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واژههای کلیدی:

ارزشهــای میــراث نظامــی،
حفاظــت ،گردشــگری ،قزاقخانــه،
میــدان مشــق ،تهــران

چکیده
پذیــرش رســمی میــراث نظامــی بهمنزلــۀ شــاخهای از میــراث فرهنگــی و لــزوم
اجتماعــی آن درپــی
حفاظــت از ســاختارهای یکپارچــه بــا بســتر فرهنگی ـ
ِ
بنیانگــذاری کمیتــۀ علمــی بینالمللــی ایکومــوس در اســتحکامات دفاعــی و میـراث
نظامــی انجــام شــد .اثربخشــی حفاظــت از می ـراث فرهنگــی بهطــور عــام و می ـراث
نظامــی بهطــور خــاص بــه ایجــاد دانــش و بینــش اجتماعــی دربــارۀ ارزشهــای
ً
ـگری میـراث
میراثــی وابســته اســت کــه متعاقبــا میتوانــد بــه ارتقــای کیفیــت گردشـ ِ
نظامــی بینجامــد .بــر ایــن اســاس ،تــاش پژوهــش کیفــی حاضــر 3بــر ایــن بــوده
ِ
اســت کــه در گام نخســت ،بــا رویکــردی توصیفی ـ اکتشــافی و بــا اســتناد بــه روش
تفســیری ـ تاریخی ،تحــوالت کالبدی ـ معنایــی را بررســی و ارزشهــای عینــی و
محتوایــی مترتــب بــر مجموعــۀ قزاقخانــه و میــدان مشــق تهــران را بهمنزلــۀ یکــی
ً
اث نظامــی مــدرن در ایــران بازشناســی کنــد و متعاقبــا
از مهمتریــن مصادیــق میــر ِ
کیفیــت حفاظــت از ایــن ارزشهــا را بهشــیوۀ نگرشســنجی از دیــدگاه دانشــجویان
دانشــگاه هنــر پردیــس بــاغ ملــی تهــران ،بهمنزلــۀ گروهــی مطــرح در گردشــگری
ایــن مجموعــه ،ارزیابــی کنــد .یافتههــای پژوهــش ازطرفــی حکایــت از تثبیــت
جایــگاه ایــن مجموعــه بهمنزلــۀ فضایــی میراثی ـ نظامــی در میــان مخاطبــان
و گردشــگران میکنــد و از طــرف دیگــر کیفیــت شــناخت و ادراک آنــان از نظــام
ارزشــی مترتــب بــر ایــن مجموعــۀ تاریخــی و همچنیــن آگاهــی ایشــان از اقدامــات
متوســط روبهپاییــن ارزیابــی میکنــد .بــا تعمیــم ایــن
حفاظتــی آن را در ســطح
ِ
نتایــج میتــوان دریافــت کــه تدویــن و اج ـرای راهکارهایــی ،بهمنظــور بــاال بــردن
آگاهــی ذیمدخــان از ارزشهــای مرتبــط بــه گونههــای متنــوع میــراث نظامــی،
گامــی مؤثــر در حفاظــت از ایــن مجموعــه و ارتقــای کیفیــت گردشــگری آن اســت.

مقدمه

بنــا بــر قانــون اســاس ٔ
نامه ســازمان میـراث فرهنگــی کشــور،4

«میــراث فرهنگــی شــامل آثــار باقیمانــده از گذشــتگان
اســت کــه حرکــت انســان در طــول تاریــخ را نشــان میدهــد

و بــا شناســایی آن ،زمینـ ٔـه شــناخت هویــت و خ ـط حرکــت
فرهنگــی او میســر میشــود و از ایــن طریــق زمینههــای
عبــرت بــرای انســان فراهــم میآیــد» .از ســوی دیگــر،

 .1پژوهشگر و دانشجوی دورۀ دکتری مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی ،دانشگاه هنر ،تهران ،تهران ،ایران.
 .2دانشیار دانشگاه هنر ،تهران ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول)razeghi@art.ac.ir .
رساله دکتری پارمیس زانیچخواه با موضوع «ارزشهای ملموس و ناملموس در میراث نظامی شهری» در ٔ
ٔ
رشته مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی
 .3این مقاله از
دانشگاه هنر ،به راهنمایی آقای دکتر علیرضا رازقی ،استخراج شده است.
 .4این قانون در  9ماده 6 ،تبصره و  34بند ،در تاریخ  1367/02/01توسط مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید.

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

براســاس تعریــف ایکومــوس ،1حفاظــت عبــارت اســت
از «تطویــل عمــر میــراث فرهنگــی و ،در صــورت امــکان،
شــفاف کــردن پیامهــای هنــری و تاریخــی ملحــوظ در آن،
بــدون از بیــن رفتــن اصالــت و معنــای آن» (یوکیلهتــو:1387 ،
 .)347بــه بیــان دیگــر ،هــدف حفاظــت میــراث فرهنگــی
آشکارســازی و حفــظ حقیقــت اثــر اســت و حقیقــت اثــر در
گــروی بازشناســی وجــوه ارزشــمندی آن اســت کــه بــا جمیــع
ـگری مرتبــط بــه اثــر
فرایندهــای زیســتی ،اجتماعــی و گردشـ ِ
نیــز ارتبــاط دارد .شــناخت جامــع ارزشهــای آثــار تاریخــی
بهمنظــور شــناخت کامــل فرهنــگ و هویــت جامعــهای
اســت کــه آثــار تاریخــی در آن ق ـرار دارد« .چنیــن شــناختی
میتوانــد ابعــاد گوناگــون جهانبینــی انســانهای جامعــه را
در دورههــای تاریخــی نمایــان ســازد» (نژادابراهیمــی ســردرود
و همــکاران .)79 :1392 ،کوتــاه ســخن آنکــه تمــام اعمالــی
کــه عمــر می ـراث فرهنگــی و طبیعــی مــا را دوام میبخشــد و
طوالنــی میکنــد و بــه بازشناســی و حفــظ ارزشهــای نهفتــه
در آن میانجامــد بهنحــوی در مقولــۀ حفاظــت و گردشــگری
میگنجــد.
ٔ
«رونــد توســعه فکــری و تــاش در حفاظــت و حراســت
از آثــار باســتانی بهطــور عــام و حفاظــت از شــهرها و
محوطههــای تاریخــی بهطــور خــاص ،بهخاطــر اینکــه
وابســتگیهای متعــددی بــا فرهنــگ عامــه و مبانــی حقوقــی
هــر کشــور دارد ،بهشــکلی متفــاوت از یــک کشــور تــا
کشــوری دیگــر متظاهــر میشــوند» (فالمکــی.)1 :1384 ،
گردشــگری مرتبــط بــه آن در
توجــه بــه میــراث فرهنگــی و
ِ
ً
ســطح جهانــی تقریبــا همزمــان بــا ســالهای تجدیــد حیــات
ادبــی در اروپــا آغــاز شــد .از اواخــر قــرن هفدهــم کــه افــکار
نویســندگان و فالســفه دربـ ٔ
ـاره حقــوق بشــر دوســتانه و کاهــش
ٔ
دامنــه آســیبهای وارده از جنــگ بــه دســتاوردهای بشــری
معطــوف شــد ،میـراث فرهنگــی نیــز ،بــه تعبیرهــای گوناگــون،
جــای خــود را در عالــم اندیشــه بــاز کــرد (صمــدی رنــدی،
گردشــگری
 )1382و بــا نظامهــای زیســتی ،اجتماعــی و
ِ
ٔ
پیونــد یافــت .مفهــوم میـراث جهانــی در طــول ســده هجدهــم
و نوزدهــم میــادی تکویــن یافــت و ،در قالــب کنوانســیونها
و توافقهــای بینالمللــی ،شــکل رســمی بــه خــود گرفــت.
ٔ
ٔ
نیمــه دوم
دامنــه مفهــوم میــراث فرهنگــی بهتدریــج و تــا
قــرن بیســتم میــادی گســترش یافــت و نهتنهــا یادمانهــای
معمــاری ،مجموعههــای ســاختمانی ،محوطههــا ،ســاختارها
و مناظــر را شــامل میشــد ،بلکــه چگونگــی تعامــل آنهــا
 .1شــورای بینالمللــی ابنیــه و محوطههــا (ICOMOS: International
( )Council on Monuments and Sitesایکومــوس) ســازمانی بـرای نگهداری
و پاســداری از اماکــن میــراث فرهنگــی در سراســر جهــان اســت کــه پــس از
منشــور ونیــز در ســال  ،۱۹۶۴در ســال  ۱۹۶۵در ورشــو پایهگــذاری شــد تــا
مشــاور یونســکو درخصــوص میراثهــای جهانــی باشــد.

بــا یکدیگــر ،بــا زمینـهای کــه در آن قـرار داشــتند ،بــا محیــط
ٔ
حــوزه عناصــر
اطرافشــان و بــا جوامــع محلــی ،در هــر دو
مــادی و معنــوی ،را نیــز در بــر میگرفــت .عــاوه بــر ایــن،
بهتدریــج شــاخهها و اشــکال جدیــدی از میــراث فرهنگــی
(ماننــد میــراث قومــی و بومــی ،میــراث روســتایی ،میــراث
مــدرن و میــراث صنعتــی) بازشناســی و بازتعریــف شــد
و ســپس حفاظــت از آثــار و ذیمدخــان آن هــم ابعــاد
گردشــگری
گســتردهتری یافــت و در نظــام اجتماعــی و
ِ
مرتبــط نیــز تأثیرگــذار شــد .همزمــان بــا ایــن تحــوالت،
ٔ
دامنــه میــراث فرهنگــی و حفاظــت از آن ،مفهــوم
در بســط
ارزش درخصــوص میــراث فرهنگــی نیــز گســتردهتر شــد و
ارزشهــای مرتبــط بــه میــراث فرهنگــی از ابعــاد تاریخــی،
زیباشناســانه و ّ
کمــی فراتــر رفــت و جنبههــای ناملمــوس،
فرهنگــی و اجتماعــی را نیــز در بــر گرفــت ،بهنحــوی کــه
مفاهیــم می ـراث فرهنگــی ،گردشــگری ،حیــات اجتماعــی و
ارزشهــای بومــی و محیطــی ،در تعامــل و کارکــرد متناظــر بــا
یکدیگــر ،اهمیتــی ویــژه یافتنــد.
ازجملــه شــاخههای نوپــا در میــراث فرهنگــی «میــراث
نظامــی» 2اســت کــه بهتازگــی جــای خــود را در ادبیــات
ٔ
حــوزه حفاظــت بــاز کــرده و پذیــرش رســمی آن مرهــون
ٔ
بنیانگــذاری کمیتــه علمــی بینالمللــی ایکومــوس در
اســتحکامات دفاعــی و میــراث نظامــی (ایکوفــورت)3
اســت .بــه دنبــال آن ،ضــرورت توجــه بــه ایــن حـ ٔ
ـوزه میراثــی
و تدویــن رویکردهــای حفاظتــی از آن و ارزشهــای عینــی
و محتوایــی مترتــب بــر گونههــای متنــوع میــراث نظامــی،
از قدیمیتریــن اشــکال تــا جدیدتریــن آنهــا ،مطــرح شــد
و مــورد توجــه جوامــع هــدف واقــع شــد ،گرچــه تاکنــون
تالشهــای اندکــی در ایــن حــوزه انجــام شــده اســت .در
ٔ
حــوزه
ایــران نیــز ،هنــوز جایــگاه ایــن مفهــوم در ادبیــات
حفاظــت از میــراث فرهنگــی تثبیــت نشــده اســت .ایــن در
ت کــه توجــه بــه ٔ
واژه «میــراث نظامــی» در ایــران
حالیاســ 
از گذشــته ســابقه داشــته اســت .بـرای مثــال ،پروفســور آرتــور
پــوپ 4در دیمــاه  1326ســخنرانیای را بــا موضــوع «میـراث
ـی ایـران باســتان» بــا حضــور تیمســار ســپهبد یزدانپنــاه
نظامـ ِ
ٔ
(وزیــر جنــگ وقــت) و عــدهای از افس ـران عالیرتبــه ارتــش
2. Military Heritage
3. International Scientific Committee on Fortifications and
)Military Heritage (ICOFORT
کمیتــۀ علمــی بینالمللــی ایکومــوس در اســتحکامات دفاعــی و می ـراث نظامــی،
ً
بــا نــام اختصــاری ایکوفــورت ،نهایتــا در تاریــخ  8فوریــۀ  ،2005توســط کمیتــۀ
اجرایــی ایکومــوس در پاریــس بنیانگــذاری شــد.
 .4آرتـ�ور آپهـ�م پـ�وپ ( )Arthur Upham Pope( )۱۸۸۱-۱۹۶۹مــورخ شــهیر
امریکایــی آثــار هنــری ایــران بــود .او یکــی از بنیانگــذاران مؤسســۀ آســیایی
دانشــگاه پهلــوی بــود و مــدت  ۲۴ســال آن را مدیریــت کــرد .پــوپ از بزرگتریــن
محققانــی بــود کــه فرهنــگ و معمــاری ای ـران را بــه جهانیــان معرفــی کــرد.

