاهی وجود دارد و مجموعۀ عمارت قزاقخانه 
و میدان مشق تهران، که اولین پادگان مدرن در این شهر است، به منزلۀ میراث نظامی نزد جامعۀ آماری جایگاه 

تثبیت شده ای دارد و این قابلیتی است که می توان از آن بهره گرفت. 

شناخت میزان درک جامعۀ آماری از 
شاخص های مؤثر در ارزش های عینی 

درخصوص وضع کنونی مجموعۀ 
قزاقخانه و میدان مشق تهران

تحلیل داده های حاصل از پرسش های متناظر با هدف سوم نشان می دهد که دربارۀ آن دسته از تحوالت تاریخی 
و ویژگی ها یی که در این پژوهش تحت عنوان ارزش های عینِی مترتب بر مجموعۀ قزاقخانه و میدان مشق تهران 
دسته بندی شده اند شناخت متوسط روبه پایینی )با میانگین درصد پاسخ گویی صحیح حدود 45 درصد( در میان 
پاسخ گویان وجود دارد، درحالی که جامعۀ آماری پژوهش از میان دانشجویان پردیس باغ ملی دانشگاه هنر بود که 
زمان زیادی را در این مجموعه گذرانده اند و حتی بخشی از آنان )دانشجویان دانشکده های معماری و شهرسازی و 

حفاظت و مرمت( با این مباحث در سطحی تخصصی تر آشنایی دارند.

شناخت میزان درک جامعۀ آماری 
از شاخص های مؤثر در ارزش های 
محتوایی درخصوص وضع کنونی 

مجموعۀ قزاقخانه و میدان مشق تهران

نتایج حاصل از داده های شش پرسش متناظر با هدف چهارم را می توان این طور تحلیل کرد که درصد افرادی که 
از تاریخچه و رویدادهای رخ داده در مجموعٔه تاریخی میدان مشق اطالع دارند به طور میانگین کمتر از 30 درصد 
است و تنها نکتٔه مثبت از دید این پژوهش، در این میان، تثبیت جایگاه نظامی عمارت قزاقخانه به منزلۀ نخستین بنای 
این مجموعه در میان پاسخ گویان و اهمیت وقایع مرتبط به کاربری نظامی مجموعٔه عمارت قزاقخانه و میدان مشق 

تهران به منزلۀ مجموعه ای با کاربری اولیٔه نظامی است. 

ارزیابی اقدامات حفاظتی انجام شده 
)از منظر ارزش های میراث نظامی( در 
مجموعۀ قزاقخانه و میدان مشق تهران

بررسی داده های حاصل از نخستین پرسش متناظر با هدف پنجم پژوهش نشان می دهد که برنامه ریزی مناسبی 
برای باال بردن آگاهی جامعۀ آماری از اقدامات و برنامه های حفاظتی گذشته، حال و آیندٔه مجموعٔه تاریخی عمارت 
قزاقخانه و میدان مشق تهران انجام نشده است. این در حالی  است که، با توجه به روند طراحی سؤاالت پرسش نامه 
به منظور باال بردن تدریجی حساسیت ذهن پاسخ گویان به مباحث و اهداف موردنظر آن، تحلیل داده های پرسش 
از وجوه عینی ساختمان های مجموعه )ویژگی های ظاهری و کاربری(  پاسخ گویان  دوم نشان می دهد که درک 
دقیق تر شده است و به طور میانگین درک متوسطی از این ابعاد را ابراز کرده اند. اما این امر برای وجوه محتوایی و 
رخدادهای تاریخی صادق نیست. بررسی داده های حاصل از گزارٔه آخر نشان از عدم تالش برای ارتقای کیفیت 

شناخت و عدم اطالع رسانی مناسب درخصوص اقدامات و برنامه های حفاظتی مجموعه دارد.

