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نرجس زمانی ،۱حسین احمدی ،*۲رضا وحیدزاده

 -1دانشجوی دکتری مرمت اشیاء ،دانشکده مرمت و حفاظت ،دانشگاه هنر اصفهان.
 -2دانشیار گروه مرمت  ،دانشکده مرمت و حفاظت ،دانشگاه هنر اصفهان.
 -3دکتری مرمت اشیاء ،دانشکده مرمت و حفاظت ،دانشگاه هنر اصفهان.
(دریافت ،13۹۹/۰۸/۰۵:پذیرش)13۹۹/11/2۰:
چکیده
با موضوعیت یافتنِ بحث میراث فرهنگی پس از وقوع انقالب مشروطه و بهدنبال آن شکلگیری انجمن آثار ملی در اوایل
سده معاصدر ،همچنین تصدوی مجموعهای از اصدول در قانون عتیقا سدال  1309ش؛ زمینههای بیشدتری برای حفاظت
آثار تاریخی ایجاد شده .پس از تاسدیس ادار عتیقا  ،تعمیر بناهای تاریخی در مرکز کشدور به این ادار و در دیگر نقاط به
دوایر باسدتانشدناسدی در شدعبا معارا واگ ار شده .سد س از میانه دهه . 1340ش و تاسدیس سدازمان ملی حفاظت آثار
باسدتانی ،بتدتری برای ورود مقوالتی نو به حیطه حفاظت و مرمت میراث معماری ایجاد شده ،که الزاما نظری جهیهی را
بههمرا داشدت .پژوهش در بادی امر ،این پرسدش را تتب میکنه که آگاهیهای ایجادشده با فعالیتهای انجمن آثار ملی
و قانون عتیقا  ،چه دیهگا های ارزشی یا بایتتههای نظری را در تعمیرا ادار عتیقا بهدنبال داشت .س س در پی فهم
چرخشهدای ر داد در دیدهگدا هدای ارزشدددی بدا پیوسدددتن بده جریدانهدای جدهیده حفداظدت و مرمدت ،مواجهدا ِ رویداد میدان
رویههای پیشدین و مهاخال نوین نیز ،جتدتجو خواهه شده .پژوهش که رویکردی کیفی و تفتدیرگرا دارد ،پس از تجزیه و
تحلیل محتوایی داد های بهدسددت آمه از گزارشها و مناب تاریخی ،به تشددریم مباحث میپردازد و س د س با اسددتهالل
منطقی ،نتایج تبیین میشدونه .یافتههای پژوهش حاکی از آن اسدت که در تعمیرا ادار عتیقا همچنان میتوان شداهه
رویکردهدای بنیدان یدافتدهای از سدددندتِ تعمیرا پ یشدددین ،بدا توجده بده بقدای حیدا اثر در زندهگی اجتمداعی بود .بدا اینحدال
گونههای ارزشی تعمیرا ادار عتیقا را میتوان در قال رویکردهای برآمه از سنت ،رویکردهای التقاطی و رویکردهای
ارزشددیِ نو؛ مطرك کرد .بنمایههای ارزشددی در اقهاما سددازمان ملی حفاظت آثار باسددتانی ،از توجه به ماهیت تاریخی و
زیباییشدناختیِ میراث معماری سدهم زیادی میگرفت .با این وجود رویکردهای ارزشدی گرو های داخلی ،علیرغم التفا
به این مقوال  ،گرایشدا فرهنگی و کارکردمحورانهای را نیز در برداشدتنه.سدرانجا میتوان به مواجهاتی مبتنی بر تباین
در دیهگا های زیباشناسانه ،اختالا دیهگا در چگونگی و میزانِ مهاخله ،انطباق با روشهای بومی یا ذوق و سلیقه ایرانی،
و حتی تشدابه با برخی رویههای پیشدین نتدبت به مرمت سدبکی اشدار کرد که غالبا برخاسدته از تفاو های فرهنگی جوام
در فهم و نگرش نتبت به میراث معماری بود.