ِ
میراث نظامی در حفاظت و گردشگری
جایگاه ارزشهای
مجموعهٔ قزاقخانه و میدان مشق تهران
از دیدگاه دانشجویان دانشگاه هنر در پردیس باغ ملی

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

3. The Spirit of the Military Heritage Places
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در دانشــگاه جنــگ ایــراد کــرد یــا «گردشــگری میــراث
نظامــی» 1ازجملــه واژگان مصــوب فرهنگســتان زبــان و ادب
فارســی 2اســت کــه بهمعنــای «نوعــی گردشــگری کــه ،در
آن ،گردشــگران بــه بازدیــد از پایگاههــا و تجهیــزات نظامــی
قدیمــی میپردازنــد» مطــرح شــده اســت.
اثربخشــی حفاظــت از میــراث فرهنگــی
ازطرفــی،
ِ
بهطــور عــام و میــراث نظامــی بهطــور خــاص در گــروی
آغــاز جریــان حفاظتــی از درون جامعــه و بــا ایجــاد دانــش
و بینــش اجتماعــی از ارزشهــای میراثــی اســت و از طــرف
ٔ
منزلــه یکــی از اجــزای
دیگــر «منابــع بــا ارزش میراثــی ،به
ٔ
پیکــرۀ فرهنگــی جوامــع ،میتواننــد بازگوکننــده ظرفیتهــا
گردشــگری فرهنگــی
و ویژگیهــای فرهنگــی مــا در قالــب
ِ
ـگری
باشــند» (عبــاسزاده و همــکاران )88 :1394 ،و «گردشـ ِ
میراثــی بهطــور معمــول متکــی بــر عناصــر زنــده و ساختهشـ ٔ
ـده
ٔ
گذشــته ملمــوس و ناملمــوس
فرهنــگ اســت و بــه کاربــرد
[عینــی و محتوایــی] بهمنزلــۀ منبــع گردشــگری وابســته اســت»
پیشینۀ پژوهش
( .)Timothy & Nyaupane, 2009: 3لــذا ،بهمنظــور
گردشــگری میــراث نظامــی کــه پژوهشهایــی در ایــن زمینــه در ســطح بینالمللــی انجــام
ارتقــای کیفیــت حفاظــت و
ِ
هــدف غایــی ایــن پژوهــش اســت ،گام نخســت ،اســتخراج شــده اســت کــه میتــوان آنهــا را در دو دســتۀ کلــی بررســی
ارزشهــای میــراث نظامــی و ،گام بعــدی ،تغییــر نگــرش و کــرد .نخســت پژوهشهایــی هســتند کــه بهنوعــی بــه مفهــوم
رفتــار مســئوالنه [ذینفعــان و گردشــگران] بــا ایجــاد یادگیــری میـراث نظامــی پرداختهانــد .بـرای مثــال ،مقالـه ٔ «روح مــکان
فراتــر از «آگاهــی» یــا «دانــش» دربــارۀ ایــن ارزشهــا اســت در فضاهــای میــراث نظامــی» )Klupsz, 2008( 3کــه بــه
(رضوانــی و همــکاران)1399 ،؛ چراکــه «امــروزه گردشــگران معرفــی مکانهــای میـراث نظامــی بهمنزلــۀ بخشــی از میـراث
ٔ
تجربــه گردشــگری خــود ،بهمنزلــۀ ملمــوس پرداختــه اســت تــا اهمیــت و ضــرورت حفاظــت
عالقهمنــد هســتند کــه از
فرصتــی بــرای درک جنبههــای فرهنگــی و اجتماعــی یــک یکپارچــه از ارزشهــای ملمــوس و ناملمــوس مکانهــای
م��کان اس��تفاده کنن��د» ( Gatti & Cacciaguerra, 2014:میـراث نظامــی بـرای نسـلهای امــروز و فــردا را نشــان دهنــد؛
« .)233ادراکات و نگرشهــای ذهنــی افــراد عناصــر اصلــی ایــن مکانهــا دربرگیرنـ ٔ
ـده الیههایــی از ارزشهــای ناملمــوس
گردشــگری میــراث و بنابرایــن بســیار مهــم هســتند هــم هســتند .ایــن رویکــرد ارزشمحــور ،از لحــاظ نظــری،
تجــارب
ِ
و نیــاز بــه توجــه فــراوان دارنــد» (کالنترمهرجــردی و میــر ،بــا پژوهــش حاضــر قرابــت بیشــتری دارد .امــا فقــر پژوهشــی
در ایــن دســته ،در ســطح بینالمللــی ،بهشــدت بــهچشــم
.)38 :1394
بدینمنظــور ،پژوهــش حاضــر ،کــه متمرکــز بــر میخــورد کــه نــو بــودن موضــوع و ضــرورت پرداختــن بــه
ٔ
دســته دوم تحقیقاتــی هســتند کــه بــه
مجموعــۀ قزاقخانــه و میــدان مشــق تهــران بهمنزلــۀ یکــی از آن را نشــان میدهــد.
مصادیــق می ـراث نظامــی مــدرن در ای ـران اســت ،ســعی دارد ،چگونگــی مشــارکت دادن گروههــای اجتماعــی ذیمدخــل
ٔ
توســعه مجــدد اراضــی نظامــی درونشــهری بــا رویکــرد
بهمنظــور پاس ـخگویی بــه دو پرســش اصلــی خــود ،نخســت در
بــا بررســی ســیر تحــوالت تاریخــی و تأثیــر آن در تحــوالت توســعۀ درونــی میپردازنــد .ایــن دســته درپــی شناســایی
معمــاری ،شهرســازی و ســایر عرصههــای حیــات اجتماعــی افــراد یــا گروههــای تأثیرگــذار و تأثیرپذیــر در امــر تجدیــد
بــه اســتخراج نظــام ارزشــی مترتــب بــر ایــن مجموعـ ٔـه تاریخی حیــات اراضــی قهــوهای نظامــی و چگونگــی جلــب مشــارکت
ی اســت .از آن جملــه
بپــردازد و ســپس بــا احصــای جایــگاه ایــن ارزشهــا در آنــان بهویــژه از منظــر اقتصــاد 
ـگری ایــن مجموعــه ،در نــگاه جامعــۀ آماری میتــوان بــه مقالــهای تحــت عنــوان «دخالــت دادن جامعــه
حفاظــت و گردشـ ِ
پژوهــش ،تصویــری از کیفیــت آشــنایی و درک ذیمدخــان در حفاظــت از میــراث نظامــی (مطالعــۀ مــوردی :تخریــب
و گردشــگران از مفهــوم ارزشهــای میــراث نظامــی و لــزوم

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

بــودن
حفاظــت از آن ارائــه کنــد؛ چراکــه ،بهرغــم ارزشــمند
ِ
ذاتــی ایــن مجموعـ ٔـه تاریخــی در قلــب پایتخــت دویستســاله
و همچنیــن اعمــال اقدامــات حفاظتــی فراگیــر در آن ،کیفیــت
ادراک مخاطبــان و گردشــگران از لــزوم حفاظــت از ارزشهــای
می ـراث نظامیبــه می ـزان آگاهــی آنــان از فرایندهــای حفاظتــی
انجامشــده و می ـزان و کیفیــت انتقــال ایــن ارزشهــا بــه آنــان
در رونــد ایــن اقدامــات وابســته اســت.
دو پرسش اصلی پژهش عبارت هستند از:
پرســش  :1ســیر تحــول مفاهیــم ارزشــی میـراث نظامــی
ٔ
مجموعــه قزاقخانــه و میــدان مشــق تهــران
و انــواع آن در
چگونــه تبییــن و طبقهبنــدی میشــود؟
پرســش  :2کیفیــت حفاظــت از میــراث نظامــی
مجموعــۀ قزاقخانــه و میــدان مشــق تهـران ،بــه لحــاظ جایــگاه
ارزشهــای احصاشــده ،در نگــرش ذیمدخــان و گردشــگران
(وفــق جامعــۀ آمــاری پژوهــش) چگونــه اســت؟
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میــراث نظامــی قــرن شــانزدهمی در شــهر آنتــورپ 1کشــور
بلژیـ�ک)» ( )Dobbels & Bertels, 2012اشــاره کــرد کــه،
ضمــن ارائــۀ توصیفــی تاریخــی از مباحــث ملــی و ارزیابــی
بینالمللــی در تحــول توســعۀ شــهری و حفاظــت میراثــی،
بــه بررســی نقــش اف ـراد مســتقل ،گروههــای فعــال شــهری و
اهــداف آنهــا در مجادلــه بــر ســر تخریــب می ـراث نظامــی
یــا حفاظــت از آن ،در نمونــۀ مــوردی اســتحکامات دفاعــی
قــرن شــانزدهمی در شــهر آنتــورپ بلژیــک ،تحــت لــوای
کارزاری میپــردازد کــه در قــرن نوزدهــم در حمایــت از ایــن
اســتحکامات دفاعــی شــکل گرفــت .وضعیــت مبهمــی کــه
درخصــوص معمــاری نظامــی در قــرن نوزدهــم بــه وجــود
آمــد مدتهــا ادامــه یافــت و ،بهلطــف اقداماتــی نظیــر
ایــن کارزار حفاظتــی ،تمایــل بــه حفــظ میــراث نظامــی در
اروپــا گســترش یافــت و ،در ســال  ،2005بــا پایهگــذاری
کمیتــۀ علمــی بینالمللــی در دفــاع از اســتحکامات دفاعــی و
می ـراث نظامــی توســط ایکومــوس بــه نتیجــه رســید.
در ایـران ،مفهــوم میـراث نظامــی هنــوز جایــگاه خــود را
در ادبیــات حـ ٔ
ـوزه حفاظــت نیافتــه و لــذا پژوهشــی متمرکــز بــر
ایــن مفهــوم نیــز انجــام نشــده اســت .فقــط در مطالعـهای بــا
عنــوان «کودتــای  1299و معمــاری نظامیگرایانــه» (کیانــی،
ٔ
سلســله
 ،)1379تأثیــرات عمیــق کودتــای  1299و تشــکیل
پهلــوی و نظامیگــری غالــب در ایــن دوران در معمــاری و
ـوزه اسـ ٔ
ـتفاده مجدد
شهرســازی بررســی شــده اســت .اما در حـ ٔ
از اراضــی نظامــی درونشــهری پژوهشهــای اندکــی انجــام
شــده کــه از آنجملــه میتــوان بــه مقالــۀ «گــذری بــر تبدیــل
پادگانهــا بــه فضاهــای کارآمــد شــهری در ایــران و جهــان
ٔ
پــروژه بوســتان بــزرگ والیــت» (نامجویــان،
بــا تأکیــد بــر
 )1391اشــاره کــرد کــه ،در آن ،چگونگــی اســتفاده از ظرفیــت
توســعۀ مجــدد اراضــی پادگانهــا در قالــب فضاهــای بــاز
بررســی شــده اســت .در ایــن مطالعــه ،ضمــن برشــمردن
اهــداف تغییــر کاربــری اراضــی نظامــی شــهری و بررســی دو
نمونــه از تجــارب جهانــی در ایــن حــوزه ،بــه ارزیابــی پـ ٔ
ـروژه
بوســتان والیــت بهمنزلـ ٔـه یــک نمونـ ٔـه داخلــی موفــق از تبدیــل
پــادگان بــه فضــای کارآمــد شــهری پرداختــه شــده اســت.
در مطالعــۀ دیگــری بــا عنــوان «معرفــی مالحظــات کیفــی
مهــم در کاربــرد مجــدد پهنههــای متروکــه و ســاماندهی
آنهــا در قالــب یــک چارچــوب کیفیتســنجی» (افــرادی
و نوریــان ،)1394 ،کــه مطالعــۀ مــوردی آن معطــوف بــر
پــادگان دوشــانتپه اســت ،بــا هــدف فراهمســازی زمینــهای
ب ـرای آشناســازی متخصصــان داخلــی بــا مالحظــات کیفــی
مهــم در کاربــرد مجــدد پهنههــای متروکــه و تســهیل امــر
 .1آنتــورپ (بــه هلنــدی Antwerpenو بــه فرانســوی  )Anversشــهری اســت در
بلژیــک و ،از نظــر وســعت شــهر و حومــه ،دومیــن شــهر بــزرگ پــس از بروکســل
و ،از نظــر واحــد شــهری ،بزرگتریــن شــهر ایــن کشــور محســوب میشــود.

ٔ
نحــوه ســاماندهی
کیفیتســنجی پروژههــای داخلــی،
و اولویتبنــدی آنهــا بــرای کیفیتســنجی پروژههــای
کاربــرد مجــدد در داخــل کشــور بررســی شــده اســت.
یافتههــای پژوهــش حکایــت از وجــود بیشــترین انطبــاق
در برنامههــای تهیهشــده بــرای کاربــرد مجــدد پــادگان
دوشــانتپه بــا چارچــوب کیفــی ارائهشــده در مقالــه را دارد
کــه خــود نشــان از ظرفیــت نهفتــه در ایــن اراضــی و پهنههــا
اســت .در پژوهشــی دیگــری بــا عنــوان «توســعۀ درونــی،
الگویــی متــوازن ،متعــادل و پایــدار ب ـرای توســعه و ارتقــای
کیفــی شــهر؛ برنامهریــزی بــرای توســعۀ مجــدد اراضــی
نظامــی درون شــهری» (ایــزدی و امیــری ،)1395 ،بــه
توســعۀ مجــدد اراضــی نظامــی درونشــهری بهمنزلــۀ یکــی
از مهمتریــن فرصتهــای توســعۀ درونــی اشــاره شــده کــه،
عــاوه بــر کیفیتبخشــی در عرصــۀ پــروژه ،بــا تأثیرگــذاری
در بافــت پیرامونــی بهمنزلــۀ محــرک برنامههــای بازآفرینــی
شــهری عمــل میکنــد .همچنیــن ،بــه لــزوم برنامهریــزی
و مشــخص کــردن جایــگاه و نقــش ســازمانها و نهادهــای
مربوطــه و مشــارکت و هماهنگیهــای بیــن آنهــا بهمنزلــۀ
مهمتریــن اصــل در تجدیــد حیــات اراضــی نظامــی اشــاره
شــده اســت .پژوهشهــای بررسیشــده بیشــتر متمرکــز بــر
وجــه اقتصــادی تجدیــد حیــات اراضــی نظامــی بــوده و بــه
ایــن مکانهــا از منظــر موتــور محــرک توســعۀ اقتصــادی
نگریســتهاند و کمتــر پژوهشــی جامــع در تبییــن مفهــوم
میــراث نظامــی معمــاری و شــهری و گونههــای آن و
همچنیــن اتخــاذ رویکــردی ارزشمبنــا و مبتنــی بــر مشــارکت
گروههــای گوناگــون ذیمدخــل و گردشــگران در حفاظــت
از نظــام ارزشــی چندالیــه ایــن فضاهــای میراثــی دیــده شــده
اســت.
روش پژوهش
پژوهــش کیفــی حاضــر ،بــا هــدف کلــی «احصــای
نگــرش
جایــگاه ارزشهــای مرتبــط بــه میــراث نظامــی در
ِ
جامعــۀ آمــاری تحقیــق بهمنظــور ارتقــای کیفیــت حفاظــت
ـگری مجموعــۀ قزاقخانــه و میــدان مشــق تهـران» ،در
و گردشـ ِ
زمــرۀ تحقیقــات کاربــردی ق ـرار میگیــرد .همچنیــن ،از نظــر
ـی
ســطحٔ ،ایــن تحقیــق ،کــه بــه دنبــال توصیــف ماهیــت ارزشـ ِ
مجموعــه می ـراث نظامــی قزاقخانــه و میــدان مشــق ته ـران بــا
رویکــردی حفاظتی ـ گردشــگری اســت ،در زمــرۀ تحقیقــات
توصیفی ـ اکتشــافی دســتهبندی میشــود .ایــن پژوهــش،
بهمنظــور پاســخگویی بــه دو پرســش اصلــی خــود (کــه از
نظــر روششناســی در امتــداد یکدیگــر هســتند) و بــا اتــکا بــه
پارادایــم تفســیری و بــا ترکیبــی از راهبــرد تفســیری ـ تاریخی
در یافتــن پاســخ پرســش نخســت و بهمنظــور اســتخراج