شناخت دیدگاه های پیشنهادی جامعۀ 
هدف درخصوص تقویت حفاظت از 

مجموعۀ قزاقخانه و میدان مشق تهران و 
ارتقای کیفیت گردشگری در آن

گاه کردن جامعۀ  از تحلیل داده های حاصل از پرسش نخست متناظر با آخرین هدف پژوهش می توان دریافت که آ
آماری از اقدامات و برنامه های حفاظتی می تواند سبب افزایش عالقه و ارتقای کیفیت شناخت و ادراک آنان از 
ارزش های میراِث نظامی در این مجموعۀ تاریخی و لزوم حفاظت از آن ها شود. نحؤه امتیازدهی به راهکارهای 
پیشنهادی در پرسش دوم نشان می دهد که این راهکارهای عملیاتی، که می بایست توسط متخصصان و برنامه ریزان 
امر حفاظت تدوین و اجرا شوند، می توانند نقش بسزایی در ارتقای کیفیت شناخت و درک از حفاظت ارزش محور 
از مجموعۀ تاریخی عمارت قزاقخانه و میدان مشق داشته باشند. مؤثرترین راهکار، از نظر پاسخ گویان، استفاده از 
قابلیت های شبکه های اجتماعی است که در حال حاضر بسیار مورد اقبال عمومی و به ویژه مورد استقبال جوانان 

هستند؛ قابلیتی که، با توجه به داده های سؤاالت نخستین پرسش نامه، مغفول واقع شده است. 
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نتایج پژوهش
ــری  ــات نظ ــل از مطالع ــج حاص ــش، نتای ــن بخ در ای
ــش آن  ــتین پرس ــه نخس ــخ ب ــن پاس ــرای یافت ــش ب ــن پژوه ای
و همچنیــن نتایــج حاصــل از مطالعــات میدانــی در فــاز 
نگرش ســنجی )وفــق جامعــۀ آمــاری پژوهــش( به منظــور 
ــک آورده  ــه تفکی ــش ب ــش پژوه ــن پرس ــه دومی ــخ گویی ب پاس

شــده اند.

ــخ  ــری و پاس ــات نظ ــل از مطالع ــج حاص نتای
ــه پرســش نخســت پژوهــش ب

نتیجــه گرفتــه  پژوهــش  ایــن  نظــری  از مطالعــات 
می شــود کــه مفهــوم ارزش مرتبــط بــه میــراث فرهنگــی 
میــراث  دامنــٔه  بســط  در  تحــوالت  ایجــاد  بــا  هم زمــان 
فرهنگــی و حفاظــت از آن گســترده تر شــده و ارزش هــای 
ــه میــراث فرهنگــی از ابعــاد تاریخــی، زیباشــناختی  مرتبــط ب
و کّمــی فراتــر رفتــه و جنبه هــای ناملمــوس، فرهنگــی و 
ــا  ــن، ب ــر ای ــزون ب ــت. اف ــه اس ــر گرفت ــز در ب ــی را نی اجتماع
ــف  ــزوم تعری ــت و ل ــور در حفاظ ــرش ارزش مح ــاد نگ ایج
ــای  ــای ارزش ه ــش و احص ــه، خوان ــد جامع ــا از دی ارزش ه
مســتتر در مصادیــق متنــوع میــراث فرهنگــی بــه امــری 
کیفیــت  ارتقــای  و  آن هــا  از  حفاظــت  در  اجتناب ناپذیــر 
گردشــگری در آن هــا مبــدل شــد. از ســوی دیگــر، ارزش هــا 
از زمانــی بــه زمانــی دیگــر، از جامعــه ای بــه جامعٔه دیگــر و از 
کاربــری بــه کاربــری دیگــر متغیــر هســتند. بنابرایــن، کیفیــت 
خوانــش معانــی و ارزش هــا در یــک اثــر میراثــی، کــه الزمــۀ 
ــی و  ــای حفاظت ــن رویکرده ــأ تدوی ــت از آن و سرمنش حفاظ
 
ً
ایجــاد نگرشــی جامــع در درک و بیــان ایــن ارزش هــا و متعاقبــا
مشــارکت بهره بــرداران و ذی نفعــان در فرایندهــای حفاظتــی و 
ارتقــای کیفیــت گردشــگرِی میــراث نظامــی اســت، مســتلزم 
دســتیابی بــه شــناختی کل نگــر و درون رشــته ای از مؤلفه هــای 
تأثیرگــذار در شــکل گیری و ادامــٔه حیــات آن اثــر تاریخــی در 
ــی و  ــراث نظام ــت. می ــود اس ــی خ ــتر اجتماعی ـ فرهنگ بس
حفاظــت از آن و گردشــگرِی میــراث نظامــی نیــز، کــه موضوع 
ایــن پژوهــش اســت، از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. عــالوه 
بــر ایــن ، در پیش نویــس منشــور ایکوفــورت، مصادیــق متنــوع 
ــاختارهایی  ــون، س ــخ تاکن ــدای تاری ــی، از ابت ــراث نظام می
یکپارچــه بــا بســتر فرهنگی ـ اجتماعــی و سکونتگاه هایشــان، 
 یــا 