کلید واژهها :میراث معماری ،تعمیرا  ،رویکردهای ارزشی ،سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ،موسته ایزمئو
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پرسشهای پژوهش
 -1در رویههای تعمیرا انجا شده توسدا ادار عتیقا و دوایر باسدتانشدناسدی ،چه دیهگا های ارزشدی یا بایتدتههای
نظری که حه و مرزهایی را در انجا ِ مهاخال بهدنبال داشت میتوان یافت؟
 -2چرخشهای ر داد در دیهگا های ارزشی با پیوستن به جریانهای جهیه حفاظت و مرمت چگونه بود است و چه
قرابتها ،تباینا و تعامالتی را میان رویههای پیشین و رویکردهای جهیه میتوان یافت؟
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 -1مقدمه
در گ شدته تعمیرا ِ بناهای تاریخی در ایران ،به شدیو ای سدنتی با اسدتفاد از روشهای رایجِ معماری سدنتی و بهر گیری از
هر امکانی که نظا سددنتی هنر و معماری ایرانی فراهم میکرد؛ انجا میشدده .افزایش سددطم آگاهی عمومی پس از وقوع
انقالب مشدروطه موج شده ادار عتیقا در سدال  1289ش .توسدا صدنی الملک که متولیِ وزار فرهنگ بود ،تاسدیس
شدود .رشده آگاهیها نتدبت به تاریخ پیشدین سدب شده جایگا معماریِ گ شدته به مقا "میراث گ شدتگان" ارتقاء یابه
(خاد زاد و محمودیاصل.)1398 ،
تشدکیل انجمن آثار ملی در سدال  1301ش .و نظا منه شدهنِ تهریجی موضدوع حف بناهای تاریخی ،مقهما تهیه قانون
عتیقدا  1را فراهمآورد .این قدانون اولین مرج قدانونی بود کده الزامداتی را برای تعمیرا بنداهدای تداریخی وضددد میکرد
(وطندوسددت  .)1395:27مطالعه ماد هشددتم آنیننامه قانون عتیقا نشددان میدهه که ص دهور مجوز تعمیرا از سددوی
وزار معارا ،منوط به تصددوی برنامه تعمیرا و تعهه عه انحراا از آن ،و اسددتفاد از متخصددصددینِ مورد تاییهِ وزار
معارا بود .حتی ماد هشدتم در نظا نامه اصدالحی این قانون ،مواردی همچون لزو اسدتفاد از مصدالم قهیمیِ بنا ،یا شدبیه
به آن و اجرای ترمیما  ،طوریکه صور اولیه بنا محفوظ بمانه را نیز در برمیگرفت (همان.)28 ،
انتشدار رسداال و ایراد سدخنرانیهایی از سدوی برخی باسدتانشدناسدان خارجی در اوایل سده معاصدر ،موجه ترویج اشدتیاق
جهیهی نتدبت به میراث معماری این مرز و بو گردیه .با تاسدیس دپارتمان عتیقجا ملی و تصدوی قانون اوقاا 2سدال
 1313ش .و افزایش بودجه وزار فرهنگ ،تعمیرا در ابنیه تاریخی بهصدور گتدترد تری توسدا این دپارتمان و دوایر
باسدتانشدناسدیِ آن ،صدور گرفت (نگهبان .)1385 ،در میانه سده معاصدر نیز پس از ادغا ادار باسدتانشدناسدی در وزار
فرهنگوهنر ،سدازمان حفاظت از آثار باسدتانی در آن وزارتخانه در سدال  1344ش .تاسدیس شده .بهر گیری این سدازمان از
توان علمی و فنیِ تحصدیلکرد های داخلی و گرو های خارجی ،زمینهسداز رویاروییِ حفاظت و مرمت آثار تاریخی در ایران
با مقوال و اصول نوینی بود که در سطم جهان مطرك بود.
