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    پژوهشی  لهمقا

مداخالت پیشین و نوین در میراث معماری؛ تبیین رویکردهای ارزشی در یک سیر  

 ه.ش 1355تا   1309تاریخی از 
 ۳وحیدزاده، رضا *۲، حسین احمدی۱نرجس زمانی

 

 . دانشجوی دکتری مرمت اشیاء، دانشکده مرمت و حفاظت، دانشگاه هنر اصفهان -1

 ، دانشکده مرمت و حفاظت، دانشگاه هنر اصفهان.گروه مرمت  دانشیار -2

 .دانشکده مرمت و حفاظت، دانشگاه هنر اصفهاندکتری مرمت اشیاء،  -3

 ( 2۰/11/13۹۹، پذیرش:۰۵/۰۸/13۹۹)دریافت:

 

 چکیده
گیری انجمن آثار ملی در اوایل دنبال آن شکلوقوع انقالب مشروطه و بهپس از  میراث فرهنگیبحث   با موضوعیت یافتنِ

برای حفاظت    های بیشدتریمینهش؛ ز  1309ای از اصدول در قانون عتیقا  سدال  تصدوی  مجموعه  ، همچنینمعاصدر سده 
و در دیگر نقاط به  ادار این   بناهای تاریخی در مرکز کشدور بهتعمیر   ،تاسدیس ادار  عتیقا  پس از. شدهآثار تاریخی ایجاد 

 .ش و تاسدیس سدازمان ملی حفاظت آثار   1340 شدناسدی در شدعبا  معارا واگ ار شده. سد س از میانه دههدوایر باسدتان
که الزاما  نظری جهیهی را  ،ایجاد شده  به حیطه حفاظت و مرمت میراث معماری  التی نوباسدتانی، بتدتری برای ورود مقو

های انجمن آثار ملی شده  با فعالیتهای ایجادکه آگاهیکنه این پرسدش را تتب  می  ،پژوهش در بادی امرهمرا  داشدت. به
س س در پی فهم  دنبال داشت.تعمیرا  ادار  عتیقا  بههای نظری را در های ارزشی یا بایتتهو قانون عتیقا ، چه دیهگا 

داد  میدان  مواجهدا ِ روی ،هدای جدهیده حفداظدت و مرمدتهدای ارزشدددی بدا پیوسدددتن بده جریدانداد  در دیدهگدا هدای ر چرخش
نیز، جتدتجو خواهه شده. پژوهش که رویکردی کیفی و تفتدیرگرا دارد، پس از تجزیه و   مهاخال  نوینهای پیشدین و رویه

و سدد س با اسددتهالل  پردازدها و مناب  تاریخی،  به تشددریم مباحث میآمه  از گزارش دسددت  های بهتحلیل محتوایی داد 
شداهه توان های پژوهش حاکی از آن اسدت که در تعمیرا  ادار  عتیقا  همچنان میشدونه. یافتهمنطقی، نتایج تبیین می
حدال یشدددین، بدا توجده بده بقدای حیدا  اثر در زندهگی اجتمداعی بود. بدا اینای از سدددندتِ تعمیرا  پرویکردهدای بنیدان یدافتده

توان در قال  رویکردهای برآمه  از سنت، رویکردهای التقاطی و رویکردهای  های ارزشی تعمیرا  ادار  عتیقا  را میگونه
ماهیت تاریخی و ز توجه به  های ارزشددی در اقهاما  سددازمان ملی حفاظت آثار باسددتانی، امایهارزشددیِ نو؛ مطرك کرد. بن

رغم التفا  های داخلی، علیرویکردهای ارزشدی گرو گرفت. با این وجود شدناختیِ میراث معماری سدهم زیادی میزیبایی
توان به مواجهاتی مبتنی بر تباین سدرانجا  میای را نیز در برداشدتنه.به این مقوال ، گرایشدا  فرهنگی و کارکردمحورانه

، های بومی یا ذوق و سلیقه ایرانیانطباق با روش ، اختالا دیهگا  در چگونگی و میزانِ مهاخله،  زیباشناسانههای  در دیهگا 
های فرهنگی جوام  غالبا برخاسدته از تفاو های پیشدین نتدبت به مرمت سدبکی اشدار  کرد که و حتی تشدابه با برخی رویه

 در فهم و نگرش نتبت به میراث معماری بود.

 ، موسته ایزمئو، رویکردهای ارزشی، سازمان ملی حفاظت آثار باستانی، تعمیرا میراث معماری: هاکلید واژه

۱۳۹۹نشریه علمی معماری اقلیم گرم و خشک. سال هشتم، شماره دوازدهم، پاییز و زمستان     
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 های پژوهشپرسش
های  های ارزشدی یا بایتدتهدیهگا  شدناسدی، چهشده  توسدا ادار  عتیقا  و دوایر باسدتانهای تعمیرا  انجا در رویه -1

 یافت؟ توان می دنبال داشتبه مهاخال انجا ِ نظری که حه و مرزهایی را در 
چه است و چگونه بود   های جهیه حفاظت و مرمتهای ارزشی با پیوستن به جریانداد  در دیهگا های ر چرخش   -2
 توان یافت؟ های پیشین و رویکردهای جهیه میمیان رویهرا ها، تباینا  و تعامالتی  قرابت
 

 مقدمه -1
گیری از معماری سدنتی و بهر  رایجِهای  ای سدنتی با اسدتفاد  از روش به شدیو در گ شدته تعمیرا ِ بناهای تاریخی در ایران،  

وقوع  افزایش سددطم آگاهی عمومی پس ازشدده. کرد؛ انجا  میهم میسددنتی هنر و معماری ایرانی فراهر امکانی که نظا 
 تاسدیس   بود، فرهنگ  وزار متولیِ   که  الملکصدنی   ش. توسدا  1289  ادار  عتیقا  در سدال شدهانقالب مشدروطه موج 

  یابهارتقاء    "میراث گ شدتگان"به مقا    معماریِ گ شدته جایگا   سدب  شدهتاریخ پیشدین  نتدبت به    هارشده آگاهی .شدود
 .(1398  ،اصلزاد  و محمودیخاد )

قانون   تهیهمقهما     ،تهریجی موضدوع حف  بناهای تاریخی شدهنِ منهش. و نظا   1301در سدال  تشدکیل انجمن آثار ملی
کرد بود کده الزامداتی را برای تعمیرا  بنداهدای تداریخی وضددد  میاولین مرج  قدانونی  آورد. این قدانون  فراهمرا    1عتیقدا 

از سددوی   تعمیرا  مجوزهور  دهه که صدد نامه قانون عتیقا  نشددان میمطالعه ماد  هشددتم آنین  (.1395:27  دوسددتوطن)
وزار   یهِ مورد تایمتخصددصددینِ ، و اسددتفاد  ازانحراا از آن و تعهه عه   تعمیرا   برنامه تصددوی ه منوط ب، وزار  معارا

یا شدبیه  ،بنا مصدالم قهیمیِنامه اصدالحی این قانون، مواردی همچون لزو  اسدتفاد  از بود. حتی ماد  هشدتم در نظا  معارا
 (.28گرفت )همان، را نیز در برمی محفوظ بمانه ه صور  اولیه بناکطوری، ترمیما  و اجرایبه آن 

 اشدتیاق ترویج    هموج ،شدناسدان خارجی در اوایل سده  معاصدرهایی از سدوی برخی باسدتانسدخنرانیانتشدار رسداال  و ایراد  
سدال  2تصدوی  قانون اوقاا و دپارتمان عتیقجا  ملی  با تاسدیس. گردیه  این مرز و بو   معماری  میراث به نتدبت  جهیهی
توسدا این دپارتمان و دوایر  تری  ترد گتد صدور   ی بهتاریخ ابنیه ا  درتعمیر ،وزار  فرهنگ افزایش بودجهش. و    1313
شدناسدی در وزار   ادغا  ادار  باسدتان پس ازمعاصدر نیز    سده   در میانه(.  1385،  )نگهبان  گرفتصدور  شدناسدیِ آن،باسدتان
ن از گیری این سدازماش. تاسدیس شده. بهر   1344سدازمان حفاظت از آثار باسدتانی در آن وزارتخانه در سدال ،  وهنرفرهنگ

  در ایران  حفاظت و مرمت آثار تاریخیرویاروییِ   سداززمینههای خارجی،  های داخلی و گرو کرد توان علمی و فنیِ تحصدیل
 .مطرك بودکه در سطم جهان بود و اصول نوینی  مقوال با 

و   جدهیدهو رویکردهدای مرمتی  عتیقدا   ادار هدای تعمیرا   رویده  کداوش درکده مداهیتی کیفی دارد،  پژوهش حداضدددر  هدها  
، هاهنوشدتها از داد .  اسدتداد  میان این دو، ها، تباینا  و تعامال ِ ر و قرابت یکغال  در هر    های ارزشدیِدیهگا شدناخت  

معارا و پس از آن   که تعمیرا  شدعبهاینشدایان ذکر  انه.  گردآمه صدور  اسدنادی به  ،و مناب  تاریخی هامهارک، گزارش 
 ،در اصدفهان  3ایتالیایی خاور دور و نزدیک موسدتدههای دفترفنی سدازمان حفاظت از آثار باسدتانی و کارشدناسدانِ فعالیت
عنوان کانون بهاصدفهان ،  مصدادی  قابل اتکاءدلیل تعهد  اسدت. بنابراین بهزد ای را برای این ناحیه رقمقابل مالحظه پیشدینه

عداریدت هدایی نیز از سدددایر منداط  کشدددور بدهو در عین حدال بده فراخور مبداحدث، نمونده  رارگرفدتقمحوری مطدالعدا   
 .  استشه گرفته



 

14۹  

ر... 
ی د

زش
 ار

ی
دها

کر
روی

ن 
تبیی

ی؛ 
مار

 مع
ث

یرا
ر م

ن د
نوی

 و 
ین

یش
ت پ

خال
دا

 م
 

 

کننه  که ارزیابی و شدناخت حه و مرزهایی محهود اسدتهایی از تعمیرا  ادار  عتیقا  در پی بررسدی ویژگیابتها پژوهش 
در گدا  پد یر کننده.  دور  را امکدانهدای ارزشدددی در مدهاخال  آنآور و یدا معیدارهدایی برآمده  از نگرش هدایی الزا یدا چدارچوب

معیارها و مقوال ِ   کاربتدتچگونگی شدناخت   وتحلیل آنها،که با تجزیهبررسدی خواهنهشده   هاییرویکردها و گفتمان  ،بعهی
داد   ها، تباینا  و تعامال ِ ر قرابتدر گا  پایانی   میتدر گردد.  ،سدازمان ملی حفاظت آثارباسدتانی اقهاما در نوین جهانی

 ، اسدتفاد  از راهبرد اسدتهالل منطقیاب  ،ها، و رویکردهای جهیهای از رویکردهای متاثر از آنهای پیشدین و یا پار رویهمیان  
 .خواهه شهتشریم 

 

 پیشینه تحقیق -2
مطالعا ِ دکتری موضددوع برخی    ،میان سددنت حفاظت در ایران و جریان جهانی حفاظت  تفاو های اخیر، وجو  طی سددال

. وحیهزاد ، پهرا  و اولیاء، از رهگ ر بازشدناسدی رابطه آفرینش بومی و انهبه آن پرداختهی از منظرهای مختلفاسدت که بود 
های نظری و سددواب  عملی منهی از متن آموز حفاظت، به این موضددوع نزدیک شدده  و با اسددتخرار معیارهای اصددالت

یدک کدل جدام  و پویدا معرفی مثدابده  رویکردی را مبتنی بر اصدددالدت وجودی بدا تعبیری متفداو  از اثر تداریخی بده  ،حفداظدت
ها و نواقص اصدل حهاقل هرفته نیز پس از تبیین کاسدتییاء و عباسدیپور، اول(. امین1392)وحیهزاد ، پهرا  و اولیاء،    کننهمی

افزون بر تاکیه بر تهاو  کارکرد و  مهاخله، به بازشدناسدی سدنت حفاظت و مهاخله با تکیه بر متدجهجام  اصدفهان پرداخته
نوین دانتددتنه  های حفاظت  رفت از چالشهای بومی حفاظت را را  برونرجوع به سددنت  ،عنوان هها رسددالت حفاظتبه

(. ابونی، یادگاری و اولیاء، با تامل بر تفاو  وجو  فراکالبهی میراث معماری ایران و 1392هرفته،  پور، اولیاء و عباسدی)امین
محور بودن دیگری دارد؛ پیامههای تاثیر این وجو  تفاو  را به حفاظت حانز غرب که ریشده در نگا  توحیهی یکی و انتدان

پور و حجت نیز از زاویه تفاو  نقش مرمتگر میان نگرش (. ارژمنه، امین1394)ابونی، یادگاری و اولیاء،  انه  نتددتهاهمیت دا
های عامل انتدانی مرمت و به موضدوع تقرب یافته و به رویکردی که مبتنی بر ویژگی ،جهانی حفاظت و نگرش اسدالمی