ِ
میراث نظامی در حفاظت و گردشگری
جایگاه ارزشهای
مجموعهٔ قزاقخانه و میدان مشق تهران
از دیدگاه دانشجویان دانشگاه هنر در پردیس باغ ملی

میراث نظامی و ارزشهای مترتب بر آن
در ســیزدهمین مجمــع عمومــی ایکومــوس کــه از اول تــا
پنجــم دســامبر  2002میــادی در مادریــد 1تشــکیل شــد،
خانــم لیدیــا کلوپــز( 2عضــو هیئــت ملــی میــراث لهســتان
وقــت) ،در انتهــای ســخنرانی خــود درخصــوص منظــر
قلعههــای دفاعــی ،پیشــنهاد تشــکیل کمیتــهای در حفاظــت
از اســتحکامات دفاعــی تاریخــی را مطــرح کــرد .اســاس ٔ
نامه
ٔ
کمیتــه علمــی بینالمللــی ایکومــوس در اســتحکامات
دفاعــی و میــراث نظامــی بــا نــام اختصــاری ایکوفــورت
ً
ٔ
ٔ
کمیتــه
فوریــه  2005میــادی توســط
نهایتــا در تاریــخ 8
ـه
اجرایــی ایکومــوس در پاریــس بــه تصویــب رســید .در مقدمـ ٔ
1. ICOMOS 13th General Assembly and International Scientific
Symposium, 1-5 December 2002, Madrid, Spain.
2. Lidia Klupsz

;3. Draft ICOFORT Charter on Fortifications and Related Heritage
guidelines for Protection, Conservation and Interpretation

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

ساختار نظری پژوهش
ســاختار نظــری پژوهــش حاضــر در پیونــد میــان مفهــوم
میــراث نظامــی ،ارزشهــای وابســته بــه آن تــوأم بــا تحــوالت
کالبدی ـ معنایــی و نگرشهــای جامعـهای از گردشــگر ِان مجموعۀ
عمــارت قزاقخانــه و میــدان مشــق تهــران شــکل میگیــرد.

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

ٔ
مجموعــه قزاقخانــه و میــدان
هــای میــراث نظامــی در
ارزش ِ
مشــق تهـران از طریــق بررســی تحــوالت کالبــدی و فراکالبــدی
ایــن مجموعــه و ،متعاقــب آن ،نگرشســنجی بهمنظــور
احصــای جایــگاه ایــن ارزشهــا نــزد جامعــۀ آمــاری در
پاســخگویی بــه پرســش دوم ،بــا رویکــردی اســتقرایی پیــش
مــیرود .دانشــجویان دانشــگاه هنــر در پردیــس بــاغ ملــی،
کــه گروهــی از کاربــران فعلــی آن هســتند ،و ذیمدخــان
و گردشــگرانی کــه ارتباطــی پویــا بــا ایــن مجموعــه دارنــد
جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش در نظــر گرفتــه شــدهاند .لــذا
ایــن پژوهــش ،در فــاز نخســت ،درپــی دســتیابی بــه شــناختی
کلنگــر و همهجانبــه از موضــوع موردنظــر و درعینحــال
بررســی ســیر تحــول تاریخــی در آن متکــی بــر مــدارک
اســنادی یــا منابــع نوشــتاری بــوده اســت کــه بــا مراجعــه بــه
مطالعــات انجامشــده و اســناد مربــوط
مســتندات تاریخــی،
ِ
بــه طرحهــای حرفــهای تحققیافتــه و همچنیــن بــا مشــاهده
و مطالعــات میدانــی موردپژوهــش پیــش مــیرود .در فــاز
دوم یــا فــاز نگرشســنجی ،گــردآوری دادههــا از جامعــۀ
آمــاری بهکمــک پرســش ٔ
نامه ســاختاریافته (محققســاخته)
بــا نمونهگیــری هدفمنــد انجــام شــده و ،بــرای دســتیابی بــه
پاســخ پرســش دوم ،پژوهــش بــا اتــکا بــه دادههــای زمین ـهای
پیــش مـیرود و فراینــد تحلیــل دادههــا در آن پــس از گــردآوری
آنهــا انجــام میشــود.

جدیدتریــن پیشنویــس منشــور ایکوفــورت در اســتحکامات
دفاعــی و میــراث مرتبــط بــه آن ،دســتورالعملهایی بــرای
نگهــداری ،حفاظــت و تفســیر ،3کــه در ســال  2019میــادی
تدویــن شــده اســت ،در بیــان ضــرورت توجــه به اســتحکامات
دفاعــی تاریخــی و میــراث مرتبــط بــه آنهــا اینطــور آمــده:
«اســتحکامات دفاعــی ،از ابتــدای تاریــخ تــا دوران مــدرن،
یکــی از الزامــات جوامــع بشــری در دفــاع از خــود بودهانــد.
آنهــا بــه طــرق متنوعــی بــا منظــر فرهنگــی و اراضی اطرافشــان
و همچنیــن اجتماعــات انســانی و سکونتگاهشــان یکپارچــه
بودهانــد .چگونگــی نیــل بــه ایــن یکپارچگــی اطالعــات
مهمــی را دربــارۀ اجتماعــی کــه ایــن ســاختارها را ایجــاد
کردهانــد فراهــم م ـیآورد .ایــن اســتحکامات دفاعــی تاریخــی
شــامل ســاختمانها ،مجموعههــای متنــوع یــا ســامانههای
دفــاع نظامــی میشــوند کــه یــا بــه حیــات عملکــردی خــود
بــا توجــه بــه مقاصــد دفاعــی ادامــه میدهنــد یــا متوقــف
میشـ�وند» (.)ICOFORT, 2019
در ادامــه ،در ایــن پیشنویــس ،میــراث مرتبــط بــه
اســتحکامات دفاعــی تاریخــی (میــراث نظامــی) و اشــکال
متنــوع آن بهشــرح زیــر تعریــف شــده اســت« :اســتحکامات
دفاعــی و میــراث مرتبــط بــه آن هــر ســاختاری متشــکل
ً
از مصالــح طبیعــی (مثــا گیاهــی یــا زمینشناســی) یــا
مصنوعــی اســت کــه توســط جامعــهای بشــری در دفــاع از
خــود در برابــر مهاجمــان ســاخته شــده اســت ماننــد کارهــای
مهندســی نظامــی ،انبارهــای مهمــات ،بنــادر و میادیــن نبــرد
دریایــی ،ســربازخانهها ،پایگاههــای نظامــی ،میادیــن
آزمایــش و ســایر مجموعههــای متمایــز یــا هرگونــه ســاختاری
کــه بهمنظــور 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 میشــوند ،نــه
محــدود بــه آنهــا ،نهتنهــا دربردارنــدۀ ارزشهایــی مشــابه
بــا بناهــا و محوطههــای میراثــی دیگــر هســتند ،بلکــه دارای
ارزشهایــی ویــژه نیــز هســتند کــه بایــد بــا دقــت مطالعــه،
تحلیــل و حفاظــت شــوند ... .تشــخیص ایــن ارزشهــای
متمایـ ِـز مترتــب بــر ایــن اســتحکامات و میـراث دفاعــی میـزان
مقیــد بــودن حفاظــت ،توانبخشــی و ارزشهــای کلــی آنهــا
را بــه ایــن ارزشهــای ویــژه مشــخص میکنــد» (.)Ibid
ایــن تعریــف عــاوه بــر اینکــه ضــرورت توجــه بــه
شـ ٔ
ـاخه نوپــای می ـراث نظامــی و اشــکال متنــوع آن را آشــکار
میکنــد ،بــه لــزوم حفاظــت از ایــن ســاختارها و ترویــج
و ارتقــای گردشــگری در آنهــا ،بــا توجــه بــه ارزشهــای
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زانیچ خواه و رازقی

مســتتر در آنهــا ،تأ کیــد مــیورزد .در ایــن پیشنویــس،
همچنیــن ،ارزشهایــی هشــتگانه مترتــب بــر میــراث

نظامــی در نظــر گرفتــه شــدهاند کــه در جــدول زیــر آورده
شــد هاند:

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جدول  :1ارزشهای مترتب بر میراث نظامی از نظر پیشنویس منشور ایکوفورت ()ICOFORT, 2019
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دستهبندی ارزشی

شرح

ارزشهای معماری/
فنی

تیپولــوژی منحصربهفــرد اســتحکامات دفاعــی در پاســخ بــه ّفناوریهــای جنگاورانـ ٔـه ویــژه در آنهــا شــکل گرفتــه اســت.
ارزیابــی ارزشهــای فنــی مســتلزم کســب اطالعــات عمیقــی درخصــوص ســیر تحــول جنگافزارهــا و جنگاوریهــا اســت
تــا بتــوان پیشــرفتهای نوآوران ـهای را کــه در پاســخ بــه تغیی ـرات در علــوم و مهندســی نظامــی ب ـه وجــود آمدنــد شناســایی
و اثبــات کــرد.

ارزشهای منظر
فرهنگی /جغرافیایی/
ارضی

مؤلفــه مهمــی در تعییــن اهمیــت سیســتمهای دفاعــی اســت،
ٔ
ارزش اســتحکامات دفاعــی ،بهمنزلــۀ ســازمانی ارضــی،
درحالیکــه برخــی ســاختارهای دفاعــی بهصــورت عناصــر منفــک و مســتقل هســتند ،امــا در ســایر مــوارد ممکــن اســت
جزئــی از ســامانهای بزرگتــر از عناصــر غیرمجــاور باشــند کــه بــا هــدف تلطیــف منظــر فرهنگــی آن عمــل میکننــد و
ٔ
زمینــه وســیع هســتند .در ایــن مــوارد ،ارزش ســامانه مهمتــر از ارزش هریــک از اجــزای آن
نیازمنــد ســنجش در همــان
ت هســتند .شناســایی ایــن ارزشهــا نیــز ممکــن اســت مدنظــر
اســت کــه خــود ،فــارغ از وزن و اهمیتشــان ،مســتلزم حفاظـ 
باشــد ازجملــه مزایــای اســتراتژیک محــل اســتقرار اســتحکامات دفاعــی ،چگونگــی تأثیــر طراحــی در توزیــع فضایــی
جنگافزارهــا در آنهــا ،نــوع محاصــره یــا حملـ ٔـه پیشبینیشــده ،محـ ٔ
ـدوده دفاعــی مورداســتفاده و توپوگرافــی و اکوسیســتم
اراضــی مــورد دفــاع اســت.

ارزش منظر فرهنگی

ارزش منظــر فرهنگــی بــه ارتبــاط میــان اســتحکامات دفاعــی و فعالیتهــای انســانی افـرادی وابســته اســت کــه نیازمنــد دفــاع
هســتند .ارزش منظــر فرهنگــی همچنیــن ،بــا نــگاه بــه بســتر اســتحکامات دفاعــی ،عملکــرد ایــن ســاختارها درخصــوص
مفاهیــم دفاعــی و غلبـ ٔـه بصــری یــا فیزیکــی آنــان بــر اراضــی اطرافشــان ،درکــی زمینـهای را از مصالــح ســاختمانی و کارکــرد
ایــن اســتحکامات فراهــم مـیآورد .ارزش منظــر فرهنگــی همچنیــن میتوانــد ارزش دیگــری را درخصــوص هویــت و حــس
تعلقخاطــر بــه مــکان ،ناحیــه یــا کشــوری خــاص در خــود جــای دهــد.

ارزش استراتژیک

دژهــا و قلعههــا نمــادی از امتـزاج علــوم چندگانــه هســتند .بــارو نوعــی پوسـ ٔ
ـته بیرونــی فیزیکــی اســت کــه بیشــترین تصویــر
ٔ
خارجــی را در خــود دارد کــه ،بــا حفاظــت از آن ،ایــن تصویــر را ارج مینهیــم .امــا نکتــه جالــب ایــن اســت کــه ایــن
ـته بیرونــی چیــزی فراتــر از الی ـهای محافــظ ب ـرای هسـ ٔ
پوسـ ٔ
ـته تصمیمگیــری اســتراتژیک [درون آن] اســت .بنابرایــن ،ارزش
اســتراتژیک فراتــر از یــک ارزش ِصــرف ارضــی یــا جغرافیایــی اســت؛ چراکــه قــدرت تصمیمگیــری و عمــق دانــش و انســجام
اجتماعــی گــروه رهبــری را منعکــس میکنــد.

ارزش انسانی/
مردمشناسی

اســتحکامات دفاعــی بـرای حمایــت از یــک گــروه انســانی در مقابـل گروهــی دیگــر بــهوجــود آمدنــد .بنابرایــن ،میتــوان
آنهــا را عرصههــای مناقشــه دانســت .ایــن اســتحکامات گاهــی شــاهد نبردهایــی خشــن و ویرانگــر و جنگهایــی بودهانــد
کــه بــه پیــروزی یــک گــروه و مغلــوب شــدن گروهــی دیگــر انجامیدهانــد .بنابرایــن ،نقــش عمــدهای در ســاختمانهای یــک
ملــت بـه عهــده دارنــد .اســتحکامات دفاعــی همچنیــن نقــش بسـزایی در هویــت فرهنگــی و ســنتهای جوامــع و کشــورها
ایفــا میکننــد .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.