هدها پژوهش حداضدددر کده مداهیتی کیفی دارد ،کداوش در رویدههدای تعمیرا ادار عتیقدا و رویکردهدای مرمتی جدهیده و
شدناخت دیهگا های ارزشدیِ غال در هر یک و قرابتها ،تباینا و تعامال ِ ر داد میان این دو ،اسدت .داد ها از نوشدتهها،
مهارک ،گزارشها و مناب تاریخی ،بهصدور اسدنادی گردآمه انه .شدایان ذکر اینکه تعمیرا شدعبه معارا و پس از آن
فعالیتهای دفترفنی سدازمان حفاظت از آثار باسدتانی و کارشدناسدانِ موسدتده ایتالیایی خاور دور و نزدیک 3در اصدفهان،
پیشدینه قابل مالحظهای را برای این ناحیه رقمزد اسدت .بنابراین بهدلیل تعهد مصدادی قابل اتکاء ،اصدفهان بهعنوان کانون
محوری مطدالعدا قرارگرفدت و در عین حدال بده فراخور مبداحدث ،نموندههدایی نیز از سدددایر منداط کشدددور بدهعداریدت
گرفتهشه است.

پژوهش ابتها در پی بررسدی ویژگیهایی از تعمیرا ادار عتیقا اسدت که ارزیابی و شدناخت حه و مرزهایی محهودکننه
یدا چدارچوبهدایی الزا آور و یدا معیدارهدایی برآمده از نگرشهدای ارزشدددی در مدهاخال آندور را امکدانپد یر کننده .در گدا
بعهی ،رویکردها و گفتمانهایی بررسدی خواهنهشده که با تجزیهوتحلیل آنها ،شدناخت چگونگی کاربتدت معیارها و مقوال ِ
نوین جهانی دراقهاما سدازمان ملی حفاظت آثارباسدتانی ،میتدر گردد .در گا پایانی قرابتها ،تباینا و تعامال ِ ر داد
میان رویههای پیشدین و یا پار ای از رویکردهای متاثر از آنها ،و رویکردهای جهیه ،بااسدتفاد از راهبرد اسدتهالل منطقی،
تشریم خواهه شه.

مداخالت پیشین و نوین در میراث معماری؛ تبیین رویکردهای ارزشی در...

 -2پیشینه تحقیق
طی سددالهای اخیر ،وجو تفاو میان سددنت حفاظت در ایران و جریان جهانی حفاظت ،موضددوع برخی مطالعا ِ دکتری
بود اسدت که از منظرهای مختلفی به آن پرداختهانه .وحیهزاد  ،پهرا و اولیاء ،از رهگ ر بازشدناسدی رابطه آفرینش بومی و
حفاظت ،به این موضددوع نزدیک شدده و با اسددتخرار معیارهای اصددالتمنهی از متن آموز های نظری و سددواب عملی
حفداظدت ،رویکردی را مبتنی بر اصدددالدت وجودی بدا تعبیری متفداو از اثر تداریخی بدهمثدابده یدک کدل جدام و پویدا معرفی
میکننه (وحیهزاد  ،پهرا و اولیاء .)1392 ،امینپور ،اولیاء و عباسدیهرفته نیز پس از تبیین کاسدتیها و نواقص اصدل حهاقل
مهاخله ،به بازشدناسدی سدنت حفاظت و مهاخله با تکیه بر متدجهجام اصدفهان پرداخته و افزون بر تاکیه بر تهاو کارکرد
بهعنوان هها رسددالت حفاظت ،رجوع به سددنتهای بومی حفاظت را را برونرفت از چالشهای حفاظت نوین دانتددتنه
(امینپور ،اولیاء و عباسدیهرفته .) 1392 ،ابونی ،یادگاری و اولیاء ،با تامل بر تفاو وجو فراکالبهی میراث معماری ایران و
غرب که ریشده در نگا توحیهی یکی و انتدان محور بودن دیگری دارد؛ پیامههای تاثیر این وجو تفاو را به حفاظت حانز
اهمیت دانتددتهانه (ابونی ،یادگاری و اولیاء .)1394 ،ارژمنه ،امینپور و حجت نیز از زاویه تفاو نقش مرمتگر میان نگرش