هایی متناظر با جریان فکری و فرهنگی تمهن اسالمی گییافته و اهلیت او را با ویژای اوست دستفراتر از صالحیت حرفه
 (.  1395پور و حجت، )ارژمنه، امین انهگرفتههها 

 انه. مقالههایی هتددتنه که از زوایای گوناگون تجارب تاریخ حفاظت معماری ایران را بررسددی کرد دیگر پژوهش دسددته
ظدت معمداری در ایران را از زاویده فهم رابطده آن بدا تداریخ نیکزاد و ابونی در زمر  این مطدالعدا  هتدددتنده کده تجدارب حفدا

نگاری معماری،  حفاظت را انه. در این نوشدتار آنها پس از بررسدی تجارب حفاظتی در تالقی با تاریخمعماری جتدتجو کرد 
حول مرمت در  سدیر ت(. محمهمرادی و عبهی،  1396زاد، انه )ابویی و نیکروشدنگر برخی  نقاط کور تاریخ معماری دانتدته

کشدور، در سده دور  بررسدی های سدیاسدی، اقتصدادی و فرهنگی  نظا   با مطالعه تاثیرا   قبل از انقالب اسدالمیایران را تا 
کده سدددازمداندههی ای  ر دور هدا دزعم آنانده. بدهحفداظدت مدهرن پرداختده هدای تعمیراتی در دور انده و پس از آن بده فعدالیدتکرد 

گرفت،  میباسدتانی صدور آثارملی حفاظتالمللیِ سدازمانهای بینو همکاریتشدکیالتی و قانونی در باب حفاظت و مرمت  
مهرآذر  (.  1396گرفت )محمه مرادی و عبهی اردکانی، به مطالعه و مرمت در برخی بناها شدکلرویکردهای جهیهی نتدبت

ی کمبود در میراث معماری را بررسدی کرد  و برخی از رویکردهای مرمتی موسدتده  هانیز در پژوهشدی تجارب مرمتِ بخش
ترتی  برخی ای برای اصددول و عمل حفاظت نوین در ایران دانتددته و بهینزمینهعنوان پسایتالیایی ایزمئو در ایران را به

 Mehr) اسدتدانتدتههایی  ز کاسدتیمهاخال  کارشدناسدان ایرانی با مشدکل کمبود را در مقایتده با رویکرد ایتالیایی حان

Azar, 1997.) 
منظور تعمیر و نگهدهاری بنداهدای تداریخی  ای دیگر از تحقیقدا  بده تشدددریم اقدهامداتی کده در دور  پهلوی اول بدهدسدددتده

- 1320بررسدی وضدعیت آثار تاریخی شدهر اصدفهان در دور  پهلوی اول )سدیه بنکهار که با انه همچون شده؛ پرداختهانجا 
هدا بدا اسدددتفداد  ازکدارشدددنداسدددان و معمداران سدددنتی بده ثبدت آثدار ملی، بدازگرداندهن موقوفدا  آثدار و مرمدت آن  ،(ش.  1304
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شدناسدی ای از توسدعه و تکامل باسدتانزرگران که مفهو  مهرن مرمت در ایران را نتیجه(.  1394بنکهار،  سدیهاسدت )کرد اشدار 
ایتالیایی خاورمیانه و  های موسدتدهرویکردها و فعالیت ،سدنتی به مهرن زمینهدر ایران دانتدته، در بررسدی گ ار مرمت از 

 .(Zargran, 2014)است  سنتی ایران قلمهاد کرد   خاوردور )ایزمئو( در ایران را متب  معرفی اصول مهرن مرمت به زمینه

رویکردهای ارزشدی تعمیرا  ادار  عتیقا  و اقهاما  سدازمان   بهبر آن اسدت تا ، پیشدین درادامه تحقیقا پژوهش حاضدر
 کنه. شناساییرا  آنهاداد  میان مواجها ِ ر   ویافته ملی حفاظت آثار باستانی، دست

 

 عتیقات در دوره اداره  تعمیرات -3
ارانه   هابنهیِ موضددوعی آنقال در این بخش پس از تاملی کوتا  بر سدداختار اجراکننه  مهاخال ، جتددتاری معطوا به  

های ارزشددیِ  مایهای مناسدد  را برای درک دروندرآمه و طرك مصددادیقی توا  با مباحث، زمینهخواهه شدده. چنین پیش
های  گیری آنها از نگرش بنهیِ رویکردهای ارزشدی، بر اسداس سدهمگونهکرد. بحث با مهاخال  در این دور  فراهم خواهه

 نهی خواهه شه.بجم  ،سنتی یا نوین
 تعمیرا   ساختاریروابا درون -3-1

ادار  در مرکز کشدور توسدا   تعمیرا  بناهای تاریخیبا تاسدیس دپارتمان عتیقجا  و براسداس ماد  سدو  قانون عتیقا ، 
دپارتمان عتیقجا  را شده.  میانجا  شدناسدیِ متدتقر در شدعبا  معارا،دوایرِ باسدتان وسدیلههب  در ایاال  و والیا و عتیقا  
ک بخش که سدرکشی  و ی -5سدیهمحمهتقی مصدطفوی -شدناسدی  کل باسدتانعتیقا  یا ادار  رنیس ادار   همرا ِبه 4گهارآنهر  

متشدکل از مهیر معارا،  ای نیز  منطقهی  هاهیا (.  1334کرد )مصدطفوی،  تاریخی را برعهه  داشدت؛ مهیریت می  بر بناهای
و گا   تعمیرا    ، برآورد مخاررِو همکارانش همچون مصدطفوی 6. نقش آنهر  گهاربودنه  ،کارمنه فنی و معمار ابنیه تاریخی

آیه نظر میحال به. با این7برد تعمیرا  بوددسدتورا  نهایی و سدرکشدی بر پیش ارانهو سد س    ای برای تعمیراتهیه نقشده
پس و ها چه غالبا با حضدور آنموارد معماران و اسدتادکاران نقشدی بتدیار موثر در رونه تعمیرا  داشدتنه، چنانبتدیاری که در 

 (.  1355  ،)ورجاونه شهبرنامه تعمیرا  توسا گهار تهیه میها، تصمیم نهایی اتخاذ و طرك پیشنهادها توسا آناز 
 

 موجودیت مادی و کالبهی بنا رویکردها نتبت به -3-2
یک دارچگیِ رویکردهدا، بده فراخور تجربیدا  معمداران و منده تعمیرا  در این دور  کده موجده عده سددداختدار تجربدهبدا وجود  

سدازی و هایی حاکی از توجه به حف  مصدالم اصدیل موجود در بنا، با پیاد نمونهتوان گردیه؛ میمقتضدیا  بنای تاریخی می
بنهی پس از پی ،هاروی ازار  و نصد  دوبار  آنبر  های باقیمانه  کردن کاشدیپیاد ها حین تعمیرا ، یافت. نصد  مجهد آن

حال  با این (.تاگزارش مرکز اسددناد، بی)  در زمر  این رویکردها بودوالیت اصددفهان    در تعمیرا  بقعه هارون  ،تمامی رواق
  مانه  از گ شته در میراث معماری مهارک مادی برجای  حف  و نگههاری کلیهتوان شاهه رویکردهایی متناظر با  نهر  میبه

 بود. 
قابلیت اسدتفاد   که به رغمشده، چناننبودِ چنین گرایشدی گا  منجر به از دسدت رفتن مصدالم اصدلی در تعمیرا  می

رویه بعهها توسددا  این.(1)تصددویر   شددهالم جهیه جایگزین و تعویض میمقادیر متنابهی از مصددالم اصددلی با مصدد  ،مجهد
شده: ببایتدتی اسدتادکاران زبردسدت ایرانی را با دقت زیر نظر قرارداد. موضدوع این  کارشدناسدان اروپایی چنین تحلیل می

که در کار یافت تما  کتدانیتنه، بلکه برعکس بتدیار زنه  هتدتنه، اما بایه اطمیناننیتدت که هنرهای قهیم ایران مرد  هتد 
ماننهِ سددنهی برای  دریابنه که تا آنجا که مقهور اسددت بایه مصددالم اصددلی، به ،حفاظت ابنیه تاریخی دسددتی در کار دارنه

ای که از گونهبه،  بودسددنتی ایران  عمیرا   ای در ترویه غالبا حاکی ازچنین جریانی (.  2:  1356آینهگان حف  شددود) )ویور، 
ای موارد نوع مصدالم مورد اسدتفاد  و و در پار  بودبینی شده همان ابتها در بتدیاری از آثار معماری ایرانی تعمیرپ یری پیش
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نیاز به تعمیر و نگههاری پیوسدددته و ترییر و تعویض متدددتمر مصدددالم را  ،کار رفته برای آفرینش اثرهای بومی بهشدددیو 
 ساخت.ناپ یر میاجتناب
 

 
 . (تابی )گزارش مرکز اسناد، ها با مصالم جهیه فرشسنگ  تعمیرا  در حیاط متجهجام  اصفهان و تعویض کلیه : 1تصویر 

کلیده شدددواهده و بقدایدای تداریخی در میراث    1حفداظدتبر    مبتنیتوان رویکردهدای همداهنگی را  همین گونده نیز نمیبده
بود، دگرگونی در فر  اصدیل ای که در ذا  آنها نهفتههای کاربردگرایانهدلیل ویژگیمعماری یافت. نتیجه چنین اقهاماتی به

رقی ایوان شد   انجامیه. تعمیرا ِو خالص معماریِ بنا بود که به ترییر در برخی فضداها و جزنیا  اصدیل تاریخی و هنری می
های اصدددیل  ، اما سدددب  ترییراتی در برخی ویژگیداداز زوال نجا ها بود که هرچنه آن را قبیل رویهمتدددجهجام  از این

 .8معماری در قتمت فوقانی نمای ایوان گشت
با  مبتنی بر تالش برای حفاظت از باقیمانه  موجودیت کالبهی میراث معماری    رویکردهایهایی حاکی از نشدانه  همهبا این

مورد  که توسدا گهار و مصدطفویدر ارتباط با متدجهکبود تبریز زمانی. این وضدعیت را شدونهنیز دیه  میکمترین مهاخال   
گهار در آن زمان پیرامون تعمیرا  متجهکبود که تنها چنه ستون و قتمتی از دیوار خارجی  یابیم.بازدیه قرار گرفت؛ درمی
استفاد  است که گرو  ست به قهری زیبا و از نظر هنری قابلا آنچه باقیب کرد:بود، چنین استهاللو جبهه آن برجای مانه 

نمایه یعنی دسدت به تجهیه سداختمان گنبه  حف  همین صدور را بهاسدت آنکه ممکنگرفت تا جاییشدناسدی تصدمیمباسدتان
تواننه بتدازنه، نزنه و فقا کاری  هایی که امروز نمیاسدتحکا  و تکمیل کاشدیکاریخورد  و بیهای تکانبزرگ بر روی پایه
 (. 66-67 :1394 ،)کبیرصابر و پیروی )جامانه  به حالِ خود بمانه و از میان نرودکنه که آنچه به
هدای وارد  بده بندا، اثر تداریخی  دلیدل تنگنداهدایی در حفداظدت بنداهدای در حدال ندابودی و عالر آسدددید هدا، بدهدر برخی رویده

  1321الهین اردبیلی که به بهانه رف  خطر در سدال  مجموعه شدیخ صدفی شده. سدردر حیاط اولیهصدور  عامهانه تخری  میبه
اثر، تعمیرا  به ح ا  ل دیهگا  ارزشدی نتدبت به وضدعیت اولیهدنباگاهی به گونه موارد بود.ش. به کلی ویران شده، از این

  -هایی مربوط به عصدر خود بودنهکه در جای خود ارزشدمنه و دربردارنه  پیا –بنا  های پتدینِ معماریِ اولیهالحاقا  دور 
ر این دور  مهنظر قرار ای از تعمیرا  دعنوان گونهتوانه بهمی  9صدور  پاکتدازی سدبکیگشدت. چنین مهاخالتی بهمنجر می

عنوان  . به10داشددتهای مختلف را، از میان برمیهایی از دور گیرد که شددواههی از تاریخ تکوین میراث معماری با نشددانه
دانتدت و بر این عقیه  بود که بتوان یه را حاصدل مهاخال  دوران صدفویه میگنبه سدلطان یینا ِتز یهال آخرین گهار نمونه  

 . 11ها بازیافتکاریبنا را از زیر این گچ  اولیه  های  و ویژگیبتیاری از تزیینا
 
 رویکردها نتبت به بازسازی -3-3

بازسدازی    .شده  بناها بودهای ناقص و تخری در بازسدازی بخش متعهدهای  سدویه، این دور دیگر در تعمیرا     موضدوعی
که (، بازسدازی و تکمیل باوجود این3و   2ویراتصد ) شدناختِ ذوقیِ هنرمنهتاریخی و با تکیه بر  کامل بهون داشدتن شدواههی  