ارزشهای وابسته
به آموزش /هویت/
خاطره

ٔ
خاطــره جمعــی داشــته باشــند .ایــن اســتحکامات میتواننــد
اســتحکامات دفاعــی ممکــن اســت نقــش پررنگــی در
آموزههایــی از تجــارب شــخصی و حتــی احساســی عمیقــی را کــه در تاریــخ جوامــع رخ دادهانــد بــه همـراه داشــته باشــند.
ٔ
دربرگیرنــده ارزشهــای
آنهــا بــه تصــورات جمعــی درخصــوص منظــر شهریشــان تعلــق دارنــد .اســتحکامات دفاعــی
آموزشــی هســتند؛ چراکــه میتواننــد محیطــی جــاری و محــرک را درخصــوص تجربـ ٔـه فرهنگــی وابســته بــه میـراث نظامــی
ـه نخســت ،مناقشــه و درگیــری را منعکــس میکننــد ،درحالیکــه میتواننــد
بــهوجــود آورنــد .ایــن اســتحکامات ،در وهلـ ٔ
در خاطـ ٔ
ـره جمعــی یــک جامعــه تأثیرگــذار باشــند.

ارزش تاریخی

اســتحکامات دفاعــی و ســایر میـراث مرتبــط بــه آنهــا بــا نگــرش و جهانبینــی ٔ
دوره ســاخت و تکامــل خــود عجیــن هســتند.
ایــن نگرشهــا از طریــق مطالعــه و تفســیر مجموعههــای نظامــی و ارتبــاط میــان جوامــع معاصــر قابـلدرک هســتند.

ارزش اقتصادی/
اجتماعی

ـی مترتــب بــر میـراث نظامــی بایــد ،از طریــق اقدامــات تقویتــی مناســب ،بــه ایجــاد موتــور
تشــخیص ارزشهــای اجتماعـ ِ
محــرک رشــد اقتصــادی در جوامــع و شناســایی ارزشهــای جدیــد بینجامــد.

ِ
میراث نظامی در حفاظت و گردشگری
جایگاه ارزشهای
مجموعهٔ قزاقخانه و میدان مشق تهران
از دیدگاه دانشجویان دانشگاه هنر در پردیس باغ ملی

شکل  :1راست :تهران در عصر فتحعلیشاه قاجار ،نقشۀ نوسکوف 1241 ،هـق 1826/م؛
چپ :محدودۀ میدان مشق در نقشۀ دارالخالفۀ عبدالغفار 1256 ،هـق 1878/م
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تاریخچۀ مجموعه
بهدلیــل عدموجــود ارتشــی واحــد در زمــان قاجــار،
نیروهــای نظامــی ،کــه بــه آنهــا قشــون میگفتنــد ،نظــم و
ســاماندهی ویــژهای نداشــتند و محــل اســکان ایــن نیروهــا
نیــز نــام خاصــی نداشــت و فقــط تحــت عنــوان «محــل
اســتقرار قشــون» از آن یــاد میشــد .در ایــن دوران ،ســاختمان
عظیــم قورخانــه ،کــه مکانــی ب ـرای ســاخت ادوات جنگــی و
مهمــات بــود ،در خیابــان جلیلآبــاد (خیــام فعلــی) در کنــار
ٔ
الخالفــه ناصــری قــرار
ارگ شــاهی و قســمت شــمالی دار
داشــت .البتــه در ایــن زمــان اســلحۀ زیــادی در ایــن محــل
ســاخته نمیشــد ،بلکــه بعــد از ٔ
دوره مشــروطیت بــود کــه
فعالیتهــای بیشــتری در قورخانــه انجــام شــد .از آغــاز،
ارتبــاط تنگاتنگــی بیــن ســاختمان قورخانــه و میــدان مشــق،
ـق
کــه در زمــان فتحعلیشــاه ســاخته شــد و جایــی ب ـرای مشـ ِ
رزم قشــون و تمرینهــای نظامــی در دل شــهر بــود ،وجــود
داشــت .درواقــع ،میــدان مشــق نخســتین پــادگان تهــران بــه
شــمار میآیــد .البتــه ،ایــن میــدان بعدهــا ،بهدلیــل ســاخت
پارکشــهر (بــاغ ملــی) و ایجــاد ســاختمانهای اداری ماننــد
ٔ
مــوزه ملــی ،کاربــری خــود
وزارت خارجــه ،دادگســتری و
مجموعۀعمارتقزاقخانهومیدانمشقتهران را از دســت داد ،ولــی هنــوز هــم نــام آن بــر حــد فاصــل
ایــن مجموعـ ٔـه تاریخــی ،از زمــان پیدایــش ،بــا کارکــرد خیابانهــای امــام خمینــی (ره) و س ـیتیر باقــی مانــده اســت
اولیــۀ نظامــی و ســپس تبدیــل شــدن بــه نخســتین پــادگان و ایــن محــدوده بــا ایــن نــام خوانــده میشــود.
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در پیشنویــس منشــور ایکوفــورت ،از یــک طــرف ،بــا نگاهــی
عــام و در مقیاســی جهانــی ،بــه دســتهبندی ارزشهــای
مترتــب بــر اســتحکامات دفاعــی و می ـراث مرتبــط بــه آنهــا
(میــراث نظامــی) ،بــا توجــه بــه تعریــف ایــن ســاختارها و
اصــول پنج ٔ
گانــه مشــترکی کــه از آنهــا تبعیــت میکننــد،
ٔ
کمیتــه
توجــه شــده و ،از طــرف دیگــر ،یکــی از اهــداف
ایکوفــورت و ایــن پیشنویــس پاســداری از ارزشهــای
ملمــوس و ناملمــوس مترتــب بــر اســتحکامات دفاعــی و
می ـراث مرتبــط بــه آنهــا دانســته شــده کــه بهمنزلـ ٔـه «خاطــره»
بــا حقایــق ،مــردم ،اجتماعــات و تعاریــف آنــان از هویــت
فرهنگــی وابســته بــه تاریــخ محلشــان گــره خوردهانــد .لــذا،
بــا توجــه بــه ایــن امــر« ،در بیانــی کلــی میتــوان گفــت ارزش
ٔ
جامعــه دیگــر تغییــر میکنــد» (حجــت،
از جامعــهای بــه
 .)25 :1380درنتیجــه ،ارزشهــای وابســته بــه اثــری کــه در
ً
ٔ
زمــره میــراث نظامــی دســتهبندی میشــود الزامــا بــر مبنــای
ایــن دســتهبندی و تنهــا محــدود بــه آن نیســت و بایــد در هــر
ـورد منحصربهفــرد از نظــر نــوع ،قدمــت ،بســتر جغرافیایــی،
مـ ِ
تاریخــی و هویــت فرهنگــی و اجتماعــی از زمــان پیدایــش تــا
زمــان حــال احصــا شــود .بــه بیــان دیگــر ،بیــرون کشــیدن ایــن
ارزشهــا از یــک اثــر میـراث نظامــی ،توســط تیمــی تخصصی
بــا رویکــردی درونرشــتهای ،اهمیتــی اساســی دارد .بنابرایــن،
نخســتین گام روشــمند در ارتقــای کیفیــت گردشــگری
ٔ
واســطه مداخــات حفاظتــی برداشــته میشــود .اهمیــت
به
بازخوانــی ایــن ارزشهــا در امــر حفاظــت بهحــدی اســت کــه
«امــروزه فعالیتهــای حفاظتــی زمانــی موفــق تلقــی خواهند شــد
که بتوانند ارزشها را حفظ کنند» (.)Hazen, 2009: 169

نظامــی ای ـران بهمعنــای مــدرن و همزمــان بــا ایجــاد بســتری
مناســب بــرای تشــکیالت نظامــی نویــن پــس از کودتــای
ٔ
اندیشــه نظامیگــری بــر تمــام
 1299هــش و تســلط
عرصههــای 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 صدسـ ٔ
ـاله خــود ادامــه یافــت.
در ادامــه ،بهاختصــار بــه آنهــا میپردازیــم.
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ایــن میــدان ،کــه ب ـرای کاربــرد تمریــن رزمــی قشــون
در زمــان فتحعلیشــاه و در خــارج از بــاروی شــهر ســاخته
شــده بــود ،در اواســط دورۀ ناصرالدینشــاه ،بــا توسـ ٔ
ـعه شــهر
تهـران ،در کنــار ارگ ســلطنتی قـرار گرفــت .بعــد از ایــن دوره
بــود کــه ســاختمانهای نظامــی در اط ـراف میــدان گســترش
یافتنــد و آنجــا را بــه میدانــی نظامــی مبــدل کردنــد .دلیــل
انتخــاب آن میــدان بـرای مشــق ســربازان نزدیکــی آن بــه میدان
توپخانــه و عمــارت ارگ بــود .پــس از تشــکیل بریــگاد قـزاق،
بــه همــان دالیــل ،مقــر آنــان را بــه ایــن محــل منتقــل کردنــد
و در قســمتی از آن عمــارت قزاقخانــه را احــداث کردنــد .بــا
گذشــت زمــان و همــراه بــا رشــد جمعیــت و توســعۀ شــهر
قدیــم ،پــادگان نظامــی در مرکــز جدیــد شــهر قــرار گرفــت
و چندیــن دورۀ تغییــر و توســعه را در دوران قاجــار تجربــه
کــرد .درپــی کودتــای نظامــی ســوم اســفند  ۱۲۹۹ه ـ ش ،کــه
توســط رضاخــان بــا همدســتی ســیدضیاءالدین طباطبایــی
و بــا برنامهریــزی افســر انگلیســی ،آیرونســاید ،اجــرا شــد
و نتیجــۀ آن رئیسالوزرایــی ســیدضیاءالدین و وزیــر جنــگ
شــدن مــاژور مســعودخانکیهــان و ســپس خــود رضاخــان
بــود ،میــدان مشــق بهمنزلــۀ نخســتین پــادگان مــدرن ته ـران
نقــش بسـزایی در ایــن کودتــا و تحــوالت پــس از آن ایفــا کرد.
ملکالشــعراء بهــار درخصــوص شــب حملــۀ کودتاچیــان بــه
ته ـران مینویســد« :نزدیــک ســحر یــک تیــر تــوپ از میــدان
مشــق قدیــم بــه ادارۀ شــهربانی شــلیک کردنــد کــه بــه یکــی
از اتاقهــای تأمینــات خــورد و قــزاق بــه اتفــاق جمعــی از
بریــگاد مرکــزی ،کــه بــا قزاقهــا همداســتان شــده بودنــد،
بــه نظمیــه (شــهربانی) ریختنــد و شــلیک بــا تفنــگ در ادارۀ
نظمیــه و کالنتریهــا آغــاز شــد و تــا مدتــی دوام داشــت»

(بهــار .)69-8 :1380 ،پــس از ایــن کودتــا و متعاقــب آن
تشــکیل سلســلۀ پهلــوی ،اندیشــۀ نظامیگــری بــر کلیــۀ
عرصههــای گوناگــون زندگــی ســایه افکنــد« .بعــد از روی کار
آمــدن پهلــوی اول و ازطرفــی بــا تغییــر مقــر حکومــت از کاخ
ً
گلســتان بــه کاخ مرمــر ،عمــا ارگ ســلطنتی قاجــار از رونــق
و اهمیــت ســابق افتــاد .متعاقــب ایــن تغییــر و تحــوالت،
تغییراتــی نیــز در محوطــۀ میــدان مشــق پدیــد آمــد ،بهطــوری
کــه پادشــاه پادگانهــا را بــه خــارج شــهر ته ـران منتقــل کــرد
و ســپس میــدان مشــق از رونــق افتــاد و بــه صــورت زمیــن
بایــر درآمــد .از ایــن زمــان بــه بعــد بــود کــه دولــت تصمیــم
بــه ســاخت ســاختمانهای اداری و نظامــی در ایــن ســایت
گرفــت» (بانــی مســعود.)108 :1388 ،
بهمنظــور احصــای ارزشهــای عینــی و محتوایــی
مجموعــۀ قزاقخانــه و میــدان مشــق تهــران بهمنزلــۀ یکــی
مصادیــق میــراث نظامــی و نخســتین پــادگان مــدرن در
از
ِ
ای ـران ،میبایســت بــا اتخــاذ نگرشــی درونرشــتهای ،عــاوه
ٔ
مطالعــه رونــد شــکلگیری و تحــوالت کالبــدی ایــن
بــر
فضــای شــهری ،تعامــات ایــن مجموعــه بــا حیــات شــهری
و ارتباطــات فراکالبــدی آن را در بســتری از رخدادهــای
فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی در بــدو شــکلگیری و در
طــول حیاتــش در تعامــل بــا پایتخــت دویستســاله بررســی
کنیــم .بنابرایــن ،در ادامــه ،تاریخچـهای از تحــوالت سیاســی
و اجتماعــی کــه ،در بســتر آن ،پادگانهــا بهطــور عــام و
مجموعــۀ میــدان مشــق و عمــارت قزاقخانــه بهطــور خــاص،
بهمنزلــۀ مصادیــق میــراث نظامــی مــدرن ،بهاختصــار
بررســی کنیــم.

شکل  :2راست :تصویر هوایی میدان مشق در دورۀ پهلوی اول (مهندسان مشاور باوند)1385 ،؛
چپ :میدان مشق در اواخر دورۀ پهلوی اول (تصویر هوایی سال 1319هـش)

ِ
میراث نظامی در حفاظت و گردشگری
جایگاه ارزشهای
مجموعهٔ قزاقخانه و میدان مشق تهران
از دیدگاه دانشجویان دانشگاه هنر در پردیس باغ ملی

اندیشههای نظامی ناشی از میلیتاریسم
حاکم بر جامعه

ویژگی برگرفته از اندیشۀ
نظامی

اندیشۀ نظامی مبتنی بر
متفاوت پنداشتن خود از دیگران

یگانه بودن بنا

انجام یک کار در زمان
کوتاه و معین

سرعت در ساخت

سلسلهمراتب نظامی

نظارت و سرکشی

تأثیرات روانی ناشی از
نگرشهای نظامی

پیدایش صفات مشابه
در ساختمانها

چگونگی ظهور این ویژگیها در ساختمانهای غیرنظامی
● حضور تنها و بدون همجواری و همسایگی با سایر بناها.
● ق ـرار گرفتــن یــک نمــا (نمــای اصلــی) از چهــار نمــای ســاختمان در بهتریــن وضعیــت و
جهــت قرارگیــری.
● نگاه به عملیات ساختمانی بهمثابۀ عملیاتی نظامی.
● ســاخت پلهــا ،راههــا ،تونلهــا ،راهآهــن ،پلهــای فــراوان و سلســله ســاختمانهای
متعــدد بــا ســرعتی چشــمگیر.
● کنترل نظام ساختوساز
● کار به هر قمیتی باید انجام شود (پاسخگویی به مقام باالتر).
● تجلی سلسلهمراتب نظامی در نما و ورودی ساختمانها.
● عناصــر مشــابه یــا یــک شــکل و مکــرر در نمــای ســاختمانها (ماننــد پنجرههــا و
ســتونها) کــه تداعیکننــدۀ لباسهــای متحدالشــکل نظامیــان بــود.
● تجلی مفاهیمی نظیر اقتدار ،افراشتگی ،تحکم ،ابهت و افتخار در معماری.