جهانی حفاظت و نگرش اسدالمی ،به موضدوع تقرب یافته و به رویکردی که مبتنی بر ویژگیهای عامل انتدانی مرمت و
فراتر از صالحیت حرفهای اوست دستیافته و اهلیت او را با ویژگیهایی متناظر با جریان فکری و فرهنگی تمهن اسالمی
هها گرفتهانه (ارژمنه ،امینپور و حجت.)1395 ،
دسددته دیگر پژوهش هایی هتددتنه که از زوایای گوناگون تجارب تاریخ حفاظت معماری ایران را بررسددی کرد انه .مقاله
نیکزاد و ابونی در زمر این مطدالعدا هتدددتنده کده تجدارب حفدا ظدت معمداری در ایران را از زاویده فهم رابطده آن بدا تداریخ
معماری جتدتجو کرد انه .در این نوشدتار آنها پس از بررسدی تجارب حفاظتی در تالقی با تاریخنگاری معماری ،حفاظت را
روشدنگر برخی نقاط کور تاریخ معماری دانتدتهانه (ابویی و نیکزاد .)1396 ،محمهمرادی و عبهی ،سدیر تحول مرمت در
ایران را تا قبل از انقالب اسدالمی با مطالعه تاثیرا نظا های سدیاسدی ،اقتصدادی و فرهنگی کشدور ،در سده دور بررسدی
کرد انده و پس از آن بده فعدالیدتهدای تعمیراتی در دور حفداظدت مدهرن پرداختدهانده .بدهزعم آنهدا در دور ای کده سدددازمداندههی
تشدکیالتی و قانونی در باب حفاظت و مرمت و همکاریهای بینالمللیِ سدازمانملی حفاظتآثارباسدتانی صدور میگرفت،
رویکردهای جهیهی نتدبتبه مطالعه و مرمت در برخی بناها شدکلگرفت (محمه مرادی و عبهی اردکانی .)1396 ،مهرآذر
نیز در پژوهشدی تجارب مرمتِ بخشهای کمبود در میراث معماری را بررسدی کرد و برخی از رویکردهای مرمتی موسدتده
ایتالیایی ایزمئو در ایران را بهعنوان پسزمینه ای برای اصددول و عمل حفاظت نوین در ایران دانتددته و بهینترتی برخی
مهاخال کارشدناسدان ایرانی با مشدکل کمبود را در مقایتده با رویکرد ایتالیایی حانز کاسدتیهایی دانتدتهاسدت ( Mehr
.)Azar, 1997
دسدددتده ای دیگر از تحقیقدا بده تشدددریم اقدهامداتی کده در دور پهلوی اول بدهمنظور تعمیر و نگهدهاری بنداهدای تداریخی
انجا شده؛ پرداختهانه همچون سدیه بنکهار که با بررسدی وضدعیت آثار تاریخی شدهر اصدفهان در دور پهلوی اول (-1320
 1304ش ،).بده ثبدت آثدار ملی ،بدازگرداندهن موقوفدا آثدار و مرمدت آنهدا بدا اسدددتفداد ازکدارشدددنداسدددان و معمداران سدددنتی
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اشدار کرد اسدت (سدیهبنکهار .)1394 ،زرگران که مفهو مهرن مرمت در ایران را نتیجهای از توسدعه و تکامل باسدتانشدناسدی
در ایران دانتدته ،در بررسدی گ ار مرمت از زمینه سدنتی به مهرن ،رویکردها و فعالیتهای موسدتده ایتالیایی خاورمیانه و
خاوردور (ایزمئو) در ایران را متب معرفی اصول مهرن مرمت به زمینه سنتی ایران قلمهاد کرد است ).(Zargran, 2014
پژوهش حاضدردرادامه تحقیقا پیشدین ،بر آن اسدت تا به رویکردهای ارزشدی تعمیرا ادار عتیقا و اقهاما سدازمان
ملی حفاظت آثار باستانی ،دستیافته و مواجها ِ ر داد میان آنها را شناسایی کنه.