 
1.Conservation 
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بازسدازی با گاهی هم  (،5و  4ویر  اتصد بود )باقیمانه   بخشِ اصدلیِ اثرکوچکی از فاقه الگویی تکرارشدونه  بود  و بخش ،طرك
و برخوردهای  (؛ 7و  6تصدداویر  های سددالم )قتددمت  حف   احترا  و پایبنهی به  –دارانه کلیه آثارِ باقیمانه  از قبلحف  امانت

چنین تعهدگرایی غالبا برخاسدته از ها و هنجارهای ثابتی را دربرنهاشدتنه.  مایهتوان یافت که دروندسدت را میبتدیاری از این
گونده مدهاخال  بدا همدان اثر بود. این  رِبهت  هدای کدارکردگرایدانده تعمیرا  و در عین حدال تالش برای قدابلیدت خوانداییِگرایش

منظور تکمیل موجودیت کالبهی و کاربردی بنا و بقای آن تعمیرا ، به الگوها و سدبک و سدیاق رایج هنر و معماری در دور 
 گرفت.میدر زنهگی اجتماعی مرد  صور  

 
 

بود اصدفهان که تنها حهود یک چهار  کتیبه برجای مانه   متدجهجام   کاری کتیبه سدردرمظفری جن  مهخل  بازسدازی کاشدی:   3و    2تصدویر  
کاری گنبه و گریو مقبر  شاهزادگان در اصفهان که سطوك کاشیکاری آن کاملِ کاشیبازسازی: 5و  4تصویر   (.1339)ماخ : گزارش مرکز اسناد،  

 . (1337گزارش مرکز اسناد، ماخ : بود )کامل شه دچار ریختگی

 
کاشدیکاری کاربنهیِ زیرینِ آن )ماخ :   ورودیِ خانقا  نصدرآباد با حف  کلیه سدطوك تزیینی باقیمانه  کاری و بازسدازی طاق: سدفت7و  6تصدویر  

 (تاگزارش مرکز اسناد، بی

های  در بازسددازی کامل، آگاهی و اهتمامی نتددبت به منظورکردنِ ارزش توان برشددمرد که میمواردی هم   چه بتددا
 –تخری  گردیه اما گنبهی با همان قال  قبلی  اگرچه هماننه گنبه شداهچرا  که .گرفتمی ناملموِس نهفته در اثر صدور 

های مرتبا با  هنرارزشدمنه دانتدتن    دلیلِبهگنبه  کاریِالطشده. افزون بر این با سداخته  -گنبهها در فارس رایجِ هماننه قال ِ
 .12(1395 زاد ،مخالفت شه )نجف  کاریصنای  کاشی

شدده  در این دور ، بازسددازی با کمترین های تخری یکی از معیارهای مهم ارزیابیِ کیفیت و مطلوبیتِ تعمیرِ قتددمت
عین  بو   )بهون کمترین اختالاب، )های قهیمعین نمونهببه وضد  اصدیلِ بنا با عباراتی همچون  اختالا و تمایز نتدبت

کرد. انتقال  میتشددخیص قتددمتِ تعمیری از بخش اصددلی، کیفیت باالی تعمیرا  را تعیینعه ؛ بود. چنانچه )قال  قهیم
 ین صددور  توصددیف کرد:اهاخگر ب چهلتددتون، را روزنامهبه با   -خوش دلیل توسددعه خیابانکه به-یه سددردر متددجه قطب

که بین سدردرِ طوری انه، بههای سدردر متدجه قطبیه در جبهه جنوبی چهلتدتون به همان طرزِ قهیم نصد  شده کاشدیب
 .(523  :1387  ،)رجانی )شهتوان تفاوتی قایلوجه نمیجهیه و سردرِ قهیم به هیچ

، یکی از تاریخی اصددفهانمرمت بناهای   با عنواندر گزارشددی  ش.    1313-1314سددالنامه معارا اصددفهان در سددال 
 کنه. همچنین دربار بیان می )ه وضدد ِ اصددلیِ اثرایجاد نشددهنِ هیچ ترییری نتددبت ببهای تعمیرا  را ترین دغهغهمهم
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، تقریبا  اسدتمتر   23ک گنبه، که طول هریک ...از شدانزد  تررب  کنه:اهلل اشدار  میلطفکاری متدجه شدیخ  تعمیرا  کاشدی
خارجی  تحتانی که کمتر در معرض حوادث شده  و یک ثلث، قتدمت  های رأسدی خراب و متالشدیدوثلثِ قتدمت کاشدی
افزایه دقتی اسدت که در طرز تعمیر قتدمت فوقانی که بیشدتر بر اهمیت تعمیرگنبه میبود و چیزیقرارداشدته، سدالم مانه 

)ادار  معارا   )شدهتوان بین قتدمت جهیه و قهیمِ آن، فرقی قانلوجه نمیهیچهآمه  و باالخر  پس از اتما  تعمیر بعملهب
شده که اسدتادکار، خود را جای معمار اولیه می، وضد  مطلوب در آن دیه  .ش   1320ویژ  در دهه ه(. ب96  :1315 ،اصدفهان

 .13نماینهنمود  و بنا را عین قال  قهیم و بهون کمترین اختالا و تباینی با عناصر اصیل تکمیلفرض

 
 کاربتت مصالم نوین -3-4
حفاظت    یت یاتقو یبراجهیه    اسدتفاد  از مصدالمدر دور  پهلوی،   ها و مصدالم سداختمانیروش  به  های نوینآوریفنورود  با  

ی  کشد کالا  ،های فلزیافزودن مهارکشگنبه متدجهجام  عباسدی،  دور  ینکمربنه آهنشده. اجرای   بناهای تاریخی نیز باب
اصفهان یِ متجهجام  مهرسه مظفر یایوان جنوب تقویت ساختاری نصدد  سددیم بکتل برایان، برس متجه گنبهخانه آهنی

. چنین هتدتنهها  هایی از این دسدت رویهمصدهاق ،یقاپوتاالر عال و  کا  چهلتدتون  یروانی برایشد  یپوشدش فلز  یاجراو 
های  میالدی( و وجه تمایز آن با رویه 30ازسدوی نشدتدت آتن )دهه   نوینهای  آوریکاربتدتی باتوجه به تاییه کاربرد فن

منظور حف  هویت یادمان  های جهیه بهوریآفنکه راهبردهای اروپایی ارجحیت پوشدانهنِ ایرانی قابل توجه اسدت. درحالی
بار  حتی بعهها هایی در ایران کامال قابل مشداهه  بودنه. در اینانه، چنین کاربتدت( را توصدیه کرد 311:  1394)یوکیلهتو، 

 ساختاری میراث معماری را نهارنه.  تقویتِ  قابلیتِ  ،ایهچنان که بهایی آنآوریکارگیری چنین فنشه که بهبه مواردی اشار 
های خمیه  که در داخل جتم آجرکاری پیشانی ایوان شرقی خوانیم که تیرآهنبار  ایوان شدرقی متجهجام  میچنانچه در
 (.273: 3، ر.1392کننه )گالهیری، انه؛ عالو  بر تخری  سطوك تزیینی، عمال صحیم کار نمیشه کارگ اشته 

 
کشدی آهنی ایوان بزرگ متدجهجام   : کالا9( تصدویر  1342کشدی طبقه زیر تاالر عالیقاپو )ماخ : گزارش مرکز اسدناد،  : عملیا  کالا8تصدویر  

 (تاگزارش مرکز اسناد، بیعباسی اصفهان )ماخ : شا 

 بنهی()جم  تعمیرا رویکردهای ارزشی   -3-5
کرد کده در این مقدال  هدای متعدهدی اراندهتوان نموندهگرچده می-شدددهبده بداور نگدارندهگدان و بدا توجده بده مواردی کده بررسدددی

از تعمیرا  سدنتی پیشدین به رویکردهای حفاظت و مرمت متجهد    یاین دور  را چون گ اربتوان   آیهنظر میبه  -گنجهنمی
توان شدداهه رویکردهای  در تعمیرا  این دور  می ،و تهوین قانون عتیقا های انجمن آثار ملی رغم فعالیت. بهقلمهاد کرد
در تعمیرا  این دور  اشدار    رویکردهای التقاطیبه  بایتدتی   از سدویی دیگراما از سدنت تعمیرا  پیشدین بود.   ایبنیان یافته

هدایی از بدارقدهتوان  میآخرنیز در  . در برداشدددتندهبدا رندگ و بوی بومی و سدددنتی  را  هدای نوین  هدایی از ارزش کده ویژگی کرد
 .هم در رویکردهای این دور ،پیها کرد های برآمه  ازجریان حفاظت و مرمت نوینارزش 

 برآمه  از سنت  رویکردهای -3-5-1
ها با مفاهیم جهانی حفاظت همچنان فاصدله داشدت و شدامل هر نوع تصدرا در وضدعیت  تلقی از تعمیر در این دسدت رویه

بود که از دیه مخاطبان، بانیان و مجریان تعمیر برای تهاو  حیا  میراث معماری ضدروری بود. در شدرایطی میراث معماری  
عنوان تضدددمینی از تهاو  که در بتدددیاری موارد بهترین را  حف  یک اثر، یافتن راهی برای تهاو  کارکرد آن در جامعه به
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پور و عباسدی هرفته، نقش فعالی از سدوی میراث معماری بود )امین پ یریِ ایفایامکان  ،حیا  بنا بود؛ معیارِ اصدلی تعمیرا 
بداطن آن حیدا  و زندهگی ببود کده    )ظداهر امریب(. بده دیگر سدددخن، میراث معمداری در حیدا  معنوی جدامعده  78:  1390
 (.106: 1394در آنها بود )ارژمنه،   )جاری

عالی و زنهگی روحی و جتدمی جامعه بود، تعمیر بنابراین بهیهی اسدت در چنین نظرگاهی که معماری در خهمت رشده، ت
. پویایی ذا  میراث معماری در این جریان، متضدمن مهاخال  کیفیت معنوی آن بودمجالی برای افزایش عمر بنا و تهاو  

های ذهنی و داد، برخاسدته از زیرسداختمتعهدی در طول حیا ِ آن بود. مهاخال  که به سدب  اعطای کارکردهایی ر  می
 کرد.بود که همچنان حیا  معنوی خویش را جتتجو می  سنتی ایتی مشترک در جامعهمعرف

 رویکردهای التقاطی -3-5-2
گونه  این همایدر ساخت. رنگی از گرایشا  سنتی را دربرداشتنهتوجه به مفاهیمی نو، همچنان تهدر عین  گونه رویکردها این

ها، ویژگی حف  کلیه  دیهگاهی نتددبت بهبا  هرچنهنتددبت به ماهیت تاریخی بناها وجود داشددت،  نوعی التفا ؛  تعمیرا 
 ها، اشددار ش به برخی از این رویه .1313-1314سددالنامه معارا ، نبود.  انه  از میراث معماریمجایجزییا  و بقایای به

تاریخی، نظر به این نکته متوجه اسدت که کمترین  اسدت: ببر حتد  امر وزار  معارا و اوقاا در کلیه تعمیرا  آثارکرد 
شددکل اولی ترمیم پ یرد و اگر بنای تجهیه کلی در  المقهور آثار موجود بهعمل نیامه  و حتیتصددرفی در شددکل اولیه بنا به

 (. 96: 1315یک قتمت باشه، باز عین نقشه روز اول در ساختمان ملحوظ گردد) )ادار  معارا اصفهان، 
مهاخالتی چون  اما    ،شدده توصددیهاصددولی همچون ضددرور  کمترین تصددرا در اثر تاریخی  به اگرچه  که آشددکار اسددت 

تشدخیص قتدمتِ تعمیری از بخش اصدلی . عه شدهپنهاشدته میمجاز   حف  نقشده و سدیمای اصدلی اثر،تجهیهکلی در صدور   
 اولیه  نی بر پایبنهی به طركتای ارزشدی مبهای از نگرش نشدانگر گونهعنوان معیاری ناظر بر کیفیت باالی تعمیرا  نیز،  به

بود کده وجده تفداو  آن بدا مقوال  متجدهدی    ،اجتنداب از ارانده تمدایز میدان بخش بدازسدددازی و اصدددلی  .معمداری بودمیراث  
 .کردنهرا توصیه می مرمتیبودنِ عملیا  کننه  تاریخی و گمرا سازی  جعل

 های ارزشی نوپیهایی نگرش  -3-5-3
های ارزشددی نتددبت به حف  اصددالت تاریخیِ مواد و مصددالم و وجو  کالبهی آثار  ها رنگ و بوی نگرش رفته گفتمانرفته