ً
دربردارنــدٔه ارزش هایــی ویــژه دانســته شــده اند کــه کامــال

ــر  ــواع دیگ ــده در ان ــای شناخته ش ــا ارزش ه ــاوت ب  متف
ً
ــبتا نس

ــی  ــته بندی ارزش ــر دس ــی ب  مبتن
ً
ــا ــه الزام ــتند ک ــراث هس می

ــه  ــدود ب ــا مح ــور و تنه ــن منش ــده در ای ــت گانٔه ارائه ش هش
آن هــا نیســتند و بایــد در هــر مــورد خــاص بــا توجــه بــه نــوع، 
ــی و  ــت فرهنگ ــی و هوی ــی، تاریخ ــتر جغرافیای ــت، بس قدم

ــط  ــال، توس ــان ح ــا زم ــش ت ــان پیدای ــی آن، از زم اجتماع
متخصصــان امــر و بــا نگاهــی درون رشــته ای بررســی شــوند. 
پــس از طــی فراینــد پژوهــش در فــاز مطالعــات نظــری 
ــش  ــه پرس ــخ ب ــوان پاس ــات، می ت ــن مطالع ــدی ای و جمع بن
ــی و  ــراث نظام ــی می ــم ارزش ــول مفاهی ــیر تح ــت را )س نخس
انــواع آن در مجموعــٔه قزاقخانــه و میــدان مشــق تهــران چگونــه 
گام هــای  پیمــودن  در  می شــود؟(  طبقه بنــدی  و  تبییــن 

ــرد: ــه ک ــر خالص ــی زی پژوهش
ــراث  ــۀ شــاخه ای از می ــراث نظامــی به منزل ــی می ● معرف

فرهنگــی و ارزش هــای عینــی و محتوایــِی مترتــب بــر آن.
● تبییــن رویکــرد حفاظــت ارزش محــور و تســری آن بــه 

مفهــوم میــراث نظامــی و گردشــگرِی میــراث نظامــی.
ــراِث  ــی می ــی و محتوای ● بررســی نظــام ارزش هــای عین
نظامــی در مجموعــۀ عمــارت قزاقخانــه و میــدان مشــق تهران، 
ــران،  ــراث نظامــی مــدرن در ای ــق می ــۀ یکــی از مصادی به منزل
از طریــق بررســی تاریخچــۀ تحــوالت کالبــدی و معنایــی آن.
ایــن گام هــا قابلیــت تعمیــم بــه ســایر گونه هــای 
ــن  ــه ای ــران را دارد؛ ب ــان در ای ــول زم ــی در ط ــراث نظام می
ــای  ــی، بن ــای یادمان ــان، بن ــر یادم ــت از ه ــه حفاظ ــا ک معن
منفــرد، مجموعــٔه ســاختمانی، محوطــه، ســاختار یــا منظــری 
ــن  ــی در ای ــراث نظام ــده از می ــف ارائه ش ــه تعاری ــا ب ــه بن ک
ــه و  ــد تاریخچ ــذا بای ــت. ل ــروری اس ــرد ض ــای گی ــوزه ج ح
تحــوالت کالبــدی و فراکالبــدی آن از زمــان پیدایــش تــا 
ــه  ــور، ک ــت ارزش مح ــول حفاظ ــاس اص ــر براس ــال حاض ح
ــی و  ــد، بررس ــد می کن کی ــر آن تأ ــز ب ــورت نی ــٔه ایکوف کمیت
مطالعــه شــود و ارزش هــای مترتــب بــر آن اســتخراج شــوند. 
ــا در  ــن ارزش ه ــد، ای ــه ش ــز گفت ــر نی ــه پیش ت ــور ک همان ط
هــر مــوردی خــاص و وابســته بــه بســتر جغرافیایــی، تاریخی و 