 -3-2رویکردها نتبت به موجودیت مادی و کالبهی بنا
بدا وجود سددداختدار تجربدهمنده تعمیرا در این دور کده موجده عده یک دارچگیِ رویکردهدا ،بده فراخور تجربیدا معمداران و
مقتضدیا بنای تاریخی میگردیه؛ میتوان نمونههایی حاکی از توجه به حف مصدالم اصدیل موجود در بنا ،با پیاد سدازی و
نصد مجهد آنها حین تعمیرا  ،یافت .پیاد کردن کاشدیهای باقیمانه بر روی ازار و نصد دوبار آنها ،پس از پیبنهی
تمامی رواق ،در تعمیرا بقعه هارون والیت اصددفهان در زمر این رویکردها بود (گزارش مرکز اسددناد ،بیتا) .با اینحال
بهنهر میتوان شاهه رویکردهایی متناظر با حف و نگههاری کلیه مهارک مادی برجایمانه از گ شته در میراث معماری
بود.
نبودِ چنین گرایشدی گا منجر به از دسدت رفتن مصدالم اصدلی در تعمیرا میشده ،چنانکه به رغم قابلیت اسدتفاد
مجهد ،مقادیر متنابهی از مصددالم اصددلی با مص دالم جهیه جایگزین و تعویض میشدده (تصددویر .)1این رویه بعهها توسددا
کارشدناسدان اروپایی چنین تحلیل میشده :ببایتدتی اسدتادکاران زبردسدت ایرانی را با دقت زیر نظر قرارداد .موضدوع این
نیتدت که هنرهای قهیم ایران مرد هتدتنه ،بلکه برعکس بتدیار زنه هتدتنه ،اما بایه اطمینانیافت تما کتدانیکه در کار
حفاظت ابنیه تاریخی دسددتی در کار دارنه ،دریابنه که تا آنجا که مقهور اسددت بایه مصددالم اصددلی ،بهماننهِ سددنهی برای
آینهگان حف شددود( (ویور .)2 :1356 ،چنین جریانی غالبا حاکی از رویهای در تعمیرا سددنتی ایران بود ،بهگونهای که از
همان ابتها در بتدیاری از آثار معماری ایرانی تعمیرپ یری پیشبینی شده بود و در پار ای موارد نوع مصدالم مورد اسدتفاد و
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 -3تعمیرات در دوره اداره عتیقات
در این بخش پس از تاملی کوتا بر سدداختار اجراکننه مهاخال  ،جتددتاری معطوا به قال بنهیِ موضددوعی آنها ارانه
خواهه شدده .چنین پیشدرآمه و طرك مصددادیقی توا با مباحث ،زمینهای مناسدد را برای درک درونمایههای ارزشددیِ
مهاخال در این دور فراهم خواههکرد .بحث با گونهبنهیِ رویکردهای ارزشدی ،بر اسداس سدهمگیری آنها از نگرشهای
سنتی یا نوین ،جم بنهی خواهه شه.
 -1-3روابا درونساختاری تعمیرا
با تاسدیس دپارتمان عتیقجا و براسداس ماد سدو قانون عتیقا  ،تعمیرا بناهای تاریخی در مرکز کشدور توسدا ادار
عتیقا و در ایاال و والیا بهوسدیله دوایرِ باسدتانشدناسدیِ متدتقر در شدعبا معارا ،انجا میشده .دپارتمان عتیقجا را
آنهر گهار 4بههمرا ِ رنیس ادار عتیقا یا ادار کل باسدتانشدناسدی  -سدیهمحمهتقی مصدطفوی -5و یک بخش که سدرکشی
بر بناهای تاریخی را برعهه داشدت؛ مهیریت میکرد (مصدطفوی .)1334 ،هیا های منطقهای نیز متشدکل از مهیر معارا،
کارمنه فنی و معمار ابنیه تاریخی ،بودنه .نقش آنهر گهار 6و همکارانش همچون مصدطفوی ،برآورد مخاررِ تعمیرا و گا
تهیه نقشدهای برای تعمیرا و سد س ارانه دسدتورا نهایی و سدرکشدی بر پیشبرد تعمیرا بود .7با اینحال بهنظر میآیه
که در بتدیاری موارد معماران و اسدتادکاران نقشدی بتدیار موثر در رونه تعمیرا داشدتنه ،چنانچه غالبا با حضدور آنها و پس
از طرك پیشنهادها توسا آنها ،تصمیم نهایی اتخاذ و برنامه تعمیرا توسا گهار تهیه میشه (ورجاونه.)1355 ،

شدددیو های بومی بهکار رفته برای آفرینش اثر ،نیاز به تعمیر و نگههاری پیوسدددته و ترییر و تعویض متدددتمر مصدددالم را
اجتنابناپ یر میساخت.