ش. از اکبر    1342ای پیرامون حفاظت از آثار باسددتانی در سددال  توان به مطالبی همچون مقالهیافت. در تاییه این مهعا می
اسددت شددمار آورد  ارزش در فرآینه حفاظت و مرمت بهای با ا سددنجهبنا ر  تاریخی کرد که حف  اصددالتتجویهی اشددار 

هایی در راسددتای ایجاد تمایز های ارزشددی نتددبت به اصددالت تاریخی، تالش تهریج با افزایش دیهگا (. به1342)تجویهی،  
 گرفت. صور   تاریخیهای مرمتی و میانِ بخش

توان به مرمت بقایای محراب متدجه گار اصدفهان در می  ،های ارزشدیگونه نگرش اینای عملی برآمه  از به عنوان نمونه
بنهی برای  های ظاهری متفاو  و همچنین پشدتای با ویژگیکرد. در این عملیا  با سداختن سداز ش. اشدار   1342سدال  

تمامی قطعا  اصددلی  ،نبر ای شدده  و افزونهای آجری اصددلی، سدداز  محراب تقویتصددورتی متمایز از قتددمتمحراب به
موضوعیت یافتن میراث معماری  (.11و  10ویر ابود، حف  و نص  شه )تص  شه تزیینا  گچبری محراب که دچار ریختگی

های تاریخی اثر، در وجو ِ مادی آن  گ اری نتدبت به ارزش گیری حسِ اررای را برای شدکلدر مقا  سدنهی تاریخی، زمینه
هدای ذهنی، از ابتندا بر اهمیدت مداهویِ میراث معمداری در بععده معندایی بده اهمیدت تداریخی در  میندهکرد. بدهین ترتید  زآمداد  می

سددوی بهای که مانه  از اثر و مرمت به شددیو شددواهه برجای یافت. چنین نگرشددی حفاظت کلیهای مادی گرایش میدامنه
 گرفت.زد را نشانه میهای تاریخی نلرتحریف ارزش 
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 ( 1342شناسی اصفهان، ی باستان)ماخ : ادار    ش. 1342گار حین و بعه از تعمیرا  سال محراب  :11و  10تصویر 

 سازمان ملی حفاظت آثار باستانی اندازیراهبا رویکردهای مرمت  -4
روار یراث معماری  به مهاخال  حفاظت و مرمت منتددبت   هایی جهیهنگرش  ،با پیوسددتن ایران به جریان حفاظت جهانی

آنچه در ابتها مطرك خواهه شدده ناظر به شددناخت  .هایی گردیهنوع فهم و مواجهه با میراث معماری دچار دگرگونی یافت و
  هایی شدهنه. پس از تبیین مهاخال  و رویکردهای ارزشدی جهیه، در ادامهسداز چنین دگرگونیهایی اسدت که زمینهجریان

به بحث  ،ها، و رویکردهای نوینیا رویکردهای جهیهِ متاثر از آنگرفته میان رویکردهای ارزشدی پیشدین و مواجها  شدکل
 گ ارد  خواهه شه.

 دهنه  مهاخال های سامانجریان -4-1
گیری رویکردهای جهیه بود. این تاسدیس سدازمان حفاظت از آثار باسدتانی در وزار  فرهنگ و هنر، نقطه عطفی در شدکل

،  (259  :1380  حجت)  شدهکشدورگتدترد   درسدطمای از طری  دوایر منطقه و  ایرانی  ازمهنهسدین  گیریبهر  با سدازمان که
اقدهامدا  الز  برای احیدای    دهیسدددامدان  هدای تزیینی در بنداهدا و همچنینهدای اسدددتحکدامی و حفداظدت بخشانجدا  مرمدت

ها، به یکی از مراکز  دفتر فنی اصددفهان افزون بر این فعالیت حتی برخی همچون.  عهه  داشددترا بههای تاریخی  محوطه
 .(1382 ،محمهمرادی) برخوردار بودنه نیز غنی یآرشیو که از شهنهبهل  عمه  تحقیقاتی و پژوهشی

 انتتیتوی مرمت و تاریخ هنرانهازی با را ش.  1340 هدر ده هم14دانشگا  ملی گرو  تاریخ معماری و مرمت ابنیه و بافت
به انجا   سدازمان ملی حفاظت آثار باسدتانیبا  همکاری  توجهی را در های قابلفعالیت ،گرو  آموزشدی مرمت و تاریخ هنرو 

جهیه متخصدصدان و همچنین های درخور مرمت و آشدناسداختن نتدلآوریدسدتیابی به فنمنظوربه هاافزون بر این .رسدانه
علمی و فرهنگی   تربیتی،  همکداری بدا سدددازمدانش.    50  در دهده  ،مرمدتالمللی  هنرورانِ بومی بدا معیدارهدا و اصدددول بین

مراکزی نظیر دانشددکه   های حفاظت و مرمت برآینه کلی از مشددارکت  سددان فعالیتاینبه  .آغازشدده  15یونتددکو-متحهملل
با ،  نِ وابتدته به یونتدکوایتالیاییِ ایزمئو و کارشدناسدایفلورانس، موسدتدهملی، دانشدگا تهران، دانشدگا هنرهای زیبای دانشدگا 

ای از اقهاما  حفاظت و مرمت که توسددا سددازمان حفاظت  مجموعه  .(1)نمودار   سددازمان ملی حفاظت آثار باسددتانی بود
 است.شه، در جهول شمار  یک ارانه شه آثارباستانی سازمانههی می

 

 

 

 
 )ماخ : نگارنهگان( شه  توسا سازمان ملی حفاظت آثار باستانیی حفاظت و مرمت سازمانههیهای فعال در حوز گرو : 1نمودار 

 

 

 دفاتر فنی سازمان حفاظت از آثار تاریخی متشکل از کارشناسان ایرانی و استادکارهای بومی  

 های خارجی با نظار  و یا همکاری کارشناسان داخلی گرو 

 داخلی یا خارجی های دانشگاهیگرو 

های حفاظت  ی فعالیت مجموعه 

سی و  و مرمت شامل مطالعه، برر 

 اقهاما  عملی



 

156 

شر
ن

 هی
 ی علم

مار
مع

 میاقل ی
، پا

هم
زد

دوا
ره 

ما
 ش

م،
شت

ل ه
سا

ک. 
خش

 و 
رم

گ
 زیی

ن 
ستا

زم
و 

13
۹۹

 

 
 

 

 )ماخ : نگارنهگان( یافته توسا سازمان حفاظت آثارباستانیاقهاما  حفاظت و مرمت سازمان ای ازمجموعه: 1جهول 

 نوع فعالیت زمان حضور در بنا نا  اثر تاریخی نا  گرو 

                                    
موسته ایتالیایی خاورمیانه و خاوردور ایزمئو

 
ت  خ ر  ت ا ث آ ر  گ ی د و  ه  ی د د ش م ر  ج د ی  د د ش ن م ا خ ه

ش  ق ن ( س  ر ا ف ن  ا ت د س ه  ا د س و   ) د ا گ ر ا د س ا پ  ، م ت د س ر
ن  ز د و ر  د

1357-  1341  
 ش.

های حفاظتی، مرمت برداری و مرمتعملیا  نقشدده
 و مطالعا  مربوط به آن

 زنی و بموازا  آن اقهاما  مرمتیمطالعه، گمانه ش. 1349-1357 عتی  اصفهان متجهجام 

کلی حفداظدت و تعمیرا  بندا، مطدالعدا  و  تهیده برندامده  ش. 1343-1355 عالیقاپو
 ها در بنا، عملیا  مرمتیبررسی

 ش. 1343-1357 چهلتتون
تهیده برندامده کلی حفداظدت و تعمیرا  بندا، عملیدا   

هدای ایرانی مرمتی، نظدار  بر کدار مرمتی تکنتدددین
 شناسیسازمان حفاظت از آثار باستان

 بهشتهشت
1357-  1346  
 ش.

های  نظار  بر کار مرمتی تکنتددینعملیا  مرمتی،  
 شناسیایرانی سازمان حفاظت از آثار باستان

 مرمت تزیینا  نقاشی ش. 1349-1356 سردر قیصریه

برداری فتوگرامتریدک از دو بندا و تکمیدل  آغداز نقشددده ش. 1352-1357 پیربکران و برسیان
 اول، عملیا  مرمتیبخش

غالمان، قلعه  سدیتدتان )شدهرسدوخته، دهانه  
 سا ، کو  خواجه(

 ش. 1355-1353

هدای تعمیراتی، انجدا  تعیین امکداندا ، مده  و اولویدت
های حفاظت کامل تکنیکاضدطراری و مطالعهمرمت
هدای خشدددتی؛ عملیدا  تکمیدل، بدازپیرایی و سددداز 

 حفاظت، حفاظت و مرمت تزیینا  کو  خواجه

  1356  -1357 خانی زنهارگ و حما  کریم
 ش.

 هانظار  بر مرمت نقاشی

ی  ل م ا   گ ش ن ا د ت  م ر م و  ت ی ت ت ن  مطالعه و بررسی برای مرمت  الهین اردبیلیبقعه شیخ صفی ا

ه  16مارتین ای.ویور ع ق خ ب ی ش ی ی  ف ن ص ی ه ل م   ا ا ج ه ج ت م  ، ی ل ی ب د ر ا
ه  د د د س ر ه د م  ، و ن ه د ج د د د ت م  ، ن ا د ج ن ز و   ر و  ق ن  ا د خ

ز  ا ر ی ش ل   ی ک و ه ج ت  م
 مطالعه و بررسی و تهیه طرك مرمت ش. 1350-1348

ت   م ر م و  ت ی ت د ت ن ا ( ی  ی ا د ت ک ا  د ض ر
ن   د د س و ر ی پ و   ) ی ل م ا   گ د د د ش ن ا د

 ) س ن ا ر و ل ف ا   گ ش ن ا د ( ی  ز ل و ن ا  پ
 مطالعه، بررسی و مرمت  گنبه سلطانیه، متجهجام  قزوین

ی   ا د ب ی ز ی  ا د ه ر ن ه ه   د ک د د د ش ن ا د
ا   گ د ش ن ا ه د ب ن  ا ر ه ی  ت ت د س ر پ ر د س

ی  ک م ال ف ر و ص ن م ه م ح  م
 طرك مرمت مطالعه و تهیه ش. 1349-1356 قر  کلیتا در آذربایجان

س   ن ا د ر  ه د ی  ر ا د ک م ه ( ی  گ و ه
ی   ت د س ر پ ر د س ا  ب و   ر گ ه  د س ل   ا ق

 ) ی گ و ه س  ن ا  ه
 ش. 1354 قلعه دختر و آتشکه  فیروزآباد

ه  ی ه ا    ت ک ح ت د د د س ا و  ت  م ر م ك  ر ر  ط ب ر   ا ظ ن و  ی  د د د ش خ ب
ی   ر ا ر ط ض ا ا   ر ی م ع ت و  ی  ه ه ن ا م ا س ا   ی ل م  ع

ل  بد ج هلل  ا ه بد ی  ع ن ف ر ت ف د ( ی  ل م ا د ع
ز   ا ت  د د ظ ا د د ف د د ح ن  ا د د م ز ا د د د د س

 ) ی ن ا ت س ا ب ر ا ث  آ
 جهانمیهان نقش

1356-  1348  
 ش.