ــتند.  ــود هس ــی خ فرهنگ

نتایــج حاصــل از مطالعــات میدانــی و پاســخ 
بــه پرســش دوم پژوهــش

نتایــج به دســت آمده از تحلیــل داده هــای حاصــل از 
مطالعــات میدانــی پژوهــش، کــه مبتنــی بــر ســنجش نگــرش 
و ارزیابــی کیفیــت شــناخت و ادراک جامعــۀ آمــاری پژوهــش 
از نظــام ارزشــی مترتــب بــر مجموعــۀ قزاقخانــه و میدان مشــق 
ــت  ــش )کیفی ــش دوم پژوه ــه پرس ــخ ب ــت، در پاس ــران اس ته
حفاظــت از میــراث نظامــی مجموعــۀ قزاقخانــه و میدان مشــق 
ــگاه ارزش هــای احصا شــده در نگــرش  تهــران، به لحــاظ جای
ــش(  ــاری پژوه ــۀ آم ــق جامع ــگران )وف ــالن و گردش ذی مدخ

چگونــه اســت؟( عبــارت  هســتند از:
مفهــوم  از  کلــی  شــناخت  کیفیــت  درخصــوص   ●

نــگاه جامعــۀ  از  ارزش هــای عینــی و محتوایــی میراثــی 
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ــن  ــوان چنی ــش نامه، می ت ــای پرس ــه داده ه ــه ب ــا توج ــاری، ب آم
نتیجــه گرفــت کــه بســتر مناســبی بــرای معرفــی مفاهیــم 
ارزشــی مرتبــط بــه میــراث فرهنگــی میــان گردشــگران و 
ــوان  ــود دارد و می ت ــت وج ــر حفاظ ــل در ام ــٔه ذی مدخ جامع
بــا اســتفاده از امکانــات و قابلیت هــای ارتبــاط اجتماعــی 
ــناخت و درک  ــای ش ــمت ارتق ــر به س ــر حاض ــود در عص موج

ایــن مفاهیــم گام برداشــت. 
● تعریــف مفهــوم میــراث نظامــی و معرفــی و دســته بندی 

گونه هــای متنــوع آن اقدامــی اســت کــه بایــد بــرای بــاال بــردن 
شــناخت گردشــگران و جامعــٔه ذی مدخــل از ایــن مفهــوم 
ــت  ــور حفاظ ــتین گام را به منظ ــوان نخس ــا بت ــود ت ــام ش انج
ــگرِی آن  ــت گردش ــج و تقوی ــراث و تروی ــوزه از می ــن ح از ای

ــت.  برداش
و  تاریخــی  تحــوالت  از  دســته  آن  درخصــوص   ●

ــای  ــوان ارزش ه ــت عن ــش تح ــن پژوه ــه در ای ــی ک ویژگی های
ــران  ــق ته ــدان مش ــه و می ــٔه قزاقخان ــر مجموع ــب ب ــِی مترت عین
ــان  ــی در می ــط روبه پایین ــناخت متوس ــده اند، ش ــته بندی ش دس

دارد.  وجــود  پاســخ گویان 
● اگــر شــناخت و درک مناســبی در گردشــگران و جامعــٔه 
ــاد  ــای آن ایج ــی و ارزش ه ــراث نظام ــوم می ــل از مفه ذی مدخ
ــر در  ــاخص های مؤث ــه ش ــود دارد ک ــت وج ــن قابلی ــود، ای ش
ارزش هــای محتوایــی در مجموعــٔه تاریخــی میــدان مشــق 
به منزلــۀ یکــی از مهم تریــن مصادیــق میــراث نظامــی در 
ــن  ــط ای ــش توس ــا بیش ازپی ــت از آن ه ــزوم حفاظ ــران و ل ته

ــود.  ــراد درک ش اف
از  ذی مدخــل  جامعــۀ  و  گردشــگران  کــردن  گاه  آ  ●

اقدامــات و برنامه هــای حفاظتــی می توانــد ســبب افزایــش 
عالقــه و ارتقــای کیفیــت شــناخت و ادراک آنــان از ارزش هــای 
عینــی و محتوایــِی مترتــب بــر ایــن مجموعه هــای میــراث 
و  ترویــج  و  آن هــا  از  حفاظــت  لــزوم  نظامی ـ فرهنگــی، 
ارتقــای گردشــگری در آن شــود. تدویــن و اجــرای راهکارهایــی 
ــت  ــر حفاظ ــزان ام ــان و برنامه ری ــط متخصص ــی توس عملیات

ــد.  ــته باش ــان داش ــن می ــزایی در ای ــش بس ــد نق می توان
● مؤثرتریــن راهــکار، از نظــر پاســخ گویان، اســتفاده 

از قابلیت هــای شــبکه های اجتماعــی اســت کــه در حــال 
جوانــان،  به ویــژه  عمومــی،  اقبــال  مــورد  بســیار  حاضــر 
ــه داده هــای پرســش نامه،  ــا توجــه ب هســتند. ایــن قابلیت هــا، ب