 .1سرلشــکر کریــم آقــا بوذرجمهــری ( ،۱۲۶۵نطنــز ،۱۳۳۱-ته ـران) ازجملــه کســانی بــود کــه رضاشــاه فوقالعــاده بــه او اعتمــاد داشــت .بعضــی مشــاغل مهــم وی در
قشــون متحدالشــکل عبــارت بودنــد از رئیــس ادارۀ نقلیــۀ قشــون ،فرمانــدۀ تیــپ پیــادۀ مرکــز ،وزیــر فوایــد عامــه و رئیــس امــاک ســلطنتی .وی بهمــدت ده ســال نیــز
شــهردار ته ـران بــود.
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تأثیــر اندیشــۀ نظامیگــری پــس از کودتــای  1299هـش
در عرصههــای گوناگــون زندگــی اجتماعــی در ایـران
ویژگــی عمــدۀ رضاشــاه حــس عمیــق میلیتاریســتی
ٔ
ســاله وزارت ،صــدارت
او بــود .وی ،در تمــام دوران بیست
ٔ
و ســلطنت خــود ،بــر تقویــت ارتــش و اشــاعه اندیشــۀ
میلیتاریســتی اصــرار میورزیــد .شــاه معتقــد بــود دولــت
ً
مطلقــۀ مــدرن صرفــا بــا تأســیس دولــت متمرکــز و مقتــدر
تحقــق مییابــد و عمل ـی شــدن ایــن هــدف فقــط در گــروی
نظامــی کــردن دولــت و جامعــه اســت (بیگدلــی.)1385 ،
مفهــوم نظامیگــری پــس از کودتــای  1299هــش ،کــه
بهمنظــور تشــکیل دولتــی اقتدارگــرا در ســالهای پایانــی
حکومــت سلســلۀ قاجــار شــکل گرفــت و بــه پیدایــش دولتــی
نظامــی در ای ـران منجــر شــد تأثی ـرات شــگرفی در معمــاری،
شهرســازی و ســایر عرصههــای زندگــی اجتماعــی پدیــد
آورد .بــا پیدایــش ایــن دولــت جدیــد بســتر مناســبی بــرای
شــکلگیری ســاختار نظامــی و بوروکراســی نویــن فراهــم شــد.
بنابرایــن ،میتــوان نظامیگــری را عمدهتریــن ویژگــی دوران
پهلــوی اول دانســت کــه درپــی تحقــق مفهــوم دولت ـ ملــت
ظهــور کــرد« .ســیر حرکــت نظــام بهســویی بــود کــه
همهچیــز را تحتتأثیــر و انقیــاد ارتــش و نیــروی نظامــی
درآورد .ایــن نگــرش بــا اثرگــذاری در همـ ٔـه زمینههــا موجــب
شــد کــه ارتــش و نظامیــان وظایفــی فراتــر از نقــش اصلــی
خــود دارا شــوند» (کیانــی .)351 :1379 ،در ادامــه ،بــه شــرح
چگونگــی تأثیــر اندیشــههای نظامیگــری در دوران پهلــوی
اول در معمــاری و شهرســازی میپردازیــم.

تأثیراندیشههاینظامیدرمعماریوشهرسازی
«عــاوه بــر ورود نظامیــان بــه فعالیتهــای شــهری
و عمرانــی ،کــه نمونــۀ آن انتخــاب سرلشــکر کریــم آقــا
بوذرجمهــری 1در ِســمت شــهردار تهــران و محــول کــردن
مدیریــت و ســاخت ســاختمانهای وســیع و بــزرگ دولتــی و
غیردولتــی (ماننــد تئاتــر ،ســینما و هتــل) و تســطیح راههــای
کشــور بــه نظامیــان بــود ،تأثی ـرات تفکــر و بینــش نظامــی در
دوران پهلــوی اول در عرصــۀ معمــاری ســبب پیدایــش مجموعه
بناهــا و ســاختمانهایی شــد کــه تحــت عنــوان «معمــاری دورۀ
پهلــوی اول» شــناخته میشــوند .بناهــای دورۀ بیستســالۀ
رضاخانــی بــه دو دســته تقســیم میشــوند :بناهــای نظامــی و
بناهــای غیرنظامــی .از ســوی دیگــر ،ســازمان جدیــد حکومتی
مبتنــی بــر انگیــزۀ نظامــی باعــث پیدایــش بناهــای گوناگــون
و متعــدد نظامــی شــد کــه پیــش از ایــن چنیــن ســابقهای
نداشــت .پادگانهــا ،پاســگاهها ،زندانهــا ،ژاندارمریهــا
و نیــز بناهــای متعــدد شــهربانی در یکایــک شــهرهای ایــران
بناهایــی بودنــد کــه هــم بهدلیــل داشــتن ماهیــت و عملکــرد
نظامــی و هــم بهدلیــل فراوانــی قابلمالحظــه توانســتند
تأثی ـرات خــود را در شــهر و بناهــای دیگــر بــه جــا بگذارنــد.
امــا آنچــه در ایــن مبحــث مهــم اســت ،تأثیـرات نظامیگرایانــه
در ســاختمانها و ابنیــۀ غیرنظامــی اســت» (همــان.)352 :
جــدول زیــر ایــن ویژگیهــای نظامــی و چگونگــی ظهــور
آنهــا در ســاختمانهای غیرنظامــی در ایــن دوران را نشــان
میدهــد.

361

362

زانیچ خواه و رازقی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

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

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

تأثیر اندیشههای نظامی در سایر عرصههای تأثیراتــی شــگرف در ابعــاد گوناگــون حیــات فرهنگــی،
اجتماعــی و سیاســی بــر جــای گذاشــت کــه تعــدادی از آنهــا
حیات شهری
اندیشــۀ غالــب نظامیگــری در دوران پهلــوی اول در جــدول زیــر و بهاختصــار آورده شــدهاند:

جدول  :3تأثیر اندیشههای غالب نظامیگری در عرصههای گوناگون حیات فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی در دورۀ پهلوی اول

عرصههای تأثیرگذاری
ساختار ارتش

تأثیرات ناشی از اندیشههای غالب نظامیگرایانه
● 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 نظام1.

سیاست

● متجلی شدن پروژۀ دولت ـ ملتسازی و همچنین ملتسازی (ناسیونالیسم).
● احیای ناسیونالیسم ایرانی با تکیه بر باستانگرایی.
● رسمیت پیدا کردن پرچم و سرود و زبان ملی.
● درخواست از کشورهای خارجی در استفاده از واژۀ ایران بهجای 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

موسیقی

زندگی اجتماعی

● برگرداندن فرمانهای نظامی به فارسی مثل استفاده از واژۀ «ایست» بهجای «تای» و «قدمرو» بهجای «مارش».
● تشکیل انجمنی در وزارت جنگ در سال  1303هـش برای وضع اصطالحات جدید در برابر اصطالحات فرانسوی مرسوم.
● تأسیس فرهنگستان ایران در  29اردیبهشتماه  1314و به تصویب رساندن  2000واژه تا حدود سال  1320ازجمله
واژگانی نظامی نظیر ارتش ،ارتشبد ،دژبان و پاسدار.
● تشکیل «ادارۀ کل موزیک» در ارتش نوین در سال .۱۳۰۰
● تبدیل مدرسۀ موسیقی بهموجب قانون تربیت معلم به «هنرستان موسیقی» در سال  ۱۳۱۳به ریاست ستوان یکم
غالمحسین مینباشیان.
● تهیۀ سرود ملی در هنگام سفر پهلوی اول به ترکیه در سال  1312هـش توسط انجمن ادبی ایران.
● استفاده از کاله لبهدار نظامی به سبک ارتشیان فرانسوی موسوم به کاله پهلوی بهمنزلۀ کاله رسمی مردان ایرانی.
● تصویب قانون متحدالشکل کردن البسۀ اتباع ایران در داخل مملکت در ششم دی  1307توسط مجلس شورای ملی.
● حضور قابلتوجه نظامیان در کلیۀ مناسبتها.
● استفاده از موسیقی و ادوات نظامی در تمام جشنها.

ِ
میراث نظامی در حفاظت و گردشگری
جایگاه ارزشهای
مجموعهٔ قزاقخانه و میدان مشق تهران
از دیدگاه دانشجویان دانشگاه هنر در پردیس باغ ملی
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شکل  :4حضور 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

میــراث نظامــی مترتــب بــر
ارزشهــای
ِ
گردشــگری مجموعــۀ قزاقخانــه و
حفاظــت و
ارزشهــای عینــی مترتــب بــر مجموعــۀ
ِ
میــدان مشــق تهــران
قزاقخانــه و میــدان مشــق و گردشــگری آن
همانطــور کــه پیشتــر نیــز گفتــه شــد ،در حــال
ـی مترتــب
در جـ
ـدول زیــر ،دســتهبندی ارزشهــای عینـ ِ
ٔ
حاضــر ارزشــمند بــودن آثــار تاریخــی ب ـرای همــگان اثبــات بــر مجموعــه میــراث نظامــی عمــارت قزاقخانــه و میــدان
شــده اســت و آنچــه اهمیــت دارد احصــا و اســتخراج ایــن مشــق ته ـران ،کــه در رونــد بررســی ســیر تحــوالت کالبــدی
ارزشهــا اســت .عــاوه بــر ایــن« ،برخــی نظریهپــردازان بــر و کارکــردی مجموعــه اســتخراج شــدهاند ،بهاختصــار آورده
ایــن بــاور هســتند کــه ارزش انتزاعیتریــن نــوع شــناخت شــده اســت:
اسـ�ت کـ�ه نگـ�رش و رفتـ�ار را بـ�ر میانگیـ�زد» (Qiu et al.,

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

یافتههای پژوهش
بــا توجــه بــه مبانــی نظــری تبیینشــده درخصــوص
مفهــوم میــراث نظامــی ،لــزوم حفاظــت از آن و ترویــج
ـگری میـراث نظامــی ،بازشناســی و بازتعریــف الیههــای
گردشـ ِ
ٔ
ارزشــی در مجموعــه تاریخــی قزاقخانــه و میــدان مشــق
مصادیــق مــدرن میــراث نظامــی
تهــران ،بهمنزلــۀ یکــی از
ِ
در ایــران ،اهمیــت بســیاری دارد؛ چراکــه کیفیــت خوانــش
اث نظامــی در ایــن مجموعــه الزمـ ٔـه
ـای می ـر ِ
معانــی و ارزشهـ ِ
حفاظــت از آن و سرمنشــأ تدویــن رویکردهــای حفاظتــی و
ایجــاد نگرشــی جامــع در درک و بیــان ایــن ارزشهــا اســت
ً
کــه متعاقبــا میتوانــد بــه مشــارکت بهرهبــرداران و ذینفعــان
در فرایندهــای حفاظتــی و ارتقــای کیفیــت گردشــگری آن
بینجامــد .در ایــن خصــوص و بــا توجــه بــه بررســی تاریخچــه
ٔ
مجموعــه تاریخــی در
و تحــوالت کالبدی ـ معنایــی ایــن
بخــش پیشــین ،در ادامــه ،بــه اســتخراج الیههــای ارزشــی آن
میپردازیــم.

ٔ
حــوزه حفاظــت از میــراث
 .)2020: 132صاحبنظــران
معماری ـ شــهری و گردشــگری دســتهبندیهایی را از
ارزشهــای مترتــب بــر آثــار تاریخــی ارائــه دادهانــد .امــا
بهطورکلــی ،ازآنجاکــه هــر فرهنگــی دارای دو عنصــر مــادی
(عینــی) و معنــوی (محتوایــی) اســت ،ایــن دســتهبندی کلــی
از ارزشهــا درخصــوص میــراث فرهنگــی نیــز وجــود دارد.
عناصــر مــادی فرهنــگ آن دســته از عناصــر فرهنگــی هســتند
کــه محســوس ،ملمــوس و قابلرؤیــت و اندازهگیــری هســتند،
ٔ
جنبــه
ناملمــوس فرهنــگ
درحالیکــه عناصــر معنــوی یــا
ّ ِ
شــیئی ندارنــد و بــا محــک علمــی و کمــی قابلاندازهگیــری
و مقایســه نیســتند .بنابرایــن ،ارزشهــای عینــی نیــز بــا وجــوه
کالبــدی ،ملمــوس و قابلرؤیــت آثــار فرهنگــی ماننــد ســبک
معمــاری ،مــواد و مصالــح ،شــیوههای تکنیکســاختی،
شــواهد و نشــانههای عینــی مرتبــط هســتند و ارزشهــای
محتوایــی نیــز متوجــه وجــوه فراکالبــدی و ناملمــوس می ـراث
فرهنگــی نظیــر آدابورســوم ،هنجارهــا ،باورهــا و اعتقــادات،
رویدادهــا و رخدادهــای تاریخــی هســتند.
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دستهبندی
ارزشی

سردر باغ ملی

تصویر

شرح

ایــن بنــا در ســال  1301ﻫــش در راســتای ورودی
عمــارت قزاقخانــه ،بهجــای ســردر ناصــری
کــه در گوشــۀ جنــوب شــرقی میــدان مشــق
قــرار داشــت ،ســاخته شــد .معمــار بنــا اســتاد
جعفرخــان معمارباشــی اســت .ســردر جدیــد
در حکــم یادبــود فتــح تهــران در کودتــای ۳
اســفندماه  1299هــش توســط رضاخــان بــوده راست :سردر ناصری میدان مشق در دورۀ قاجار (پیش از تخریب) (آلبوم ٔ
خانه کاخ
کــه ایــن امــر از کاش ـیکاری بنــا قابلتشــخیص گلستان؛ چپ :سردر باغ ملی که در زمان احمدشاه و سردارسپهی رضاخان و به
مناسبت فتح تهران ساخته شد (آرشیو مهندسان مشاور عمارت خورشید)
اســت.