جهدان در پنج بخش برای تعمیرا  میدهان نقشطرك 
 های شهریساختن گتترش فعالیتهماهنگ

بدده  اصدددفدهددان  فدندی  دفدتدر 
آیدتمدهیریدت   زاد   اهللبداقر 

 شیرازی

 ی اصفهانبناهای منطقه
 ش. 1358-1346

های  مطالعه و بررسدی و نظار  و سدرپرسدتی پروژ 
 مرمت
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ا   محمهکریم پیرنیا ب ر د ر ر   س ح ر  د ر س  ، ن ی ر  ف ض ،  ح م ی ظ ع ل ا ه ب ع
ا    ب  ، ز ی ر ب ت د  و ب ک ه ج د ت م  ، ن ی م ا ر و م   ا ج ه ج د ت م

ت  ل و ر  د ر ه ف م   ا ج ه ج ت م  ، د ز ی د  ا ب  آ
 بررسی و نظار  ش. 1358-1346

 
  گیری جریان انهیشدگی حفاظت و مرمتحاصدل شدکلکه مقوالتی  ، توجهی که سدامان یافتهای قابلواسدطه جریانبه

الزامداتی همچون تالش برای کمترین دخدالدت در اثرتداریخی حینِ مرمدت، قدابلیدت ایران را  یدافدت.    بود، بده  جوام  غربیدر  
اثر که در سدداحت    هنریِحال توجه به یک ارچگیِتاریخیِ اثر و در عینمرمتی، حفاظت از اصددالتپ یریِ عملیا برگشددت

سدددامداندههی، مطدالعده و مرمدت ای یدافدت.  گدا  ویژ هدا و اقدهامدا  مرمتی این دور  جدایبود، در طركگرفتدهالمللی شدددکدلبین
هدای دو  و پیدهایش نگرش جهدانیتحوال  ویژ  فرهنگی در جهدان، پس از جندگزمدان در ایران همگدا  بدا  آثدارتداریخی در آن

 بود.بازتاب یافته 17المللی همچون منشور ونیزکه در اسناد بینبود نو 
 و کارشناسان بومی اقهاما  و رویکردهای دفاتر فنی سازمان -4-2

گیری جریانا  مرمتی این دور ، بتددیار موثر بود. از های ایرانی پس از بازگشددت از اروپا، در شددکلکرد حضددور تحصددیل
همرا  جمعی از کارشدناسدان،  به بود کهسدرپرسدت دفتر فنی سدازمان در اسدتان اصدفهان شدیرازی،   زاد اهللباقر آیت جملهآن

 .ش.   1358 .ش. تا اوایل سدال   1346تاریخی را از سدال  بناهایبتدیاری از مطالعه و مرمت   ،صدنعتگران و معماران سدنتی
  وی که  توان دریافتمیدفترفنی اصدفهان    های(. با مطالعه گزارش 1357، زاد  شدیرازی و قوچانیاهلل)آیت  18رسدانهبه نتیجه

که بودنه، چنانسددان همراهش اصددول و معیارهای جهانیِ آن زمان را مبنایی برای رویکردهای مرمتی قرارداد و کارشددنا
ایجداد همداهنگی چده از نظر مصدددالم و چده از نقطده نظر ترکید  سددداختمدان، در کندار بخوانیم جهدان میدربدار  میدهان نقش

های بازار را مشدخص مشدی مرمتخا  ،جموعه میهانبخشدی بازار، در چهارچوب حف  اصدالت تاریخی و هنری ماسدتحکا 
 (.  1352 ،ملی حفاظت آثارباستانی)دفترفنی سازمان  )نمایهمی

، فرهنگ توجه به ،که ضدمن توجه به اصدول و معیارهای جهانی  نکته قابل توجه در باور شدیرازی و همکارانش این بود
نوین و   رویکردهایسدزایی در تلفی  هتاثیر ب رویکرد  این  پنهاشدتنه.میرا حانز اهمیت  خصدوصدیا  بومی و اقلیمی  تاریخ و
علیرغم اهمیت  ترتی  بهین  .های سدنتی و تاریخی داشدتسدازی سداز و مقاو معماری  میراثمرمت  حفاظت و  درسدنتی  

های  های سدنتی کارآیی نهاشدتنه، اسدتفاد  از روش که روش زمانی  ،سدنتی در اتخاذ رویکردهاها و مصدالماسدتفاد  از مهار 
 (.1382زاد  شیرازی اهلل)آیت (12)تصویر  گرفتمهرن در مرمت مهنظر قرار می

سددزایی داشددت. وی در به سددنتی ایران، نقشنهادن به معماریمحمهکریم پیرنیا نیز در این جریان با رویناگفته نمانه 
از سددنتی ایران )ملی حفاظت آثار باسددتانی، با دانش عمیقی که نتددبت به ابعاد مختلف معماریانفنی سددازممقا  معاون

های سنتی در حفاظت و مرمت معماری را مورد  ( داشت، اتکا بر شیو عملکرد مصدالم تا سداز  و شدیو  های سداخت و سداز بنا
احیای آثار تاریخی کشددورمان در نیم قرن اخیر به شددمار گ اران مرمت و یکی از پایهتوجه قرارداد. به باور شددیرازی، پیرنیا  

 (.2:  1375)شیرازی،    فترمی
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اصددفهان، محاسددبه برای تیرریزی سددقف زیرزمین متددجه جام   های مرمتی دفترفنیشدده  در گزارشای از محاسددبا  انجا نمونه  :12تصددویر  

دفترفنی سدازمان حفاظت آثار  )ماخ :    شدهاسدتفادهتیرآهن  محمهیه نانین که از وجود دو جرزشدرقی و غربی در زیرزمین برای کاسدتن بار وسدا 
 (.  1347باستانی، 

 

 های خارجیاقهاما  و رویکردهای گرو  -4-3
رویکردهای  بود. بررسدی 19میانه و دور )ایزمئو( ایتالیاییِ شدرق موسدتدهیکی از مشداوران سدازمان ملی حفاظت آثار باسدتانی،  

و تالش برای ورود  المللیمعاهها  بیناصدول منهرر در  آنها به توجه نشدانگر،  این موسدتدهکارشدناسدان  اتخاذ شده  ازسدوی
نهایی سدداختمان   بدر ارانهکرد: بار  تصددریم، در این20. گالهیریاسددت به زمینه حفاظت و مرمت در ایران جهانیمفاهیم 

  اصدول منشورِ ،که اقهاما  تعمیرا  در حین اجرا بود، سدعی و کوشدش ما در این بود  اسدت که از تما  جها همچون زمانی
 (.88: 1362فته شود) )گالهیری، تعمیرا  کامال در نظر گر

های آزمایشدی؛ تالش زیادی برای  شده  در زمینه ایه های حاصدلدر پرتو پیشدرفتبکنه:  گالهیری همچنین اظهار می
عنوان مثال حف  تمایزِ به-عنوان هنجارهای قانونی برای حف  اصدالت آثارتاریخی  مهاخله بههایتوسدعه پایه نظری روش 
  - موادی شدددبیده بده مواد اصدددلی اثر برای مرمدت اثر تداریخی   جدهیده و اصدددلی و اسدددتفداد   هدایروشدددن بین قتدددمدت

 ؛های حفاظت و مرمت به شدکل و سدیاق غربی پهیه آمهسدان چرخشدی در مولفهیناهب .(Galdieri, 1992))گرفتصدور 
های مرمتی و امکان تشدخیص قتدمتکه حفاظت و مرمت از این منظر با اعمال تمایزی روشدن بین اصدلِ تاریخی و چنان
کالبه اصلی و تاریخیِ میراث معماری و در عین حال بازیابیِ یک ارچگی زیباشناسانه  ابقایمجالی برای   ،های مرمتیافزود 
 یافت. آن می

 ،گردیهمنعقه برای حفاظت و مرمت گنبه سدلطانیهفلورانس   ملی و دانشدگا  دانشدگا که بین  ای  همکاری دوجانبه پیمان
یکی از استادان دانشگا  فلورانس 21پیروسن پانولزی  .در حفاظت و مرمت این بنا شده  یهنجارهای جهیه  ورود  سداززمینهنیز  

 ،مانه تای آنها باقیهای قهیمی که فقا سدهنرد بهای داخل بنا نوشدت: بازسدازی نرد  دربار که در این پروژ  حاضدر بود،  
کرد. تقلیهی نخواهیم ،مانه تای باقیاز فر  این سه  ،انه و ما هرگز در بازسازی پنج نرد  دیگردارای شکل و طرك ویژ  بود 

خوبی ههدا را بد هدای این نرد ه نوع نقشکد اینکرد و بداوجوداندهاز سددداد  خواهیممدا فقا مبدادر  بده سددداختن یدک دسدددت
برد. کار نخواهیمبه ،های اصدیل باشدهگونه نقشدی که مویه یادآوری نمونههیچ ،نوهای  شدناسدیم، هرگز در سداختمان نرد می

 ترازکردن با شدیئیواسدطه همهبهایی، بتر از تقلیلِ اعتبار و اهمیت شدیئی به این گراندر این موارد بایه باشده  هرچه تما 
  : 1356 ،)پانولزی )کردجلوگیری ،شدودمیداد رارطور تقلیهی سداخته و در جن ِ آن قهکننهگان بوسدیله مرمتهدیگر، که ب

78-77  .) 
ی هانمونه  و توجه به اصدددالت تاریخیِ  اعمدال حه و مرزهایی برای مهاخلده در بندای تاریخی  باچنینی،  اینهایی سدددویه

مجموعه تاریخی    کارشدناسدان یونتدکو پیرامونبرخاسدته از نگرشدی کالبهی نتدبت به اصدالت بود. در گزارش ، مانه باقی
عملیا  مرمت  ب:  های مشددابهی را نتددبت به معیارهای محهودکننه  مهاخال  مرمتی یافتتوان دیهگا مینیز  فیروزآباد 
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پرداخدت   کرد، مرمدت تدا حدهِخواهندهویرانده را حف   تِنبدایده از حدهود شدددنداخدت تداریخیِ متقن تجداوزکنده، بنداهدای موردنظر حدالد 
انه تکمیل مانه کاری اولیه باقیکاری اسددت. عناصددری که از نازکموردنظر نیتددت؛ بلکه کار در حه سددفت شددکلِ اولیه،

های  رهیافت  گونهاین(. 4  :1379  ،)هوگی )گرفت ...نخواهنهشدده اما برای اسددتناددهی مورد مراقبت و حفاظت قرارخواهنه
المللی استوار بود، معیارهای جهیهی را مبتنی بر اصالت،  حفاظت و مرمت میراث معماری که بر مضامین نوین بین  درجهیه 

 . کردهای مرمتی مشخص میو حه و مرزهای جهیهی را برای فعالیت زدهویت و تمامیت میراث معماری رقم می
اثر تاریخی   های اصددلی ازپار   مهاخال  پیشددین که سددب  امحایرخی  ب  در نکوهشدر گزارش خود   22ویورای.مارتین

دسدت انتدانِ آن دوران سداخته قهیمی در همان مهارک مادی اسدت که بهارزش هر اثر و بنای باظهارداشدت:    ،بودشده 
 احتداسروی عه  اسدت که از اصدیل که از گ شدته باقیمانه ، کاری  کردن و دورانهاختن این مهارک  اسدت ل ا خرابشده 

های معماری نیز چنین رویکردهایی، با احترا  به اصدولی نظیرِ  مرمت آرایه(. در 2  :1356  ،)ویور )گیردمیمتدئولیت انجا   
ای  گونهگرفت. به، شددکلهنری اثرحال توجه به یک ارچگیِتاریخیِ اثر و در عینحفاظت از اصددالتکمترین مهاخله در اثر،  
یک نقاشددی   کاری و مرمتِدسددتب: کنهاشددار  می23های تزنینی گنبهسددلطانیه، مارکو گراسددیاشددیکه در طرك مرمت نق

حتی اگر خیلی لطمه -   اصلیِ یک نقاشی  بایتتی تا حهامکان بقایایمیدیه  و ناقص نبایه از حه معینی تجاوز نمایه؛  آسی 
بمانه.  باقی ؛هآی حالتِ آن واردای بهکوچکترین خهشده  که، بهون اینتصدویریِ خوداصدلی و بافتِ   در همان وضد ِ -باشدهدیه 

  "اسدت کردنِ این بافت روا و مجاز نمودن و ترکی گردد؛ یک ارچهرفتگی و نقصدانی مشداهه از بین  ،این بافت در جزنیا ِ  اگر
 (.  61-62  :1356 ،)پانولزی
 
 بنهی( اقهاما  )جم رویکردهای ارزشیِ -4-3
سدهم زیادی  شدناختیِ میراث معماری  ماهیت تاریخی و زیبایی  توجه به از نضدج یافت این دور درکه   های ارزشدیمایهبن
 .نهرو داشدتپیشدر ، را  صدوری میراث معماری ومادی  وجو    نخوردگیِدسدتو حف  اصدالت هایی  چنین نگرش . گرفتمی

ماهیت زیباشدناختی بازیابی پ یری گر  خورد  بود و برگشدت گرایی و مطالبهحف  ماهیت تاریخی با گرایش به سدمت کمینه
 شه.پ یر میامکان ،مرمتیهای متمایزی به افزود  با بخشیهن وجو   -در صور  لزو –

های توان از آنها به سدویهنوعی میتوجه اسدت که بهقابل  ازی و همراهانِ ویرویکردهای ارزشدی شدیر  ،در سدویی دیگر
از گرایشدا  فرهنگی های نو و اصدالت تاریخی اثر،  مایهدسدت التفا  بهرغم  این رویکردها علیاین دور  تعبیر کرد.   التقاطیِ

در رسالتِ مرمت  داری در بیان، تهاو  و استمراربخشی به تاریخ  امانت  افزون بر لزو شیرازی  و کارکردمحور برکنار نمانهنه. 
در .  24میراث معماری بودو اجتماعی  شدناختی شدهودی برپایه حیا  معنوی   ضدرور   گا  متقاعه بههمه  ،(1386)شدیرازی،  

 گرفته میان این دو جریان اشار  خواهه شه.های شکلیادامه به برخی از رویاروی
 

 تعمیرات  های پیشینِ  رویهورویکردهای نوین مرمت   رویارویی -5
 سازمان ملی قابل توجهی در تعمیرا  ادار  معارا و  همچنین دفتر فنیِ شه، منطقه اصفهان از پیشینهگونه که اشار همان

