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مرحوم شیرازی را باید در زمره نخ ستین دانشآموختگان ر شته مرمت ،هم به مفهوم آکادمیک و هم عملی جای
داد .او از سووویی در دانشووهدهای معتبر در ایتالیا با درجه دکترای مرمت فارغالتحصوویش شوود و از سوووی دیگر به
محض بازگ شت به ایران در اثر همهاری عملی با کار شنا سان و با ستان شنا سان ایتالیایی ،مخ صو صاً در ا صفهان،
مراحش تربیت عملی خود را طی کرد که البته تا سالهای آخر حیاتش نیز به همان رویه ادامه یافت.
او از بطن خانوادهای بزرگ برخاسته بود؛ خانوادهای مذهبی ،اصیش ،معتبر ،ریشهدار ،و پرجمعیت .در خانه ایشان
ب سیاری از مردمان محترم و مهم شهر رفت و آمد دا شتند و زمینههای بزرگی از همان کوچهی در دکتر شیرازی
پرورده شد .از خود او در مرا سم تجلیلش ،چند لحظه پیش از فوت تأثربارش ،شنیدم که پدرش به او گفته بود
شغلی انتخاب کن که خدا از تو را ضی با شد .برای همین پیش از ترک ایران ت صمیم گرفته بود در ر شته مرمت
تحصوویش کند و بیشووتر به کار تعمیر مسوواجد و مزارات بپردازد .به این ترتیب کسووب و کار را به اصووالتهای
خانوادگی پیوند زد و به این عمش خود همواره میبالید.
در عین فعالیتِ نظری و عملی ،دکتر باقر آیتاهلل زاده شیرازی در حوزه مدیریت تخ ص صی ،چه قبش و چه بعد
از انقالب ا سالمی ،فعالیت ب سیاری کرد .کار در حوزه حفاظت و مرمت علیالخ صوص ،و میراث فرهنگی بطور
عام ،برای او یک شغش نبود .بلهه یک مسئولیتِ ملی برعهده خویش میدید ،و همواره تالش میکرد تا هرکاری
از دسووتش برمیآید انجام دهد تا امانتِ پیشووینیان سووالمت به آیندگان برسوود .پال اگر دزم بود با حوصووله و
شهیبایی و اگر نه با سماجت و رندی کارها را پیش میبرد.
پاکدامنی ،زندگی سالم ،و موقعیت خانوادگی ممتاز مرحوم شیرازی هیچ بهانهای برای خردهگیری و سوءاستفاده
باقی نمیگذاشت .بنابراین با وجاهت و تالش فوقالعاده زیاد توانست در بزنگاههایی مثش سالهای نخست پال
از پیروزی انقالب ،نق شی یگانه در حفظ و صیانت از آثار تاریخی ک شور و ظرفیتهای علمی سازمان میراث
فرهنگی ایفاء کند که طوفانهای مقطعیِ سیا سی پدید آورد ،و آثار و کار شنا سان و دان شمندان و ا ستعدادها را
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دستخوش آسیب و تهدید ساخت .در تمام این مراحش نیز مناسباتِ سازمانی او بیش از آنهه اداری باشد ،انسانی
و همراه با عطوفت بود.
دکتر شیرازی هر کار مرمتی را تبدیش به یک عرصه پژوهشی میکرد ،و همیشه بهمثابه یک پژوهشگر و نه صرفا
حفاظتگر و مرمتگر فعالیت میکرد .حفاظت برایش موکول به پژوهش و امر مرمت صووحنه پژوهش بود .دانشووی
که عموماً نانو شته در سینه دا شت وی را به صاحبنظری ممتاز بدل ساخته بود .پال تعجبی ندا شت که هرکجا
ح ضور دا شت محش مراجعه عموم پژوه شگران عر صه معماری دوران ا سالمی با شد .این مو ضوع اخت صاص به
پژوهشوووگران ایرانی نداشوووت .حتی پژوهشوووگران بینالمللی هم برای نظر وی اهمیت قائش بودند و به علم او
معترف .نمونهای که خوب به خاطر دارم پیامی بود از هیلن برند برای او .زمانیهه دکتر شیرازی م شغول ترجمه
کتاب «معماری ا سالمی :شهش ،کارکرد و معنی» بود ،فهر ستی از ا صالحات را برای نوی سنده ار سال و درباره
وضووعیت آنها در ترجمه کسووب تهلید کرد .هیلن برند در جواب به او گفت نظر شووما حجیت دارد و هرکجا
اصالح دیگری نیاز داشت مختارید و آنرا نیز به اطالع من برسانید.