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

باغ ملی

«بــاغ ملــی نخســتین بــار در اقدامــات ادارۀ بلدیــه
(شــهرداری) اوایــل ســال  1307ﻫــش ،کــه برای
جدولبنــدی و کاشــتن درختــان در بخــش
غربــی میــدان مشــق و تبدیــل آن بــه بــاغ ملــی
عمومــی انجــام میشــد ،بــه کار رفــت و طــوری
در اذهــان جــای گرفــت کــه ،بــا وجــود عمــر
کوتــاه پنجســالۀ ایــن بــاغ ،نــام آن تــا بــه امــروز
اســتفاده میشــود .بــاغ ملــی تهــران نخســتین
پــارک عمومــی ساختهشــده در تهــران اســت»
(قدوســیفر و همــکاران.)66 :1392 ،

ساختمانهای
مجموعۀ
میدان مشق

ســاختمانهایی کــه در ایــن فضــای شــهری
بــه دســت نامدارتریــن معمــاران زمــان خــود
طراحــی و ســاخته شــدند و تأثیــرات شــگرفی
در معمــاری و شهرســازی زمــان خــود گذاشــتند
بخشــی از ارزشهــای عینــی و ملمــوس ایــن
مجموعــۀ تاریخــی بــه شــمار میرونــد.
ایــن ســاختمانها عبــارت هســتند از شــرکت
ٔ
شــماره 3
نفــت ایــران و انگلیــس (ســاختمان
ٔ
خارجــه فعلــی) ،مؤسســۀ شــیر و
وزارت امــور
خورشــید (مـ ٔ
ـوزه ســیزده آبــان فعلــی) ،عمــارت
پســت ،ادارۀ ثبــت اســناد و امــاک کشــور ،مــوزۀ
ای ـران باســتان و کتابخانــۀ ملــی ،کاخ شــهربانی،
ٔ
شــماره  7وزارت
باشــگاه افســران (ســاختمان
امــور خارجــۀ فعلــی) ،توقیفــگاه عدلیــه (مــوزۀ
عبــرت فعلــی) و مــوزۀ دوران اســامی.
برخــی از ایــن ســاختمانها از بیــن رفتهانــد
و برخــی دیگــر ،بــا از ســر گذرانــدن تغییراتــی،
همچنــان بــه حیــات خــود در قلــب پایتخــت
دویستســاله ادامــه میدهنــد.
شــایان ذکــر اســت کــه نــام طراحــان و
معمارانــی کــه بــا ایــن ســاختمانها عجیــن
هســتند ،بهمنزلــۀ وجهــی ناملمــوس ،بخشــی
از ارزشهــای محتوایــی ایــن مجموعــه نیــز بــه
شــمار مــیرود.

نمای هوایی میدان مشق در سال  1307هـش (قدوسیفر و همکاران)1392 ،
عمــارت پســت :ادارۀ پســت
در تیرمــاه  1307شــروع و در
تاریــخ  ۵مردادمــاه ۱۳۱۳
هـش
ً
ٔ
نقشــه
رســما افتتــاح شــد.
بنــا کار نیــکالی مارکــوف
و مهنــدس اگال (از ارامنــۀ
ای ـران) و معمــار آن مهنــدس
مظلومیــان از مهندســان
شــهرداری تهــران اســت.
ساختمان پست در حدود  1315هـش
(مهندسان مشاور باوند)1385 ،

ِ
میراث نظامی در حفاظت و گردشگری
جایگاه ارزشهای
مجموعهٔ قزاقخانه و میدان مشق تهران
از دیدگاه دانشجویان دانشگاه هنر در پردیس باغ ملی

تصویر
مــوزۀ ایــران باســتان و کتابخانــۀ
ملــی :ســاخت بنــا در ســال 1312
ﻫـش شــروع و در ســال 1316
ﻫـش خاتمــه مییابــد .نقشــۀ
بنــا را آنــدره گــدار فرانســوی تهیــه
کــرده و ماکســیم ســیرو و نیــکالی
مارکــوف ،در طــی کار ،بــا وی
همــکاری داشــتهاند.

باشگاه افسران :بنای باشگاه افسران ،که
در ابتدا کلوپ صاحبمنصبان نامیده
میشد و در سال  1313ﻫـش ساخت
آن در جبهۀ شمال غربی میدان شروع
شده بود ،در  1316به اتمام رسید.
طراح بنا گابریل گورکیان است ،ولی
گفته شده است که تمام ٔ
کننده بنا وارطان
هوانسیان بوده است .این بنا هماکنون
ٔ
شماره  7وزارت امور خارجه
ساختمان
است.
کاخ وزارت امور خارجه :این بنا در
تاریخ  ۲۴اسفندماه  ۱۳۱۲ﻫـش
شروع و در اردیبهشتماه سال 1318
هـش به اتمام رسیده است .نقشۀ بنا
توسط گابریل گورکیان رئیس
معمارهای بلدیۀ تهران طراحی میشود
که در مسابقهای از بین دوازده نقشه
انتخاب و تصویب شده بود.

عمارت قزاقخانه شاخصترین بنای واقع در
مجموعۀ میدان مشق و قدیمیترین بنایی است
که در دوران قاجار پایهگذاری شد .این ساختمان
به دستور ژنرال کاساکوفسکی روسی برپایۀ اصول
معماری اروپایی ساخته شد .عمارت قزاقخانه ،که
از دو بخش قاجار و پهلوی تشکیل شده است،
ساختمانی نئوکالسیک و تجددگرا و تلفیقی از
شیوۀ معماری ایرانی و اروپایی است.

در مدخل ورودی عمارت قزاقخانه دو توپ زیبای
برنزی کار گذاشته بودند .این دو توپ ساخت
دانمارک بودند و به سال  1193هـق (1154
هـش) ساخته شده و دو دسته به شکل خرطوم فیل
توپهای تاریخی
داشتند .روی یکی از آنها عالمت پادشاه دانمارک
مجموعۀ قزاقخانه
«کریستیان هفتم» نقش شده ،روی دیگری
عبارت «محمدخان نواب کرناتیک»« .کرناتیک»
امارتنشینی در یکی از سواحل هندوستان و
تحت تسلط دانمارکیها بود.

عمارت قزاقخانه در حدود  1300هـش (مهندسان مشاور باوند)1385 ،
راست :توپ دانمارکی با عالمت
سلطنتی «کریستیان هفتم»1193 ،
هـق؛
چپ :توپ دانمارکی با عالمت
خانوادگی «نواب هندوستان»1193 ،
هـق (مهندسان مشاور باوند)1385 ،

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

کاخ شــهربانی :ســاخت عمــارت
نظمیــه یــا کاخ شــهربانی در اوایــل
ســال  1311ﻫـش شــروع و در ســال
1316ﻫـش بــه اتمــام رســیده
اســت .طــراح بنــا مهنــدس قلیــچ
باغلیــان اســت .در ایــن بنــا ،ب ـرای
اولیــن بــار ،از ســیمان بــرای
تزئینــات و برجســتهکاری اســتفاده
شده است.

ساختمانهای
مجموعۀ
میدان مشق

عمارت قزاقخانه

موزۀ ایران باستان (https://static2.
)mostaghelonline.com/servev2
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ارزشهــای محتوایــی مترتــب بــر مجموعــۀ
گردشــگری آن
قزاقخانــه و میــدان مشــق و
ِ
محتوایــی
در جــدول زیــر ،دســتهبندی ارزشهــای
ِ
مترتــب بــر مجموعــۀ میــراث نظامــی عمــارت قزاقخانــه و

ـگری آن ،کــه در رونــد بررســی
میــدان مشــق تهـران و گردشـ ِ
ســیر تحــوالت فراکالبــدی و وقایــع و رخدادهــای تاریخــی
مجموعــه اســتخراج شــدهاند ،بهاختصــار آورده شــده
اســت:

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

میدان مشق ،خاستگاه
اولینها

● میــدان مشــق اولیــن میدانــی اســت کــه در آن بالــن هــوا
کــرده و نشــان مــردم دادهانــد و میدانــی اســت کــه اولیــن
بــار در آن طیــاره بــه هــوا فرســتاده و بــه معــرض تماشــا
گذاردهانــد (شــهری.)138۴ ،
در زمــان جنــگ بینالملــل اول ،هواپیمایــی از نــوع بلریــو
و بــه خلبانــی کوزمینکــی لهســتانی (تبعـ ٔـه روســیه) ســال
 1332هــق در میــدان مشــق فــرود آمــد و آن را بهمنزلــۀ
اولیــن فــرودگاه تهـران و اولیــن فــرود بــه ثبــت رســانید.

نقش میدان مشق و
عمارت قزاقخانه در
زندگی اجتماعی

● در سـردر میدان مشـق صبـح و عصر نقـاره میزدند و یک
عـده مطـرب و رقاص ،با البسـۀ خاص ،طلـوع و غروب را با
شـادی فراوان به اهالی شـهر اعلام میکردند.
● «زمانـی نیـز ،در وسـط میـدان مشـق ،تـوپ بزرگـی
گذاشـته بودند کـه هـر روز در سـاعت دوازده ،یعنی ظهر،
آن را خالـی میکردنـد .در ایـام مـاه رمضـان ،تـوپ افطار
و سـحر هـم از همان میـدان شـلیک میشـد» (معتمدی،
.)242 :1381
● در سـفرنامۀ اورسـل 2آمـده« :در ایـن میـدان ،همهروزه
بهاسـتثنای روزهـای جمعـه ،از سـاعت  8تـا  10صبـح،
پیادهنظـام بـا سـتونهای مرتـب بـه آهنـگ مارشهایـی
کـه از اپرتهـای رایـج روز اقتباس شـده اسـت روشهای
نظامـی اروپاییـان را تمریـن میکننـد».
● «بعدهـا باغـی باصفـا در ایـن میـدان احداث شـد که به
بـاغ ملی معروف بـود .بسـیاری از مارگیرها ،شـعبدهبازها،
دراویـش و قلنـدران در این باغ به نشـان دادن چشـمههایی
از کار خـود سـرگرم بودند یـا به معرکهگیری و مسـئلهگویی
میپرداختند» (نجمـی.)8 :1368 ،
● از دیگـر فعالیتهایـی کـه در میـدان مشـق انجـام
میشـد اجـرای مراسـم روضهخوانـی و حرکت دسـتههای
عـزاداری از عمـارت قزاقخانـه و میـدان مشـق بـود .دسـتۀ
قزاقهـا همـراه خودشـان یـک دسـته باالبانچـی (دسـتۀ
موزیـک) هـم داشـتند کـه مـارش عـزا میزدنـد.

رخدادهای تاریخی

● «از وقایــع مهــم ایــن میــدان میتــوان بــه اعــدام
میرزارضــا عقدایــی فرزنــد مالحســین معــروف بــه
میرزارضــا کرمانــی ،ضــارب ناصرالدینشــاه ،در روز
پنجشــنبه دوم ربیــعاالول ســال  1314اشــاره کــرد»
(میرزایــی.)262 :1383 ،
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احمدشاه بههمراه خلبان و هواپیمای بلریوی
)/https://upload.wikimedia.org( 11

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

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

مراسم اعدام میرزارضا کرمانی
()/9j/,data:image/jpeg;base64
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● ســاختمان قزاقخانــه را بایــد قدیمیتریــن ســاختمان
اداری تهـران 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
میکــرد.
نقش مجموعۀ قزاقخانه ● همچنیــن ،بــا اســتناد بــه آگهــی چاپشــده در روزنامــۀ
و میدان مشق تهران در اطالعــات در تاریــخ  ۲۸خردادمــاه  ،1307طاهــرزاده
بهـزاد مدتــی در ِســمت رئیــس دایــرۀ ســاختمان مباشــرت
نظام اداری نوین
کل قشــون بــوده اســت.
● بــا انتقــال پادگانهــا بــه خــارج شــهر در ٔ
دوره پهلــوی
اول ،محــدودۀ میــدان مشــق ،بــا توجــه بــه نقــش
تأثیرگــذار آن در شــهر ،محــل ایجــاد ســاختمانهای
دولتــی مــدرن زمــان خــود شــد.

مضامین نظامی
و دفاعی در
کاشیکاریهای سردر
باغ ملی

● «دروازۀ بــاغ ملــی هرچنــد بــا تصویــر کــردن مسلســل
و تســلیحات ســنگین نظامــی و اونیفرمهــای قزاقــی و
کاشــیکاری تزئینــی دروازه حالوهوایــی معاصــر پیــدا
کــرده ،مضمــون دفــاع ســربازان از دروازۀ شــهر مضمونــی
ســنتی اســت» (عــدل و اورکارد.)95 :1375 ،
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مجموعۀ قزاقخانه و
آموزش در آن

● فرماندهــان روســی قــزاق ،بــرای تربیــت افســران و
درجــهداران ایرانــی ،ســه مؤسســۀ آموزشــی در محوطــۀ
قزاقخانــه ،یکــی مدرســۀ ابتدایــی نظامــی ،دومــی
مدرســۀ گروهبانــی و ســومی مدرســۀ افســری در همــان
عمــارت ســهطبقه تشــکیل دادنــد .محــل تعلیمــات
نظــام محصــان ایــن مــدارس و نفـرات قـزاق در محوطــۀ
میــدان مشــق بــوده اســت.
● « ...از کارهــای شایســتۀ پالکونیــک چرنوزوبــوف3
ایــن بــود کــه از تفــاوت صرفهجویــی و عاملــی در کار
وجــوه ادارۀ قــزاق و بریــگاد ،دو ســال قبــل ،مدرســهای
بــرای تربیــت مقدماتــی و تعلیــم و تعلــم اطفــال
صاحبمنصبــان قــزاق ایرانــی دایــر کــرد .جــز اینکــه
ســال اول ،بهدلیــل بیتجربگــی ،پیشــرفت درســتی
حاصــل نکــرد ،امــا ســال دوم بهموجــب تحصیــل
خبــرت و بصیــرت معلمــان الیــق گماشــت» (نجمــی،
.)509 : 1383

تصویر

رضاخان در سمت فرماندهی کل قوا در یکی از سانهای میدان
مشق با حضور احمدشاه قاجار (پارسی.)۱۳۹۲ ،
سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

دستهبندی ارزشی

شرح
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اعالنی در روزنامۀ
اطالعات که در آن نام
طاهرزاده بهزاد در ِسمت
رئیس دائرۀ ساختمان
آمده است
(مهندسان مشاور باوند،
)1385

اعالن ساخت عمارت تشکیالت
نظمیه در میدان مشق
(مهندسان مشاور باوند)1385 ،
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زانیچ خواه و رازقی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

تحلیــل دادههــای حاصــل از پرســشنامهای ســاختاریافته
انجــامشــده کــه بــر مبنــای اهــداف پژوهــش تدویــن شــده و
توســط هفتــاد نفــر از دانشــجویان پردیــس بــاغ ملــی دانشــگاه
هنــر تهــران ،بهمنزلــۀ گروهــی از گردشــگران مجموعــه کــه
رابط ـهای پویــا بــا آن دارنــد ،تکمیــل شــده اســت.