های دفترفنی برخوردار اسددت. دربار  همزمانیِ این دو جریان نیز در گزارش   ،و گرو  ایتالیایی ایزمئو حفاظت آثار باسددتانی
کننه  تعمیرا  دفتر فنی در سدال  تر و دوسدتانه مشداورین خارجی با ما و تقویت کادر رهبریخوانیم: بهمکاری نزدیکمی

تری در  ه اتخاذ روش صدحیمها بین افراد، کمک بزرگی بود که ما را قادر بترِ متدئولیتگ شدته و امکان تفکیک مشدخص
با توجه به  (.  1352ملی حفاظت آثارباسددتانی، )دفترفنی سددازمانکارها و توجه بیشددتر به تربیت کادر متخصددص نمود)  

مرمت؛ به اصفهان  تعمیرا  سدنتی و رویکردهای نوین   تر شدهن بحث پیرامون مواجههجتدتارهای این نوشدتار و برای روشدن
 .خواههشهرجوع 

 



 

160 

شر
ن

 هی
 ی علم

مار
مع

 میاقل ی
، پا

هم
زد

دوا
ره 

ما
 ش

م،
شت

ل ه
سا

ک. 
خش

 و 
رم

گ
 زیی

ن 
ستا

زم
و 

13
۹۹

 

 
 

 

 تفاو  در معیارهای زیباشناسی   -5-1
گونه  کشددی آهنی سددنتی ادار  معارا اصددفهان که در معرض دیه بود را اینکارشددناسددان ایزمئو برخی از تعمیرا  کالا

نظر زیبایی، بتددیار زشددت اسددت و بایه کارهای ترمیم  ارزیابی کردنه: بچنین سددیتددتمی کامال منطقی اسددت ولی از نقطه
نویتددنه بالبته این نوع اقهاما  این رویه می تا(. در جایی دیگر دربار بی  ،د) )گرو  ایتالیایی ایزمئوشددودیوارها، پوشددیه   

همچنین شددیرازی  که این کار دانم باشدده قابل تحمل نیتددت) )همان(.  انه، اما زمانیآمه عمل  برای پیشددگیری فوری به
های افقی که قبال برای مهارکردن سردر نص  شه ، وظیفه تولدهه: بمفخانقا  شیخ عبهالصمه در نطنز گزارش می  دربار 

آشدکار بودنِ یک مفتول سدیا    ،سدادگی میتدر اسدتکشدی پنهانی بهامروز  که کالادهنه ولی  خوبی انجا  میخود را به
 حاکی ازاسدا  این قتدم مواجهه که مبتنی بر تباین اسدت، اسد .   رسده)مردود به نظر می ،معرق یک سدردر زیبا با کاشدیِ درونِ

 (.  1347ملی حفاظت آثارباستانی،  )دفترفنی سازمان شههای پیشین یافت نمیدر دیهگا که  ای استمالحظا  زیباشناسانه
 
 اختالا دیهگا  در چگونگی و میزانِ مهاخله -5-2

 کرد؛ یکی عه  مقبولیتِ تعارض اشار توان به دو نوع  در قتم دیگری از مراود  میان گرو  ایتالیایی و کارشناسان ایرانی می
ای گونههای ایزمئو در میان کارشدناسدان ایرانی و دیگری انتقادهای گرو  ایزمئو بر عملکرد دفتر فنی اصدفهان که بهروش 
 ،ایدر قتدمِ اول چنین مواجهه  حانزاهمیت مصدادی را دربرداشدت. یکی از  مهاخال  پیشدینهای  یههایی از برخی روویژگی
. 25ها، توسدا گرو  ایزمئو بودآن های چوبی ایوان عالیقاپو و چهلتدتون با اسدتفاد  از جاگ اری تیرآهن درونِسدتون  مرمت

انه بدر جریان سدال گ شدته و سدال جاری اعتراضداتی از طرا اعضدای کارشدناسدان دفترفنی اصدفهان چنین گزارش کرد 
اسدت. گرچه هیئت های چوبی تاالر شده میر و تقویت سدتوندر مورد نحو  تع ،شدورای حفاظت و انجمن آثار ملی اسدتان

دانه در این ایزمئو به اجرای طرك خود در این مورد معتقه است ولی از نظر بررسی بیشتر موضوع، این دفتر خود را ملز  می
 (.  1347  ملی حفاظت آثارباستانی،دفترفنی سازمانکنه) )داد  و گزارش آن را تقهیمزمینه مطالعا  کافی انجا 

ها در گزارش توسدا دفتر فنی اصدفهان تهاو  یافت.  توان چشدم پوشدیه که این روش  سدختی میحال از این نکته بهبا این
بالبته بایه اذعان کرد انتخاب چنین روشدی به اصدالت سداختمانیِ ایوان که اسدکلتی چوبی دارد لطمه   :خوانیممی  بار در این

های چوبی آمه که سدتونشدود. اگر آن امکان تکنیکی فراهم میای جز انتخاب این روش دیه  نمیآورد ولی چار وارد می
ها و غال  سدتون  هن در داخل آن ضدرور  نهاشدت. ولی خمیهگیِآ کرد، تعبیهوارد  می فعلی را قادر به مقاومت در برابر بارِ

کنه که موجودیت اثر را در معرض خطر جهی قرار خواهه داد)  ایجاد میهایی در بنا  ضددعفمقاومت الز ،   دادنِاز دسددت
 (.  1352ملی حفاظت آثارباستانی،  دفترفنی سازمان)

 متاثرکه  کرد،اشدار  گرو  داخلینتدبت به رویکردهای بازسدازی به اختالا دیهگا  گرو  ایزمئو  توانهم می در مواردی
و  به بازسددازی سدداز 26عنوان یک شدداهه بر این ادعا، فرانته. بهبوددر ایران   مهاخال  پیشددینهای  های رویهاز ویژگی

تزیینا ِ مقرنس را با : بنویتدهمیکرد  و اشدار   توسدا دفترفنی اصدفهان شدیخ عبهالصدمه کاشدیکاری سدردر و گنبه خانقا 
. به نظر ما و کارشدناسدان مشدهور،  انهکرد بناهای همین دور ، بازسدازی  تقلیه و اقتباس از تزیینا  مشدابه موجود در سدایر

المللی معماران و فناوران بناهای های بینکه کنفرانساجرا شددود، چرا  [بازسددازی سددبکی]اقتباس سددبک نبایه این روش  
رویکردی مبتنی بر اجتنداب از بدازسدددازی  توان بده  میدر مقدابدل،  (.  530:  1396) )زاندهر،  اندها رد کرد رتداریخی در اروپدا آن

 رغم در دسدت داشدتن نمونهبه  کرد. گرو  ایزمئواشدار   کا  چهلتدتون در  ،هادرگاهی اصدلیِ  رنگِهفت  هایتزیینا  کاشدی
های سدالن اصدلی، مطاب ِ کاشدی  یکنواخت،  رنگی  ابها را کف درگاهی ،در اصدالت بنا) دلیل بایجاد اختاللِکامل آنها، به

 (.  1352ملی حفاظت آثارباستانی،  دفترفنی سازمان) کردنهفرش 
رویکردهای کارشدناسدان ایزمئو درقبالِ . شدههلحال پس از مهتی، این اختالا دیهگا  به رویکردهای مشدابهی ببا این

صدددفوی،   هدای چوبیِ مجموعده بنداهدای دولتخداندهنمداهدای بیرونی عدالیقداپو و در و پنجر   هدای کداشدددیکداریبدازسدددازی آرایده
 گونه تطاب  رویکردها اشار  خواههشه.در بخش بعه به اینهای تعمیرا  سنتی است. دهنه  استقبال آنها از سویهنشان
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 های بومی یا ذوق و سلیقه ایرانیانطباق با روش  -5-3

کردنِ گردد که کارشدناسدان گرو  ایزمئو به منطب های بومی و رویکردهای جهیه، زمانی برقرار مینتدبت دیگر میان رویه
که بزمانیانه. مصددادی  گوناگونی در این زمینه وجود دارد؛ کرد های بومی و محلی، اشددار های معمولِ خود با روش روش 

گردیه؛  بود، کاملکار رفتهای که در بنا ]عالیقاپو[ بههای سداختمانی و خصدوصدیا  فیزیکی و مصدالم اولیهآشدنایی ما به روش 
:  1362گالهیری،  ) )گونه اشدکالی روبرو نشدهی با هیچبخشدی و تعمیرا  در طی پنج سدال کار طوالنهای اسدتحکا فعالیت

های معمول برای  ن گزارش خود پیرامون مرمت بنداهای تاریخی ایران، به ناسدددازگاری روش (. گرو  ایزمئو در اولی60-59
های  خا  و مال  گچ و انهود و الیهمحلی همچون آجر و خشددتمرمت در اروپا، با شددرایا اقلیمی و مصددالم سدداختمانیِ  

در ایران را نتدددبدت به اروپا؛   ربتدددتدهکاهای بههای عملکردی در روش رو تفداو کرد  و از همینها اشدددار تزنینی و رنگ
 (.1396کننه )زانهر،  خاطرنشان می

های که خود را به اعمال چارچوبشدود که کارشدناسدان ایزمئو در عین اینمی ای دیگر از روابا، زمانی مشدخصگونه
که در سدانرمتی هتدتنه. بهاندر صدور ِ نهایی اقهاما  م ،ایرانی داننه، مهعی بر اعمال ذوق و سدلیقهنوین اروپایی ملز  می

کنه بدر ارانه  چنین اظهار نظر میعالیقاپو در پایان تعمیرا ، گالهیری اینعمار   باب چگونگیِ طرك کلی سددیمای نهاییِ  
است که از تما  جها  اصول که اقهاما  مرمتی در حال انجا  بود، سعی و کوشش ما در این بود نهایی بنا همچون زمانی

شدود. ولی با این وجود مجبور شدهیم مواردی را نیز در نظر بگیریم. از آن جمله اختالا ا  کامال در نظر گرفتهمنشدور تعمیر
ها پیش مورد بحث بود  و شددناسددانه بود که در اروپا از مه سددلیقه ایرانی در مقابل پ یرفتن بعضددی از متددانل زیبایی

بازسدازی کامل سطوك کاشیکاری نماهای بیرونی عالیقاپو    رسدهر مینظبه(.  66:  1362گالهیری،  اسدت) )قبول واق  شده قابل
ها و ترییر وضد  بیرونیِ ها محققین بومی مکرر در مورد لزو  بازسدازی این کاشدیباشده، چراکه مه نیز به همین دلیل بود 

نوعی  ال بازسدددازی، به( و تن دادن به چنین رویکرد سدددنتی در قب140:  1390وحیهزاد  و دیگران،بودنه )بنا، سدددخن رانه 
 .   برخی رویکردهای سنتی ایرانی در تعمیرا  بودپ یرِش

 
شددناسددی پیش از گرو  ایزمئو )ماخ :  نمای جنوبی زیر تاالر عمار  عالیقاپو، رویکرد ادار  باسددتان های کاشددیبرل: بازسددازی پشددت13تصددویر 

: ریختگی کاشدی در نمای جنوبیِ عمار  طبقه آخر، قبل از آغاز عملیا  مرمتی توسدا ایزمئو 14(، تصدویر  1342شدناسدی اصدفهان، باسدتانادار 
(source: Zander, 1968: 201)    های نمای غربی عمار ، قبل از آغاز عملیا  مرمتی توسدا برل: سدطوك فاقه کاشدی در پشدت15، تصدویر

 source:Saif Haq, Aga)کاری  : نماهای غربی و شدمالی پس از بازسدازی کاشدی16، تصدویر  (source: Zander, 1968: 177)ایزمئو 

Khan Documentation Center at MIT)  ،  نمدا17تصدددویر  source:Daniel C. Waugh, Aga Khan)عمدار   ی جنوبی: 

Documentation Center at MIT) 
 

های صددفوی در اصددفهان را با تکیه بر متددتنها  و شددواهه های چوبی کا همچنین این گرو ، بازسددازی در و پنجر 
ارای یک مکت  هنری ارزشمنه است که هنوز در که اصفهان دبنا و اذعان به این آمه  طی پیشرفت مراحل مطالعهدستبه

گونه که در گزارشدی اذعان  مجاز دانتدتنه )همان(. بهان  ؛اسدتمانه ها ازجمله صدنای  چوبی زنه  و پویا باقیبعضدی زمینه
های هنهسدی  های چوبی که شدکلاسدت، برسدیم و شدبکههای صدفوی که ممکنانه بما در نظرداریم به تما  پنجر کرد 
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تا(. در پایان بیش از دویتدت نظر ما سداخت آنها برخالا قوانین نباشده) )گرو  ایتالیایی ایزمئو، بیکار ببریم؛ بهرا به دارنه
 27.پنجر  در بنای عالیقاپو تکمیل گردیه