مداخالت پیشین و نوین در میراث معماری؛ تبیین رویکردهای ارزشی در...

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

بدههمین گونده نیز نمیتوان رویکردهدای همداهنگی را مبتنی بر حفداظدت 1کلیده شدددواهده و بقدایدای تداریخی در میراث
معماری یافت .نتیجه چنین اقهاماتی بهدلیل ویژگیهای کاربردگرایانهای که در ذا آنها نهفتهبود ،دگرگونی در فر اصدیل
و خالص معماریِ بنا بود که به ترییر در برخی فضداها و جزنیا اصدیل تاریخی و هنری میانجامیه .تعمیرا ِ ایوان شدرقی
متدددجهجام از اینقبیل رویهها بود که هرچنه آن را از زوال نجا داد ،اما سدددب ترییراتی در برخی ویژگیهای اصدددیل
معماری در قتمت فوقانی نمای ایوان گشت.8
با اینهمه نشدانههایی حاکی از رویکردهای مبتنی بر تالش برای حفاظت از باقیمانه موجودیت کالبهی میراث معماری با
کمترین مهاخال نیز دیه میشدونه .این وضدعیت را در ارتباط با متدجهکبود تبریز زمانیکه توسدا گهار و مصدطفوی مورد
بازدیه قرار گرفت؛ درمییابیم .گهار در آن زمان پیرامون تعمیرا متجهکبود که تنها چنه ستون و قتمتی از دیوار خارجی
و جبهه آن برجای مانه بود ،چنین استهاللکرد :بآنچه باقی است به قهری زیبا و از نظر هنری قابلاستفاد است که گرو
باسدتانشدناسدی تصدمیمگرفت تا جاییکه ممکناسدت آنرا بههمین صدور حف نمایه یعنی دسدت به تجهیه سداختمان گنبه
بزرگ بر روی پایههای تکانخورد و بیاسدتحکا و تکمیل کاشدیکاریهایی که امروز نمیتواننه بتدازنه ،نزنه و فقا کاری
کنه که آنچه بهجامانه به حالِ خود بمانه و از میان نرود( (کبیرصابر و پیروی.)66-67 :1394 ،
در برخی رویدههدا ،بده دلیدل تنگنداهدایی در حفداظدت بنداهدای در حدال ندابودی و عالر آسدددید هدای وارد بده بندا ،اثر تداریخی
بهصدور عامهانه تخری میشده .سدردر حیاط اولیه مجموعه شدیخ صدفیالهین اردبیلی که به بهانه رف خطر در سدال 1321
ش .به کلی ویران شده ،از اینگونه موارد بود .گاهی بهدنبال دیهگا ارزشدی نتدبت به وضدعیت اولیه اثر ،تعمیرا به ح ا
الحاقا دور های پتدینِ معماریِ اولیه بنا –که در جای خود ارزشدمنه و دربردارنه پیا هایی مربوط به عصدر خود بودنه-
منجر میگشدت .چنین مهاخالتی بهصدور پاکتدازی سدبکی 9میتوانه بهعنوان گونهای از تعمیرا در این دور مهنظر قرار
گیرد که شددواههی از تاریخ تکوین میراث معماری با نشددانههایی از دور های مختلف را ،از میان برمیداشددت .10بهعنوان
نمونه گهار آخرین الیه تزیینا ِ گنبه سدلطانیه را حاصدل مهاخال دوران صدفویه میدانتدت و بر این عقیه بود که بتوان
بتیاری از تزیینا و ویژگیهای اولیه بنا را از زیر این گچکاریها بازیافت.11
 -3-3رویکردها نتبت به بازسازی
موضدوعی دیگر در تعمیرا این دور  ،سدویههای متعهد در بازسدازی بخشهای ناقص و تخری شده بناها بود .بازسدازی