میــراث نظامــی
احصــای جایــگاه ارزشهــای
ِ
ِ
مجموعــه در نگــرش جامعــۀ آمــاری پژوهــش
فــاز دوم پژوهــش متمرکــز بــر ســنجش میـزان شــناخت
ارزشــی میــراث فرهنگــی و میــراث
مخاطبــان از وجــوه
ِ
نظامــی و همچنیــن میـزان آگاهــی آنــان از اقدامــات حفاظتــی
انجامشــده در مجموعــۀ قزاقخانــه و میــدان مشــق تهــران بــا
پرسشنامۀ ساختاریافته و حجم نمونۀ آماری
توجــه بــه ایــن ارزشهــا اســت .ایــن مــوارد مقدم ـهای اســت
شــرح پرســشنامۀ ســاختاریافتهای کــه بــر مبنــای
بـرای آنچــه بـرای مخاطبــان و گردشــگران در حــوزۀ شــناخت،
نگــرش و رفتــار درخصــوص ارزشهــای میــراث نظامــی در نتایــج مطالعــات نظــری و متناظــر بــا اهــداف اصلــی و فرعــی
ایــن مجموعــه تاریخــی رخ میدهــد .ایــن مرحلــه از طریــق ایــن پژوهــش طراحــی شــده در جــدول زیــر آمــده اســت:
جدول  :6هدف اصلی و اهداف فرعی پژوهش و پرسشهای طرحشده در تناظر با این اهداف

هدف اصلی

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

نگرش جامعۀ آماری تحقیق
«احصای جایگاه ارزشهای مرتبط به میراث نظامی در
ِ
گردشگری مجموعۀ قزاقخانه و میدان مشق تهران»
بهمنظور ارتقای کیفیت حفاظت و
ِ

اهداف فرعی

پرسشهای متناظر با هدف

دریافت تصویری کلی از مفهوم
ارزشهای عینی و محتوایی میراث
فرهنگی از نگاه جامعۀ ذیمدخل

سه پرسش متناظر با این هدف طرح شد .در پرسش نخست از پاسخگویان خواسته شد تا آشنا بودن (بههمراه
ذکر نحوۀ آشنایی) یا عدمآشنایی خود با مفهوم میراث فرهنگی را مشخص کنند .پرسش دوم میزان آشنایی آنها
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 ویژگیهای مرتبط به میراث فرهنگی معرفی شد و از پاسخگویان خواسته شد
این ویژگیها را ذیل دو عنوان عینی (ملموس) و محتوایی (ناملموس) دستهبندی کنند.

دریافت تصویری کلی از مفهوم
میراث نظامی

دو پرسش درخصوص این هدف طرح شد .در نخستین پرسش ،از پاسخگویان خواسته شد تا آشنا بودن (بههمراه ذکر
نحوۀ آشنایی) یا عدمآشنایی خود با مفهوم میراث نظامی را مشخص کنند و در پرسش بعدی تعدادی از مجموعههای
تاریخی ایران نام برده شد و از پاسخگویان خواسته شد تا مصادیق میراث نظامی را از میان آنها مشخص کنند.

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 انجامشده توسط پژوهشگر) و
شناخت میزان درک جامعۀ آماری
از پاسخگویان خواسته شد تا این گزارهها را بر مبنای سه گزینۀ «درست ،نادرست و اطالعی ندارم» ارزیابی کنند .در
از شاخصهای مؤثر در ارزشهای
پرسش دوم ،از پاسخگویان خواسته شد تا فضاهایی را که در ابتدا در این مجموعه ساخته شده و با گذر زمان از بین
عینی درخصوص وضع کنونی
ٔ
مجموعه قزاقخانه ،از پاسخگویان
رفتهاند مشخص کنند .در پرسش سوم ،با ارائۀ تصویری هوایی از وضعیت کنونی
مجموعۀ قزاقخانه و میدان مشق تهران
ً
خواسته شد تا بخشهای قاجاری آن را مشخص کنند و نهایتا در آخرین پرسش این دسته ،با ارائۀ تصویری تاریخی
ٔ
درباره سبک معماری آن پرسش شد.
از عمارت قاجاری قزاقخانه ،از جامعۀ آماری
نظر به اهمیت این هدف ،شش پرسش متناظر با آن طرح شد .در پرسش نخست ،از پاسخگویان خواسته شد تا
میزان آشنایی خود را با تاریخچۀ مجموعۀ عمارت قزاقخانه و میدان مشق تهران براساس طیف لیکرت ارزیابی کنند.
شناخت میزان درک جامعۀ آماری
پرسش دوم میزان اطالع پاسخگویان از کاربری اولیۀ میدان مشق را ارزیابی کرد .پرسش بعدی از وجه تسمیۀ عمارت
از شاخصهای مؤثر در ارزشهای
قزاقخانه میپرسد .در پرسش چهارم ،از پاسخگویان خواسته شد تا بناهایی با کاربری اولیۀ نظامی در این مجموعه را
محتوایی درخصوص وضع کنونی
مشخص کنند .پرسش پنجم ،براساس مطالعات تاریخی انجامشده ،میزان اطالع پاسخگویان از رویدادهای تاریخی
مجموعۀ قزاقخانه و میدان مشق تهران
ً
رخداده در این مجموعۀ تاریخی را به پرسش میگذارد .نهایتا آخرین پرسش این دسته میزان آگاهی پاسخگویان از
رویدادهایی را میسنجد که برای نخستین بار در تاریخ تهران در مجموعۀ قزاقخانه و میدان مشق متجلی شدهاند.
ارزیابی اقدامات حفاظتی انجامشده
(از منظر ارزشهای میراث نظامی)
در مجموعۀ قزاقخانه و میدان مشق
تهران

بهمنظور دستیابی به این هدف ،دو پرسش طرح شد .در پرسش نخست ،از پاسخگویان خواسته شد تا میزان آگاهی خود
را از اقدامات حفاظتی انجامشده 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 پاسخگویان خواسته شد تا درک و نگرش خود دربارۀ این گزارهها را بر مبنای طیف لیکرت ارزیابی کنند.

شناخت دیدگاههای پیشنهادی جامعۀ دو پرسش متناظر با هدف ششم این پژوهش طرح شد .در پرسش نخست ،از پاسخگویان خواسته شد تا نقش
هدف درخصوص تقویت حفاظت از اطالعرسانی و آگاهی از ابعاد ارزشی مجموعهای را که در آن مشغول به تحصیل هستند و لزوم حفاظت از این
مجموعۀ قزاقخانه و میدان مشق تهران ابعاد را در میزان ایجاد عالقه به آنها برای مشارکت در این برنامهها بر مبنای طیف لیکرت ارزیابی کنند و ،در
ٔ
پیشینه موضوع ،نتایج حاصل از مطالعات بخشهای پیشین
پرسش دوم ،تعدادی راهکار ،که برگرفته از مرور
و ارتقای کیفیت گردشگری در آن
پژوهش و همچنین بررسی دستاوردهای مطالعات مشابه بود ،در قالب گزارههایی پیشنهادی مطرح شد و از
پاسخگویان خواسته شد تا آنها را بر مبنای میزان تأثیرگذاری و براساس طیف لیکرت امتیازدهی کنند.

ِ
میراث نظامی در حفاظت و گردشگری
جایگاه ارزشهای
مجموعهٔ قزاقخانه و میدان مشق تهران
از دیدگاه دانشجویان دانشگاه هنر در پردیس باغ ملی

تحلیل یافتههای پژوهش
همانطــور کــه در بخــش روششناســی نیــز مطــرح

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

نســخۀ آنالیــن ایــن پرســشنامه روی وبگاه پرسالیــن
بارگــذاری شــد و تعــداد هفتــاد دانشــجوی پردیــس بــاغ
ملــی (از دانشــکدههای معمــاری و شهرســازی ،حفاظــت و
مرمــت ،علــوم نظــری و مطالعــات عالــی ،ســینما و تئاتــر و
هنرهــای تجســمی) ایــن پرسـشنامۀ آنالیــن را تکمیــل کردنــد
و جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش را شــکل دادنــد.

شــد ،فراینــد گــردآوری و تحلیــل دادههــا در ایــن پژوهــش
کیفــی همزمــان انجــام شــد .بدینترتیــب کــه دادههــای
حاصــل از پرســشهای متناظــر بــا هرکــدام از اهــداف
شـشگانۀ پژوهــش دســتهبندی شــد و بــا اســتناد بــه نمودارهــای
تحلیلــی مســتخرج از وبگاه پرســاین و بــر مبنــای یافتههــای
نظــری پژوهــش تحلیــل شــد کــه نتایــج حاصــل در جــدول زیــر
آمــده اســت:
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جدول  :7تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه در تناظر با اهداف پژوهش

اهداف پژوهش

دریافت تصویری کلی از مفهوم میراث
نظامی

دادههای حاصل از سه پرسش طرحشده درخصوص اولین هدف پژوهش ،ازطرفی ،حکایت از آن دارد که حدود
 70درصد از جامعۀ آماری با مفهوم میراث فرهنگی آشنایی دارند و برای باال بردن آگاهی از این مفهوم در سطح
ٔ
استفاده گسترده از
جامعه میتوان از رسانۀ ملی و قابلیتهای نامحدودی که متعاقب ایجاد شبکههای اجتماعی و
آنها در زندگی امروز ب ه وجود آمده بهره گرفت و ،از طرف دیگر ،نشان از عدمشناخت کافی از مفهوم ارزشهای
مرتبط به میراث فرهنگی در میان پاسخگویان دارد.
ٔ
تحلیل دادههای حاصل از دو پرسش متناظر با هدف دوم حکایت از آن دارد که شناخت درباره مفهوم نوپای میراث
نظامی ،بهمنزلۀ شاخهای 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 ،بهمنزلۀ میراث نظامی نزد جامعۀ آماری جایگاه
تثبیتشدهای دارد و این قابلیتی است که میتوان از آن بهره گرفت.

شناخت میزان درک جامعۀ آماری از
شاخصهای مؤثر در ارزشهای عینی
درخصوص وضع کنونی مجموعۀ
قزاقخانه و میدان مشق تهران

تحلیل دادههای حاصل از پرسشهای متناظر با هدف سوم نشان میدهد که دربارۀ آن دسته از تحوالت تاریخی
عینی مترتب بر مجموعۀ قزاقخانه و میدان مشق تهران
و ویژگیهایی که در این پژوهش تحت عنوان ارزشهای ِ
دستهبندی شدهاند شناخت متوسط روبهپایینی (با میانگین درصد پاسخگویی صحیح حدود  45درصد) در میان
پاسخگویان وجود دارد ،درحالیکه جامعۀ آماری پژوهش از میان دانشجویان پردیس باغ ملی دانشگاه هنر بود که
زمان زیادی را در این مجموعه گذراندهاند و حتی بخشی از آنان (دانشجویان دانشکدههای معماری و شهرسازی و
حفاظت و مرمت) با این مباحث در سطحی تخصصیتر آشنایی دارند.

شناخت میزان درک جامعۀ آماری
از شاخصهای مؤثر در ارزشهای
محتوایی درخصوص وضع کنونی
مجموعۀ قزاقخانه و میدان مشق تهران

نتایج حاصل از دادههای شش پرسش متناظر با هدف چهارم را میتوان اینطور تحلیل کرد که درصد افرادی که
ٔ
مجموعه تاریخی میدان مشق اطالع دارند بهطور میانگین کمتر از  30درصد
از تاریخچه و رویدادهای رخداده در
است و تنها ٔ
نکته مثبت از دید این پژوهش ،در این میان ،تثبیت جایگاه نظامی عمارت قزاقخانه بهمنزلۀ نخستین بنای
ٔ
این مجموعه در میان پاسخگویان و اهمیت وقایع مرتبط به کاربری نظامی مجموعه عمارت قزاقخانه و میدان مشق
تهران بهمنزلۀ مجموعهای با کاربری ٔ
اولیه نظامی است.

ارزیابی اقدامات حفاظتی انجامشده
(از منظر ارزشهای میراث نظامی) در
مجموعۀ قزاقخانه و میدان مشق تهران

بررسی دادههای حاصل از نخستین پرسش متناظر با هدف پنجم پژوهش نشان میدهد که برنامهریزی مناسبی
ٔ
برای باال بردن آگاهی جامعۀ آماری از اقدامات و برنامههای حفاظتی گذشته ،حال و ٔ
مجموعه تاریخی عمارت
آینده
قزاقخانه و میدان مشق تهران انجام نشده است .این در حالیاست که ،با توجه به روند طراحی سؤاالت پرسشنامه
بهمنظور باال بردن تدریجی حساسیت ذهن پاسخگویان به مباحث و اهداف موردنظر آن ،تحلیل دادههای پرسش
دوم نشان میدهد که درک پاسخگویان از وجوه عینی ساختمانهای مجموعه (ویژگیهای ظاهری و کاربری)
دقیقتر شده است و بهطور میانگین درک متوسطی از این ابعاد را ابراز کردهاند .اما این امر برای وجوه محتوایی و
رخدادهای تاریخی صادق نیست .بررسی دادههای حاصل از گز ٔ
اره آخر نشان از عدمتالش برای ارتقای کیفیت
شناخت و عدماطالعرسانی مناسب درخصوص اقدامات و برنامههای حفاظتی مجموعه دارد.