 
 میراث معماری های پتینِتشابه رویکرد نتبت به پاکتازی الحاقا  و تعمیرا  دور  -5-4

توان بر این بحث افزود، تناقضدا  در برخی رویکردهای کارشدناسدان گرو  ایزمئو نتدبت دیگری که می گرانهسدنجشمنظر  
نویته ای بر نختتین گزارش این گرو  میدر مقهمهنیز 28ها را داشتنه. زانهربود که ادعای پایبنهی و عمل به آنی به اصول

گرفت که بر اسداس الزاما  منشدور مرمت بود  و اجرای رهایی جای میپیشدنهادها برای مرمت در چارچوب قواعه و هنجاب
از  کهزمانی  . اما(16-17:  1396ها بایه از حتددداسدددیت ویژ  و متدددئولیت مهم علمی برخوردار باشددده) )زانهر،  عملی آن

 . بودهای این گرو  رویکردهای متفاوتی در فعالیتشاهه توان می ،شودعملی گ ر می  مفروضا  نظری به مهاخال
خوانیم بار  میزمئو در ایندر گزارش ای. از شدواهه مویه این امر اسدت بهشدتالحاقا  قاجاری در کا  هشدت ح ا کلیه

که در شدرایا مناسدبی باشدنه. ها و تزنینا  زمان صدفویه را پیها کنیم ولی مشدروط بر اینداریم که تما  نقاشدیما میلب
هدا را دوبدار  پیدها کنیم و کلیده کدارهدای چوبی کده در زمدان قداجدار هدای قدهیمی ایوانهمچنین در نظرداریم کده کلیده سدددقف

  کننه که بویی دیگر اسدتهالل می. از سد ، ایزمئو(3)گزارش شدمار  بین ببریم)از را  وجود آمهنه و هیچ ارزش هنری نهارنه  به
که  کنیم، برای اینذوق زمان دیگری اسددت حف  های زمان قاجاریه که نشددانهکاریولی به همان مقهار میل داریم که گچ

زش هنری دارنه. دلیل دیگر برای  بردن کارهای باسدتانی را نهارد و از نظر ما بعضدی از این تزنینا  ارکس ح  از بینهیچ
انه و دیگر میتددر نیتددت که  ها را پرکرد اسددت که، در زمان قاجار بعضددی از پنجر خارجی زمان قاجار این  کاریِحف  گچ

 . )همان( گردد)کارهای اولیه دوبار  آماد 
روی خود قراردادنده و بر را پیشو همچنین تداالر مرکزی    ی بیرونیتمدا  نمداهداردپدای دور  قداجدار بر  حف   ،آنهدا در ابتدها

 نتیجهاما سددرانجا   ،بازیابی کننه. عمار های چهار ایوانِها وسددقفدر یکی از ایوانرا صددفویه   تزیینا ِتنها   آن شددهنه تا
  سدیمای  یو احیابهشدت در کا  هشدت  قاجاری  تهریج ضدمن برداشدتن الحاقا ِ. بهخالا تصدمیم اولیه بودها،  نهاییِ مرمت

شدود )گزارش مرکز باقی گ ارد  قاجاریای از تصدرفا  عنوان نمونهبه آنشده که تنها ضدل  جنوبی ، تصدمیم گرفتهبناصدفویِ 
 (.  1355اسناد، 

هدایی از تزییندا  و معمداری صدددفوی کدا  هدا در ایوان جنوبی کدا  هم منجر بده کشدددف ویژگیزنیگمدانده ،در این میدان
ملی حفداظدت )دفترفنی سدددازمدانبودنده  عمال از دیده  پنهدان شددده   ،ا  قداجداریده و ترییر عملکرد ایوانگردیده کده بدا الحداقد 

ای از عنوان نمونه: بانتخاب ضددل  جنوبی بنا بهچنین گزارش کردنهش.   1355در سددال   گرو  ایزمئو(.  1356آثارباسددتانی،  
های مختلف کا  ناخته و برتری ارزِش کیفیِ قتدمتبود که تزنینا  این سدطوك ناشد الحاقا  قاجاری، زمانی صدور  گرفته

بود.  مانه  ترین و نادرترین قتدمت صدفوی سداختمان از انظار، مخفی باقیبود. در نتیجه غنینتدبت به همهیگر آشدکار نشده 
بهشدت شده  در کا  هشدتهای سدبک معماری زمان قاجاریه در اصدفهان نادر نبود  و به تصدرفا  انجا همچنین نمونه

تصدمیم بر این شده که ایوان جنوبی کا  نیز  . در آخر با این اسدتهالل،  (1355باشده) )گزارش مرکز اسدناد، نحصدر نمیم
رغم برخی الزاما  به(. بنابراین  30/12/2536الی    30/9/2536های مرکز اسناد، )گزارش شدکل اصلی و نختتین بازگردد  به

کرد  و آشدکارسدازی وضدعیت اولیه را تنها در شدرایطی اسدتثنایی ها را توصدیهر دو المللی که احترا  به الحاقا  معتبر همهبین
های پتدین و همچنین برخورداری از شدرایا مناسد  برای  دور   انهک در ارزیابی گروهی از الحاقا ِ  و مشدروط به اهمیتِ

شده  بهشدت نیز ح امانه  الحاقا  قاجاری در ضدل  جنوبی کا  هشدت؛ باقی29دانتدتهای جهاشده ، مجاز مینگههاری الیه
 در محلی حف  گردد.  آن شه که آنچه قابل نگههاری بودو بنا بر 

 دور    مدهاخال هدای  یدادآور رویده  ،جدهیده در حفداظدت و مرمدت  هدای نظریِرغم جریدانگونده رویکردهدا، کده بدهاینبرآینده  
که در  بهشدت، در نگا  امروز اسدت. با اینیک دور  از تاریخ پتدینِ معماری کا  هشدت  ناشدناخته مانهنِ  ؛هتدتنهپیشدین  
 ی طاق اصدلسدازی تزیینا  گچبری قاجاری از جهاهایی حاکی از اقهاماتی همچون  های گرو  ایتالیایی ایزمئو نشدانهگزارش 
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اما تزیینا  جهاشده  در نهایت در شدرایا   ،(19و  18ویر  اتصد )  توان یافتپانلی دیگر میمجهد در  یریو قرارگ  یجنوب  یوانا
مرور   ناگفته نمانه کهرفتن بتدیاری از آنها هتدتیم. که امروز  شداهه پراکنهگی و از دسدتطوریمناسدبی حفاظت نشدهنه، به

ن سداز و آیه فراهم کردنظر میانه، اما بهانه، سدهم زیادی در این شدرایا داشدتهداد  زمان و ترییر و تحوالتی که تاکنون ر 
توانتت نقش بارزی  می  ،این تزیینا ، قبل از مبادر  به جهاسدازی  پیشدگیری از پراکنهگیِکاری برای حفاظت، نگههاری و  

 داشته باشه.  ،ای تاریخی در بناعنوان نشانی از دور به ،هادر حفاظت موثر آن

 
 reference: Istituto)ی بر روی پانل جهیهجنوب یوانا یطاق اصلسازی پانل و نص  مجهد تزیینا  گچبری جهاشه  از : آماد  19و  18تصویر 

Italiano per l'Africa e l'Oriente, 1978). 

 

 مواجها  سازِ ، زمینهی فکریهادر بنیان  تفاو  -5-5
  های فکری و نظری جوام  صدنعتیِ راسدتی افتراق میان بنیانداد  میان رویکردهای پیشدین و جهیه، بهمواجها  ر   موضدوعِ

ها از به گتدتدتگیِ آن که تحوال  سداختاری عمی  در جوام  صدنعتی غربیدهه.  رو قرار میغربی و جوام  سدنتی را پیش
 و  مواد شیو ستا  ییگراماد . زدگی نتبت به گ شته را دامن میحس آگاهی تاریخی و دلتن ،الگوهای حیا  گ شته انجامیه

هدا و کده موجده آموز  بود  یغرب جوام   در  یتحوالت  نیچن بده معطوا  یمعمدار راثیم  یِکدالبده  و یمداد تید موجود  و  مصدددالم
پ یری . مطالباتی همچون کمترین میزان مهاخله و برگشدتگردیه  ،کالبه و سدیمای میراث معماری  مترت  برهایی انهیشده

را در   اثرکه کیفیتی از  داشدددت،نیز جای درک هنری مادی از میراث معماری در این منظرهایی بود.  انهیشددده زاییه  چنین
در خواهی زیباشدناسدی  دنبال نابدر نگرشدی که بهکرد. بصدری جتدتجو می سدطم زیباشدناختی و غنای حتدی و تناسدبا ِ

ورود دوبار  شده و مثابه اختالل در وجه زیباشدناسدی اثر ارزیابی میبه  ،پیشدین  مهاخال ِآفرینشِ اولیه اثر بود، جایگا  برخی  
 جایز نبود.  ،گ شته ِِآفرینش و مهاخله در کار هنرمنهان شخص به فرآینهِ

تعمیرا  سنتی  و  نههمچنان دارای پیونههای قوی با گ شته بود جای داشدتنه که  در مقابل جوام  سدنتی همچون ایران
میراث    ،ورزی سددنتیهای انهیشددهمیراث معماری بود. در جریان  صددورتی بنیادین در خهمت غایا  معنایی و کارکردیِبه

هدا بود. تدهاو  کدارکردهدا و کیفیدت معنوی آن  نویدهبخشِ  ،معمداری ورای ظواهر، حدامدل معدانی و مفداهیمی بود و تعمیرا 
  هاآن  بود و هماهنگ سداختنِاصدالك کیفیتی از آثار که در اثر زوال، تخری  یا تحریف شده   ،بهین طری   پیشدین  مهاخال ِ

 .زدمیرقم را  با حیا  اجتماعی مخاطبین
هدای سددداز دگرگونی گرایشزمینده،  روار یدافدت .ش در ایران   1340از میدانده دهده    کده  رویکردهداییشددده  چندانچده گفتده

تاریخی با   بنای  مبتنی بر بقای فیزیکیِ هاییدر مقوال  جهیه، دیهگا  .ای گردیهگرایانههای کالبهکارکردگرایانه به سددویه
شددناسددی متاثری از تعمیرا  سددنتی روش بایه به   همهبا این  یافت.تشددخص می  ایشددناسددانهمهنظر قراردادن وجو  زیبایی

نیز    ،ایزمئوگرو   همچون    ،های خارجیهای ایرانی جا داشدددت و در رویکردهای گرو که در رویکردهای گرو  کرد،اشدددار 
گری در چارچوب مقاصده  صدناعتعنوان فرصدتی برای اسدتمرار  بهتلقی پیشدین که تعمیرا  را بهین ترتی   نضدج گرفت. 
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ری در پ یرش برخی رویکردهای  های هنسددنت  حیا  متددتمرِ کهیافت و این چنین بود  آورد غلبهشددمار میمعنویِ آثار به
 .سهم زیادی داشت، به بازسازی پیشین
 
  گیرینتیجه

هایی  توان شاهه رویهشناسی ادارا  معارا، میباستانشده  توسا دپارتمان عتیقجا  ملی و دوایر  اگرچه در تعمیرا  انجا 
های کاربردی، حال در کنار اولویتهای اولیه میراث معماری بود؛ اما با اینبقایای مادی و مشدخصده پایبنهی به کلیهبا عه 
توان   پیشدین میشدونه. به دیگر سدخن در پسِ مهاخالهای تاریخی نیز دیه  میگزاری نتدبت به ارزش هایی از اررنشدانه
مانه  از جایشدواهه بر که با نظرگاهی دایر بر حف  کلیهداشدتی نتدبت به ماهیت تاریخی بناها یافت، ولو اینگرامی حسِ

های غربی نبود؛ بلکه  با رهیافت گونه رویکردها دربردارنه  مالحظا  تاریخی و زیباشناسانهاسداسا  این  میراث معماری، نبود.
های ناقص های متعهد در بازسدازیِ بخشگرفت. سدویهرا نشدانه می راث معماری و تهاو  کیفیت معنوی آنافزایش عمر می

های کارکردگرایانه تعمیرا  بود؛  دلیل گرایشها و هنجارهای ثابتی را دربرنهاشدتنه نیز بهمایهشده  بناها که درونو تخری 
کالبهی و کاربردی بنا و بقای آن در زنهگی اجتماعی مرد  صدور   منظور تکمیل موجودیت ها بهگونه بازسدازیچراکه این

های فکری و فرهنگی داشددت؛ نوع مصددالم و های کارکردگرایانه که ریشدده در سددنتقبیل گرایشگرفت. افزون بر اینمی
های ارزشددی  ونهسدداخت.گناپ یر میپی مصددالم را اجتنابدرای بود که نیاز به تعمیر و تعویض پیفنون سدداخت نیز به گونه

  ،توان در  قال  رویکردهای برآمه  از سدددندت، رویکردهای التقداطی و رویکردهای ارزشدددی نوتعمیرا  ادار  عتیقدا  را می
 جهیه آیه بتوان این دور  را چون گ اری از تعمیرا  سددنتی پیشددین به رویکردهای حفاظت و مرمت  نظر میبرشددمرد. به
 قلمهاد کرد.