مغفــول واقــع شــده اند. 
بــا تعمیــم ایــن نتایــج بــه ســایر مصادیــق میــراث نظامــی 
ــن  ــزی، تدوی ــه برنامه ری ــت ک ــه گرف ــور نتیج ــوان این ط می ت
ــی و درک  گاه ــردن آ ــاال ب ــور ب ــی به منظ ــرای راهکارهای و اج
ذی مدخــالن از مصادیــق میــراث نظامــی از ســوی متخصصــان 
و متولیــان حــوزۀ حفاظــت از میــراث فرهنگــی می توانــد ســبب 

ــان از  ــناخت و ادراک آن ــت ش ــای کیفی ــه و ارتق ــش عالق افزای
 مترتــب بــر ایــن ســاختارهای میراثــی شــود 

ِ
ارزش هــای متنــوع

ــش در  ــن پژوه ــداف ای ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــر ب ــی مؤث و گام
ــراث نظامــی و ارتقــای کیفیــت  ــرد و حفاظــت از می

ُ
ســطح خ

ــدف  ــۀ ه ــطح کالن و به منزل ــی در س ــراث نظام ــگرِی می گردش
غایــی در ایــن حــوزه باشــد. 

پژوهش های پیشنهادی آتی
به منظــور نیــل بــه هــدف غایــی ایــن پژوهــش مبتنــی بــر 
ــراث  ــوع می ــق متن ــر مصادی ــب ب ــای مترت ــت از ارزش ه حفاظ
نظامــی در ایــران و ارتقــای کیفیــت گردشــگرِی میــراث نظامــی 
و جمع بنــدی نتایــج حاصــل از هــر دو فــاز ایــن پژوهــش 
ــدادی از  ــوی تع ــده از س ــنهادهای ارائه ش ــه پیش ــه ب ــا توج و ب
پاســخ گویان، پژوهش هــای مشــابهی بــا هــدف شناســایی 
ســایر گونه هــای میــراث نظامــی و ارزش هــای وابســته بــه 
ــای  ــایر گروه ه ــرش س ــنجش نگ ــری و س ــطح نظ ــان در س آن
ــه و  ــۀ قزاقخان ــر مجموع ــب ب ــای مترت ــگران از ارزش ه گردش
ــزان  ــی می ــر، ارزیاب ــدان مشــق تهــران و، در مقیاســی کالن ت می
ــوع  ــای متن ــل از گونه ه ــون ذی مدخ ــای گوناگ ــناخت گروه ه ش
میــراث نظامــی در ایــران، در ســطح کاربــردی، پیشــنهاد می شــود.

منابع
ــات  ــی مالحظ ــید )1394(. معرف ــان، فرش ــم و نوری ــرادی، کاظ اف

و  متروکــه  پهنه هــای  مجــدد  کاربــرد  در  مهــم  کیفــی 

ســامان دهی آن هــا در قالــب یــک چارچــوب کیفیت ســنجی. 

 ،)15(4 شــهری،  مطالعــات  علمی - پژوهشــی  فصلنامــۀ 

 .103 -91

ــی،  ــعۀ درون ــن )1395(. توس ــری، نگی ــعید و امی ــزدی، محمدس ای

ــای  ــعه و ارتق ــرای توس ــدار ب ــادل و پای ــوازن، متع ــی مت الگوی

کیفــی شــهر؛ برنامه ریــزی بــرای توســعۀ مجــدد اراضــی 

نظامــی درون شــهری. بــاغ نظــر، 13)41(، 46-35.

بانــی مســعود، امیــر )1388(. معمــاری معاصــر ایــران در تکاپــوی 

بیــن ســنت و مدرنیتــه. تهــران: نشــر هنــر معمــاری قــرن.

ــی  ــزاب سیاس ــر اح ــخ مختص ــعراء )1380(. تاری ــار، ملک الش به

ــر. ــران: امیرکبی ــد اول. ته ــران، جل ای

بیگدلــی، علــی )1385(. اندیشــه های میلیتاریســتی در دورۀ پهلــوی 

اول. ماهنامــۀ زمانــه، )52(، 39-31.

پارســی، فرامــرز )1392(. فضــای بــاز شــهری؛ تجربــۀ میــدان 

و  عمــران  شــرکت  پنجــم  نشســت  در  ارائه شــده  مشــق. 