از تحلیل دادههای حاصل از پرسش نخست متناظر با آخرین هدف پژوهش میتوان دریافت که آگاه کردن جامعۀ
آماری از اقدامات و برنامههای حفاظتی میتواند سبب افزایش عالقه و ارتقای کیفیت شناخت و ادراک آنان از
شناخت دیدگاههای پیشنهادی جامعۀ ارزشهای میراث نظامی در این مجموعۀ تاریخی و لزوم حفاظت از آنها شودٔ .
نحوه امتیازدهی به راهکارهای
ِ
هدف درخصوص تقویت حفاظت از پیشنهادی در پرسش دوم نشان میدهد که این راهکارهای عملیاتی ،که میبایست توسط متخصصان و برنامهریزان
مجموعۀ قزاقخانه و میدان مشق تهران و امر حفاظت تدوین و اجرا شوند ،میتوانند نقش بسزایی در ارتقای کیفیت شناخت و درک از حفاظت ارزشمحور
از مجموعۀ تاریخی عمارت قزاقخانه و میدان مشق داشته باشند .مؤثرترین راهکار ،از نظر پاسخگویان ،استفاده از
ارتقای کیفیت گردشگری در آن
قابلیتهای شبکههای اجتماعی است که در حال حاضر بسیار مورد اقبال عمومی و بهویژه مورد استقبال جوانان
هستند؛ قابلیتی که ،با توجه به دادههای سؤاالت نخستین پرسشنامه ،مغفول واقع شده است.

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

دریافت تصویری کلی از مفهوم
ارزشهای عینی و محتوایی میراث
فرهنگی از نگاه جامعۀ ذیمدخل

تحلیل دادههای مستخرج از سؤاالت متناظر با هدف
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نتایج پژوهش
در ایــن بخــش ،نتایــج حاصــل از مطالعــات نظــری
ایــن پژوهــش بــرای یافتــن پاســخ بــه نخســتین پرســش آن
و همچنیــن نتایــج حاصــل از مطالعــات میدانــی در فــاز
نگرشســنجی (وفــق جامعــۀ آمــاری پژوهــش) بهمنظــور
پاس ـخگویی بــه دومیــن پرســش پژوهــش بــه تفکیــک آورده
شــد هاند.

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

نتایــج حاصــل از مطالعــات نظــری و پاســخ
بــه پرســش نخســت پژوهــش
از مطالعــات نظــری ایــن پژوهــش نتیجــه گرفتــه
میشــود کــه مفهــوم ارزش مرتبــط بــه میــراث فرهنگــی
ٔ
دامنــه میــراث
همزمــان بــا ایجــاد تحــوالت در بســط
فرهنگــی و حفاظــت از آن گســتردهتر شــده و ارزشهــای
مرتبــط بــه می ـراث فرهنگــی از ابعــاد تاریخــی ،زیباشــناختی
و ّ
کمــی فراتــر رفتــه و جنبههــای ناملمــوس ،فرهنگــی و
اجتماعــی را نیــز در بــر گرفتــه اســت .افــزون بــر ایــن ،بــا
ایجــاد نگــرش ارزشمحــور در حفاظــت و لــزوم تعریــف
ارزشهــا از دیــد جامعــه ،خوانــش و احصــای ارزشهــای
مســتتر در مصادیــق متنــوع میــراث فرهنگــی بــه امــری
اجتنابناپذیــر در حفاظــت از آنهــا و ارتقــای کیفیــت
گردشــگری در آنهــا مبــدل شــد .از ســوی دیگــر ،ارزشهــا
ٔ
جامعه دیگــر و از
از زمانــی بــه زمانــی دیگــر ،از جامعـهای بــه
کاربــری بــه کاربــری دیگــر متغیــر هســتند .بنابرایــن ،کیفیــت
خوانــش معانــی و ارزشهــا در یــک اثــر میراثــی ،کــه الزمــۀ
حفاظــت از آن و سرمنشــأ تدویــن رویکردهــای حفاظتــی و
ً
ایجــاد نگرشــی جامــع در درک و بیــان ایــن ارزشهــا و متعاقبــا
مشــارکت بهرهبــرداران و ذینفعــان در فرایندهــای حفاظتــی و
ـگری می ـراث نظامــی اســت ،مســتلزم
ارتقــای کیفیــت گردشـ ِ
دســتیابی بــه شــناختی کلنگــر و درونرشــتهای از مؤلفههــای
تأثیرگــذار در شــکلگیری و ادامـ ٔـه حیــات آن اثــر تاریخــی در
بســتر اجتماعی ـ فرهنگــی خــود اســت .میــراث نظامــی و
ـگری میـراث نظامــی نیــز ،کــه موضوع
حفاظــت از آن و گردشـ ِ
ایــن پژوهــش اســت ،از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت .عــاوه
بــر ایـن ،در پیشنویــس منشــور ایکوفــورت ،مصادیــق متنــوع
میــراث نظامــی ،از ابتــدای تاریــخ تاکنــون ،ســاختارهایی
یکپارچــه بــا بســتر فرهنگی ـ اجتماعــی و سکونتگاههایشــان،
ً
دربردارنـ ٔ
ـده ارزشهایــی ویــژه دانســته شــدهاند کــه کامــا یــا
ً
نســبتا متفــاوت بــا ارزشهــای شناختهشــده در انــواع دیگــر
ً
میــراث هســتند کــه الزامــا مبتنــی بــر دســتهبندی ارزشــی
هشــت ٔ
گانه ارائهشــده در ایــن منشــور و تنهــا محــدود بــه
آنهــا نیســتند و بایــد در هــر مــورد خــاص بــا توجــه بــه نــوع،
قدمــت ،بســتر جغرافیایــی ،تاریخــی و هویــت فرهنگــی و

اجتماعــی آن ،از زمــان پیدایــش تــا زمــان حــال ،توســط
متخصصــان امــر و بــا نگاهــی درونرشــتهای بررســی شــوند.
پــس از طــی فراینــد پژوهــش در فــاز مطالعــات نظــری
و جمعبنــدی ایــن مطالعــات ،میتــوان پاســخ بــه پرســش
نخســت را (ســیر تحــول مفاهیــم ارزشــی می ـراث نظامــی و
انــواع آن در مجموعـ ٔـه قزاقخانــه و میــدان مشــق تهـران چگونــه
تبییــن و طبقهبنــدی میشــود؟) در پیمــودن گامهــای
پژوهشــی زیــر خالصــه کــرد:
● معرفــی می ـراث نظامــی بهمنزلــۀ شــاخهای از می ـراث
ـی مترتــب بــر آن.
فرهنگــی و ارزشهــای عینــی و محتوایـ ِ
● تبییــن رویکــرد حفاظــت ارزشمحــور و تســری آن بــه
ـگری میـراث نظامــی.
مفهــوم میـراث نظامــی و گردشـ ِ
اث
● بررســی نظــام ارزشهــای عینــی و محتوایــی می ـر ِ
نظامــی در مجموعــۀ عمــارت قزاقخانــه و میــدان مشــق تهران،
بهمنزلــۀ یکــی از مصادیــق می ـراث نظامــی مــدرن در ای ـران،
از طریــق بررســی تاریخچــۀ تحــوالت کالبــدی و معنایــی آن.
ایــن گامهــا قابلیــت تعمیــم بــه ســایر گونههــای
میــراث نظامــی در طــول زمــان در ایــران را دارد؛ بــه ایــن
معنــا کــه حفاظــت از هــر یادمــان ،بنــای یادمانــی ،بنــای
منفــرد ،مجموعـ ٔـه ســاختمانی ،محوطــه ،ســاختار یــا منظــری
کــه بنــا بــه تعاریــف ارائهشــده از میــراث نظامــی در ایــن
حــوزه جــای گیــرد ضــروری اســت .لــذا بایــد تاریخچــه و
تحــوالت کالبــدی و فراکالبــدی آن از زمــان پیدایــش تــا
حــال حاضــر براســاس اصــول حفاظــت ارزشمحــور ،کــه
ٔ
کمیتــه ایکوفــورت نیــز بــر آن تأکیــد میکنــد ،بررســی و
مطالعــه شــود و ارزشهــای مترتــب بــر آن اســتخراج شــوند.
همانطــور کــه پیشتــر نیــز گفتــه شــد ،ایــن ارزشهــا در
هــر مــوردی خــاص و وابســته بــه بســتر جغرافیایــی ،تاریخی و
فرهنگــی خــود هســتند.
نتایــج حاصــل از مطالعــات میدانــی و پاســخ
بــه پرســش دوم پژوهــش
نتایــج بهدســتآمده از تحلیــل دادههــای 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
تهــران اســت ،در پاســخ بــه پرســش دوم پژوهــش (کیفیــت
حفاظــت از میـراث نظامــی مجموعــۀ قزاقخانــه و میدان مشــق
ته ـران ،بهلحــاظ جایــگاه ارزشهــای احصاشــده در نگــرش
ذیمدخــان و گردشــگران (وفــق جامعــۀ آمــاری پژوهــش)
چگونــه اســت؟) عبــارت هســتند از:
● درخصــوص کیفیــت شــناخت کلــی از مفهــوم
ارزشهــای عینــی و محتوایــی میراثــی از نــگاه جامعــۀ

ِ
میراث نظامی در حفاظت و گردشگری
جایگاه ارزشهای
مجموعهٔ قزاقخانه و میدان مشق تهران
از دیدگاه دانشجویان دانشگاه هنر در پردیس باغ ملی
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پژوهشهای پیشنهادی آتی
بهمنظــور نیــل بــه هــدف غایــی ایــن پژوهــش مبتنــی بــر
حفاظــت از ارزشهــای مترتــب بــر مصادیــق متنــوع میــراث
ـگری میـراث نظامــی
نظامــی در ایـران و ارتقــای کیفیــت گردشـ ِ
و جمعبنــدی نتایــج حاصــل از هــر دو فــاز ایــن پژوهــش
و بــا توجــه بــه پیشــنهادهای ارائهشــده از ســوی تعــدادی از
پاســخگویان ،پژوهشهــای مشــابهی بــا هــدف شناســایی
ســایر گونههــای میــراث نظامــی و ارزشهــای وابســته بــه
آنــان در ســطح نظــری و ســنجش نگــرش ســایر گروههــای
گردشــگران از ارزشهــای مترتــب بــر مجموعــۀ قزاقخانــه و
میــدان مشــق ته ـران و ،در مقیاســی کالنتــر ،ارزیابــی می ـزان
شــناخت گروههــای گوناگــون ذیمدخــل از گونههــای متنــوع
میـراث نظامــی در ایـران ،در ســطح کاربــردی ،پیشــنهاد میشــود.
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آمــاری ،بــا توجــه بــه دادههــای پرس ـشنامه ،میتــوان چنیــن
نتیجــه گرفــت کــه بســتر مناســبی بــرای معرفــی مفاهیــم
ارزشــی مرتبــط بــه میــراث فرهنگــی میــان گردشــگران و
ٔ
جامعــه ذیمدخــل در امــر حفاظــت وجــود دارد و میتــوان
بــا اســتفاده از امکانــات و قابلیتهــای ارتبــاط اجتماعــی
موجــود در عصــر حاضــر بهســمت ارتقــای شــناخت و درک
ایــن مفاهیــم گام برداشــت.
● تعریــف مفهــوم میـراث نظامــی و معرفــی و دســتهبندی
گونههــای متنــوع آن اقدامــی اســت کــه بایــد ب ـرای بــاال بــردن
ٔ
جامعــه ذیمدخــل از ایــن مفهــوم
شــناخت گردشــگران و
انجــام شــود تــا بتــوان نخســتین گام را بهمنظــور حفاظــت
گردشــگری آن
از ایــن حــوزه از میــراث و ترویــج و تقویــت
ِ
برداشــت.
● درخصــوص آن دســته از تحــوالت تاریخــی و
ویژگیهایــی کــه در ایــن پژوهــش تحــت عنــوان ارزشهــای
ـی مترتــب بــر مجموعـ ٔـه قزاقخانــه و میــدان مشــق ته ـران
عینـ ِ
دســتهبندی شــدهاند ،شــناخت متوســط روبهپایینــی در میــان
پاســخگویان وجــود دارد.
● اگــر شــناخت و درک مناســبی در گردشــگران و جامعــهٔ
ذیمدخــل از مفهــوم می ـراث نظامــی و ارزشهــای آن ایجــاد
شــود ،ایــن قابلیــت وجــود دارد کــه شــاخصهای مؤثــر در
ٔ
مجموعــه تاریخــی میــدان مشــق
ارزشهــای محتوایــی در
بهمنزلــۀ یکــی از مهمتریــن مصادیــق میــراث نظامــی در
تهــران و لــزوم حفاظــت از آنهــا بیشازپیــش توســط ایــن
افــراد درک شــود.
● آگاه کــردن گردشــگران و جامعــۀ ذیمدخــل از
اقدامــات و برنامههــای حفاظتــی میتوانــد ســبب افزایــش
عالقــه و ارتقــای کیفیــت شــناخت و ادراک آنــان از ارزشهــای
محتوایــی مترتــب بــر ایــن مجموعههــای میــراث
عینــی و
ِ
نظامی ـ فرهنگــی ،لــزوم حفاظــت از آنهــا و ترویــج و
ارتقــای گردشــگری در آن شــود .تدویــن و اجـرای راهکارهایــی
عملیاتــی توســط متخصصــان و برنامهریــزان امــر حفاظــت
میتوانــد نقــش بســزایی در ایــن میــان داشــته باشــد.
● مؤثرتریــن راهــکار ،از نظــر پاســخگویان ،اســتفاده
از قابلیتهــای شــبکههای اجتماعــی اســت کــه در حــال
حاضــر بســیار مــورد اقبــال عمومــی ،بهویــژه جوانــان،
هســتند .ایــن قابلیتهــا ،بــا توجــه بــه دادههــای پرس ـشنامه،
مغفــول واقــع شــدهاند.
بــا تعمیــم ایــن نتایــج بــه ســایر مصادیــق میـراث نظامــی
میتــوان اینطــور نتیجــه گرفــت کــه برنامهریــزی ،تدویــن
و اجــرای راهکارهایــی بهمنظــور بــاال بــردن آگاهــی و درک
ذیمدخــان از مصادیــق میـراث نظامــی از ســوی متخصصــان
و متولیــان حــوزۀ حفاظــت از میـراث فرهنگــی میتوانــد ســبب

افزایــش عالقــه و ارتقــای کیفیــت شــناخت و ادراک آنــان از
ارزشهــای متنــوع مترتــب بــر ایــن ســاختارهای میراثــی شــود
ِ
و گامــی مؤثــر بــرای رســیدن بــه اهــداف ایــن پژوهــش در
ُ
ســطح خــرد و حفاظــت از می ـراث نظامــی و ارتقــای کیفیــت
ـگری می ـراث نظامــی در ســطح کالن و بهمنزلــۀ هــدف
گردشـ ِ
غایــی در ایــن حــوزه باشــد.
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