همین مقام بینظیر که میتوان آنرا به مرجعیت در رشووته مرمت و حفاظت تعبیر کرد ،سووبب شوود در همه آثار
مرمت شده طی سالهای فعالیت او ،یا خود ح ضوری مؤثر و فعال دا شته با شد یا م سئودن و د ستاندرکاران
مرمت با بهرهگیری از نظر و راهنمایی او کار را پیش ببردند .بدین اعتبار و به دلیش سوووفرها و سووورکشووویهای
فراوانش در سرتاسر کشور ،شناخت وی از آثار تاریخی ایران و خصوصاً آثار دوران اسالمی و بیاغراق کمنظیر
بود .اما در همان حال هیچهال را در طول این سوووالها ندیدم که به اندازه او بگوید ما آثار تاریخی خود را
نمی شنا سیم و درباره آن چیزی نمیدانیم .این تهیه کالم او از سویی عظمت و عمق معماری دوران ا سالمی را
آشهار میسازد و از سوی دیگر خضوع و خشوع دکتر شیرازی را در برابر آن نشان میدهد.
همین تواضع در برابر آثار نیاکان بود که مقام آموزش را برای مرحوم شیرازی اولی کرده بود؛ آموزشی که مطابق
سنت پی شینیان پایبند به تدریال و تربیت تؤامان ،اولویتِ تربیت بر آموزش ،و مبتنی بر منا سبات ا ستاد شاگردی
باشوود .عطش برای فهم آثار معماری با او کاری کرده بود که درِ اتاقش همیشووه به روی مراجعین باز باشوود؛ از
دان شجویان جوان گرفته تا ا ستادکاران حهیمِ کم سواد تا برج ستهترین دان شمندانِ بینالمللیِ این حوزه .چراکه به
تجربه آموخته بود هرکدام فرصتی تازه برای آموختن پیش رویش قرار میدهند .حاصش اینهه امروز تمام کسانی
که چه به شووهش عملی و چه دانشووگاهی در رشووته مرمت ابنیه تاریخی مشووغول به کارند بطور قطع یا مسووتقیم
شوواگرد او بودهاند و یا شوواگرد شوواگردان او هسووتند .همین گسووتردگی فعالیت و کارنامه پربار اسووت که موجب
میشود او را به راحتی شیخ المشایخ مرمت علمی کشور بنامیم.
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 ۲۸مرداد هرسال بیاختیار ما را به یاد کودتای سال  ۱۳۳۲میاندازد .به یاد دارم از او شنیده بودم که میگفت من
از پرورشیافتگان فضای سیاسی پیش از کودتای  ۲۸مردادم که سرخوردگی ناشی از حقارت آن شهست ملی را
با کار طاقتفر سا در ر شتههای دیگر جبران کردند و ن سش ما به همین دلیش ن سلی کو شا و موفق ا ست .نمیدانم
چه بود که روز  ۲۸مرداد سال  ۱۳۸۶عده زیادی در سالن نقش جهان فرهنگستان هنر برای تجلیش از مقام علمی
او گردآمدند .او در آن زمان از همه فعالیتهایش محروم شووده بود و موقعیتی نداشووت .همه کسووانی هم که در
مرا سم سخن گفتند و ح ضور دا شتند در آن شرایط هیچ موقع و مقامی ندا شتند .بنابراین شائبهای نبود که این
جمع بدان خاطر ت شهیش شده تا همه دو ستداران و همفهران از زحمات سالیان او تقدیر کنند و به عبارتی آنجا
یک محفش انال بود .هرکه هرچه حقیقتاً در دل داشت بدون مالحظه بیان کرد و در انتهای مجلال از او خواستند
چند کالم سووخن بگوید .نمیدانم چه شوود که از خدا و عاقبتِ نیک گفت .پال از اندکی وقتی صوودای انان بلند
شد ،پشت همان میزی که کمی قبشتر سخنرانی کرده بود ،آرام جان سپرد و از میان ما پرکشید...
و چه شیرین رفت...
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