توجهی که با تاسدیس سدازمان ملی حفاظت آثار باسدتانی در عرصده حفاظت و مرمت در ایران بلهای قاواسدطه جریانبه
حه و مرزهایی برای مهاخله در بنای تاریخی با توجه به اصددالت تاریخیِ کالبهِ آن، از   ،سددامان یافت و با ورود مفاهیمی نو

های ارزشدی در اقهاما  این دور  با اقبال به مقوال  نوین حفاظت و مرمت، از توجه مایهجایگا  خاصدی برخوردار شده. بن
نخوردگیِ وجو  دسدتحف  اصدالت و   گروگرفت که در ماهیت تاریخی و زیباشدناختیِ میراث معماری سدهم زیادی میبه  

رغم التفا  به این مقوال ، های داخلی، علیهمه رویکردهای ارزشددی گرو مادی و صددوری میراث معماری بودنه. با این
 ای را نیز در برداشتنه. گرایشا  فرهنگی و کارکردمحورانه

، اختالا دیهگا  در چگونگی و میزانِ  یباشددناسددانهتباین در معیارهای زسددرانجا  به فراخور شددرایا، مواجهاتی مبتنی بر 
های پیشددین ی ایرانی و حتی تشددابه با برخی رویههای بومی و محلی و همچنین ذوق و سددلیقهمهاخله، انطباق با روش 
شدکل گرفت.   ها و رویکردهای جهیهای از رویکردهای متاثر از آنهای پیشدین و یا پار میان رویه  ،نتدبت به مرمت سدبکی

هدای معنوی نهفتده در آنهدا و همچنین  هدای ایرانی همرا  بدا جنبدهسددداز چنین مواجهداتی، اسدددتمرار طوالنی سدددندتمیندهز
 فهم و نگرش نتبت به میراث معماری بود.های بنیادین در تفاو 

 

تنوشپی

 
 1311 ما آبان 28 در آن  نامهنیآن و  هیرسد یمل  یشدورا مجلس   یتصدوبه.  ش 1309 ما آبان  12 در که . براسداس قانون عتیقا 1

شده  احهاث  رانیدر مملکت ا  هیزنه  یکه تا اختتا  دور  سدلتدله یو اماکن  هیو ابن  یآثار صدنعت  هیکل  ،گ شدت دولت ئتیه  یازتصدو.  ش
 (. 241: 1380)حجت،  گرفتیتحت حفاظت و نظار  دولت قرار م رمنقولیاعم از منقول و غ

و  یخیتار  یهیابن را یبه مصدرا سداختمان و تعم یالنظار  اوقافح  ها یعا عشدرمیکرد نمقرر می  .ش 1313 سدال  اوقاا. قانون  2
شده  امور در نظر گرفته نیا  یبرا  یادتریش. بودجه نتدبتا ز 1328از سدال    ژ یوبهبرسده و  یمل  یو آثار مقهسده  مهیمرمت مهارس قه

 (.1385)نگهبان، 
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3 . IsMEO: Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente (زمئوی)ا کینزد و دور خاور ییایتالیا موسته  

4 .Andre Godard،   یبرا -انیفرانتدو یِشدناسدباسدتان یهاکاوش یانحصدار ازیامت لرو یراسدتا در -. ش 1307 سدال در گهار آنهر 
  به  آنها میترم  و ینگههار نیهمچن و  رانیا یخیتار  هیابن  از یفهرسددت میتنظ و یابیارز  و  یبررسدد  منظوربه و قا یعت کلادار  تیریمه
 .آمه رانیا

 رانیا  یشدناسدکل باسدتانادار  اسدتیبه ر  یمصدطفو  یو از آن پس، محمهتق  افتیانیش. پا 1336گهار در سدال  تی. ظاهرا مامور5
 شه. منصوب

 هاآن همه نظر متدجه مرمت و  ریتعم یبرا  و دادلیتشدک  یجلتدات اصدفهان اسدتادکاران و معماران هیکل باش.   1310سدال  در  گهار. 6

 دانتدتنه،یم سداختمان  هیتجه و  وانیا طاق  هنیبرچ  را ریتعم را  تنها یاصدفهان  کارکهنه معماران مانه یبنا بر متون برجا  اشده،یرا جو
 یکیاالسدت حالت آسدفالت نیا  رایز دانتدتهیم شده ،یم  هیتول اروپا در که  یمخصدوصد آسدفالت  از اسدتفاد  در را  حلرا  گهار کهیدرحال

 یریجلوگ شددکاا  به خی  و آب تیسددرا  از و  شدده متتدد   زین م کور آسددفالت شددهیمافزود   شددکاا  وسددعت بر  بعهها اگر و  داشددته
 قرار رشیپ  مورد  وانیا شدکتدته  طاق یآهن  یکشدکالا و منار  دو کردنبکتدل ریتعم در یمعارف و یشد آخر در اما. اسدتکرد یم

 (.1387 ،ی)رجان گرفت
 و  کرد میتنظ  یاسداسد  یانقشده یو  اصدفهان، متدجهجام  و  عمر  صدفه ریتعم یبرا.  ش  1315 سدال در  اخگر  روزنامه  یادعا  به. 7

 یسدرکشد  را ،یتعم کار شدرفتیپ بر  سد س و داد لیتحو  اصدفهان  یشدناسدباسدتان ر یدا  به  داشدته، هیتاک آن   یدق یاجرا  بر  کهیدرحال
 (.1387 ،ی)رجان استکرد یم

  ی ها کندار  در نهیقر ینمداطاق دو در  رکنندهگانیتعم که  یغلط یانحندا  اید  بدور  نوشدددت زمئویا گرو  کارشدددنداس بعدهها بار نیا در. 8
 دو یعنی  شدکل نیا و  شدودیم  ه ید ر یدامین  شدکل  به  بایتقر امروز  نماهاطاق نیا  شده  سدب   انه،آورد   وجودبه  یاصدل  طاق ینما

 (.273: 3.ر، 1392 ،یری)گاله است)نبود  تصورقابل وجهچیهبه یسلجوق دور  یبناها در گردمین و ز یت بهون ینماطاق

 اثر  به شده افزود   الحاقا ِ  ح ا  به منجر ،یمعمار اثر در هیاول  یِسدبک یک ارچگی جادیا  هها با  یسدبک  یایاح  و  یسدبک  یپاکتداز. 9

 (.272: 1394 لهتو،یوکی) شهیم هیاول معمار اصلىِ ایه  کردنکامل براى یعناصر افزودن ای و خ،یتار طول در
 یمل از شدمول قانون راج  به حف  آثار دور  نیا یِخیتار خرور آثار رایتر بود زمتداله دربار  شدواهه دور  قاجار پررنگ نیا  ژ یو. به10
 خود در یقاجار یهادور  از ینشدان که شده یآثار یبرخ را یتعمدر  یسدبک یهایپاکتداز یمنجر به برخ  ،ش. 1309 سدال  ران،یا

 .داشتنه

 نیا مقابل در حال نیا با اما  .انهمورد بحث را معتبر نهانتدته نا ییبودن تز یصدفو هیفرضد  ،یهمچون پوپ  با ارانه مهارک  ی. برخ11
 یحت اگر  اسدت یه یبه...  ب:  کرداشدار  نوین  حفاظت  دیهگا   از  اینماینه   عنوانبه یپانولز  روسدنیپ  هگا ید  به  توانیم  گهار،  از  هگا ید

 برداشدتن صدور  در  بلکه  م؛یریبگ ه یناد  خوانه ،  زشدت و بایناز گهار  چهچنان را آن  ارزش هینبا ما  باشده هیصدفو زمان  از مزبور  پوشدش
 چه ینییتز  پوشش نیا که  است نیا  من ه یعق... .  میکن ینگههار یمحل در  را نا ییتز آن  میبتوان که میدار  را امکان  نیا مزبور قشر
 (.10 و 3: 1356 ،ی)پانولز است) یاالعاد فوق ارزش یدارا یخیتار لحاظ از چه و یصور لحاظ از

 ه،یپوشدش گنبه اتخاذگرد  تیماه یبازسداز  یبرا  میکاررفته در بنا هنگا  تصدمبه لِیاصد ینتدبت به هنرها ی. اگرچه توجه درخور12

 منطقه فارس انجا  شه.   جِیگنبه بهون درنظرگرفتن طرك را یِکاریکرد که سرانجا  کاشاشار  هیاما با
 یجار منوال نیهم چنانهم ،یهنر یهاسنت  بودنزنه   بر  هیتک  با  یکاریکاش آثار مرمت در  زین  امروز  که  شوداشار   است الز .  13

 .است

 یخیمربوط به مرمت آثارتار  یها)ماد (بار درس نینختدت  یش. برا  1339سدال  در کهاسدت   یفعل یبهشدت  هیشده دانشدگا    منظور. 14

 .بودداد  ارانه راهنر  خیتار و
15.United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
16.Martin E. Weaver 

 
 .شه یتصو یمرمت و یحفاظت عمل هرگونه یبرا یاساس اصول نیتهو یبرا.   1964 سال در که  یالمللنیب یاقطعنامه. 17
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 اریبتدد یهاافتهی که آوردفراهم یفرصددت شددان،یا یسددرپرسددت به یمرمتاقهاما  نیح یفن و  یشددناسددباسددتان ،یخیتار مطالعا . 18
 (.1357 ،یقوچان و یرازیش زاد اهللتی)آهیآدستبهاردستان و زوار   ن،ینان نطنز، یدر شهرها از متاجهِ قرون صهراسال  ییبهارانگ

تا  1343سدال   ازشده، و  یمعرف  رانیبه دولت ا  ونتدکو،یملل متحه،   یو فرهنگ یعلم  ،یسدازمان آموزشد  توسدازمئویموسدتده ا. 19
 یفرهنگ  بخش  یهاتیحما  از  موسددتدده نیاگرفت.  عهه  را به  رانیدر ا یو بازسدداز یمرمت  یهاتیاز فعال  یاش.، مجموعه 1357
 .بردیم بهر  ایتالیا یو دانشگاه یفرهنگ-یعلم موستا  ریسا یتخصص امکانا  و یعلم یهایهمکار و ایتالیا خارجه امور وزار 

20 .(Eugenio Galdieri)،بود رانیا در زمئویا یاعزام گرو  سرپرست  یو. 

21 . Piero Sanpaolesi 

22 .Martin E. Weaver 

23.Marco Grassi 
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Abstract: 

After the Constitutional Revolution and increasing the importance of cultural heritage, followed by 

forming the National Monuments Association in the early contemporary century and ratifying the set 

of principles in the Antiquities Law of 1309 SH., more grounds were created to protect the historical 

monuments. When the Department of Antiquities was established, repairing historical monuments in 

the center of the country was assigned to this department, and in other areas to determined archeological 

departments. Then since the middle of the 1340s SH, and establishing the National Organization for the 

Conservation of the Historical Monuments, the context was created to introduce new concepts which 

produce new theoretical requirements. The present paper seeks to find out what value approaches or 

theoretical requirements had been achieved by the activities of the National Monuments Association 

and the Antiquities Law. Then, after understanding the rotations that have taken place in value 

approaches by joining new currents of conservation and restoration, occurrences happened between 

previous procedures and new approaches will also be explored. This research which has been done 

through a qualitative and interpretive approach, will describe the issues and then the results will be 

explained by logical reasoning, after the content analysis of the data obtained from reports and historical 

sources. The research findings indicate that in the procedures taken by the Department of Antiquities 

and Maārif branches; it is possible to find the Awareness to the historical nature of the building 

alongside practical and functional priorities. In addition the functionalist tendencies rooted in 

intellectual and cultural traditions, the type of materials and construction techniques were such that the 

need for continuous repair and replacement of materials was inevitable. However, the value types of 

repairing done by the Department of Antiquities can be introduced in the form of approaches derived 

from tradition, eclectic approaches, and new value approaches. With the concepts derived from global 

conservation movement, after the establishment of the National organization for the conservation of the 

historical monuments, functionalist tendencies turned into Physical body priorities; So that, if in the 

previous procedures the general survival of the building while being effective and useful was 

considered ; In the new concepts, the dominant view was based on the physical survival of the 

monument, taking into account aesthetic aspects. However, value approaches of internal groups, in spite 

of attention to these issues, included cultural tendencies and functionalism. Finally, it can be mentioned 

to confrontations based on contrasts in aesthetic views, differences of opinion on the way of 

intervention, adaption to local methods or Iranian tastes, and even similarities with some previous 

procedures in relation to stylistic restoration, which mostly derived from the cultural differences of 

societies in understanding and attitude towards architectural heritage. 

Key words: Architectural Heritage, Repairs,Value Approaches, National Organization for the 

Conservation of the Historical Monuments, IsMEO Institute. 
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