بهســازی شــهری ایــران )مــادر تخصصــی(، تهــران.
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حجــت، مهــدی )1380(. میــراث فرهنگــی در ایــران: سیاســت ها 

بــرای یــک کشــور اســامی. تهــران: ســازمان میــراث 

ــی. فرهنگ

حدادعــادل(  غالمعلــی  نظــر  )زیــر  پژوهشــگران  از  جمعــی 

)1389(. فرهنــگ واژه هــای مصــوب فرهنگســتان، دفتــر 

هفتــم. تهــران: انتشــارات فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی.

رحیم نیــا، رضــا، قرائتــی، مهــران و زمانی فــرد، علــی )1395(. 

ــا دانــش  ــط ب ــه ای در پژوهش هــای مرتب ــۀ زمین ــرد نظری کارب

بومــی حفاظــت؛ رویکــردی بــرای پاسداشــت میــراث 

ــران،  ــی ای ــای بوم ــۀ دانش ه ــوس. دوفصلنام ــی ناملم فرهنگ

 .177-145  ،)4(2

ــد و  ــارزاده، محم ــه، نج ــی، ذبیح الل ــا، تراب ــی، محمدرض رضوان

حســنی جلیلیــان، پرســتو )1399(. بررســی اثربخشــی 

مســئوالنۀ  رفتــار  و  نگــرش  بــر  مشــارکتی  یادگیــری 

بوم گــردی  اقامتگاه هــای  کارکنــان  زیســت محیطی 

بســطام،  بخــش  منتخــب  بوم گــردی  )اقامتگاه هــای 

.)4(9 توســعه،  و  گردشــگری  شــاهرود(. 

شــهری، جعفــر )1384(. طهــــران قدیــم، جلــد اول. تهــران: 

انتشــارات معیــن.

ص م ــدی  رن ــدی ، ی ون ــس )1382(. میــراث فرهنگــی در حقــوق 

داخلــی و بین المللــی، جلــد اول و دوم. تهــران: ســازمان 

ــگاه(. ــور )پژوهش ــی کش ــراث فرهنگ می

ــدی،  ــلطان احم ــر و س ــرادی، اصغ ــر، محمدم ــاس زاده، مظف عب

النــاز )1394(. نقــش ارزش هــای میــراث معمــاری و شــهری 

ــت  ــوردی: باف ــۀ م ــی )مطالع ــگری فرهنگ ــعۀ گردش در توس

ــات  ــی مطالع ــۀ علمی پژوهش ــه(.  فصلنام ــی ارومی تاریخ

شــهری، )14(، 90-77.

عــدل، شــــهریار و اورکارد، برنــارد )1375(. تهــران پایتخــت 

ــی  ــی و مهندس ــاور فن ــازمان مش ــران: س ــاله. ته دویست س

شــهر تهــران، انجمــن ایران شناســی فرانســه.

فالمکــی، محمدمنصــور )1384(. ســیری در تجــارب مرمــت 

ــمت. ــارات س ــران: انتش ــیراز. ته ــا ش ــز ت ــهری از ونی ش

قدوســی فر، ســیدهادی، اعتصــام، ایــرج و حبیــب، فــرح )1392(. 

تبارشناســی پارک هــای شــهری دورۀ پهلــوی اول )نمونــۀ 

ــاغ ملــی تهــران(. نشــریۀ معمــاری و شهرســازی  مــوردی: ب

.73-61  ،)11(5 آرمان                                                                شــهر، 

 .)1394( مصطفــی  میــر،  و  علیرضــا  کالنترمهرجــردی، 

رتبه ســنجی ارزش هــای میــراث هویتــی خلیج فــارس از 

منظــر گردشــگری )مطالعــۀ مــوردی: شــهر جزیــرۀ کیــش(.  

خلیج فــارس،  سیاســی  و  فرهنگــی  مطالعــات  فصلنامــۀ 

.49-33  ،)4(2

ــاری  ــی 1299 و معم ــای نظام ــی )1379(. کودت ــی، مصطف کیان

نظامی گرایانــه. تاریــخ معاصــر ایــران، )15 و 16(، 361-351.

ــران:  ــران. ته ــی ته ــای تاریخ ــن )1381(. جغرافی ــدی، محس معتم

ــگاهی. ــز نشــر دانش مرک

مهندســان مشــاور باونــد )1385(. طــرح مرمــت و بازســازی 
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تاریخــی(.
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