کامل بهون داشدتن شدواههی تاریخی و با تکیه بر شدناختِ ذوقیِ هنرمنه (تصداویر 2و  ،)3بازسدازی و تکمیل باوجود اینکه
1.Conservation
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طرك ،فاقه الگویی تکرارشدونه بود و بخشکوچکی از بخشِ اصدلیِ اثر باقیمانه بود (تصداویر  4و  ،)5گاهی هم بازسدازی با
حف امانتدارانه کلیه آثارِ باقیمانه از قبل– احترا و پایبنهی به حف قتددمتهای سددالم (تصدداویر  6و )7؛ و برخوردهای
بتدیاری از ایندسدت را میتوان یافت که درونمایهها و هنجارهای ثابتی را دربرنهاشدتنه .چنین تعهدگرایی غالبا برخاسدته از
گرایش هدای کدارکردگرایدانده تعمیرا و در عین حدال تالش برای قدابلیدت خوانداییِ بهترِ اثر بود .اینگونده مدهاخال بدا همدان
الگوها و سدبک و سدیاق رایج هنر و معماری در دور تعمیرا  ،بهمنظور تکمیل موجودیت کالبهی و کاربردی بنا و بقای آن
در زنهگی اجتماعی مرد صور میگرفت.

تصدویر  6و  :7سدفتکاری و بازسدازی طاق ورودیِ خانقا نصدرآباد با حف کلیه سدطوك تزیینی باقیمانه کاشدیکاری کاربنهیِ زیرینِ آن (ماخ :
گزارش مرکز اسناد ،بیتا)

چه بتددا مواردی هم میتوان برشددمرد که در بازسددازی کامل ،آگاهی و اهتمامی نتددبت به منظورکردنِ ارزشهای
س نهفته در اثر صدور میگرفت .هماننه گنبه شداهچرا که اگرچه تخری گردیه اما گنبهی با همان قال قبلی –
ناملمو ِ
هماننه قال ِ رایجِگنبهها در فارس -سداختهشده .افزون بر این با طالکاریِ گنبهبهدلیلِ ارزشدمنه دانتدتن هنرهای مرتبا با
صنای کاشیکاری مخالفت شه (نجفزاد .12)1395 ،
یکی از معیارهای مهم ارزیابیِ کیفیت و مطلوبیتِ تعمیرِ قتددمتهای تخری شدده در این دور  ،بازسددازی با کمترین
اختالا و تمایز نتدبتبه وضد اصدیلِ بنا با عباراتی همچون بعین نمونههای قهیم( ،ببهون کمترین اختالا( و بعین
قال قهیم(؛ بود .چنانچه عه تشددخیص قتددمتِ تعمیری از بخش اصددلی ،کیفیت باالی تعمیرا را تعیینمیکرد .انتقال
سددردر متددجه قطبیه -که بهدلیل توسددعه خیابانخوش -به با چهلتددتون ،را روزنامه اخگر بهاین صددور توصددیف کرد:
بکاشدی های سدردر متدجه قطبیه در جبهه جنوبی چهلتدتون به همان طرزِ قهیم نصد شده انه ،به طوریکه بین سدردرِ
جهیه و سردرِ قهیم به هیچوجه نمیتوان تفاوتی قایلشه( (رجانی.)523 :1387 ،
سددالنامه معارا اصددفهان در سددال  1313-1314ش .در گزارشددی با عنوان مرمت بناهای تاریخی اصددفهان ،یکی از
مهمترین دغهغههای تعمیرا را بایجاد نشددهنِ هیچ ترییری نتددبت به وض د ِ اصددلیِ اثر( بیان میکنه .همچنین دربار
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تصدویر  2و  :3بازسدازی کاشدیکاری کتیبه سدردرمظفری جن مهخل متدجهجام اصدفهان که تنها حهود یک چهار کتیبه برجای مانه بود
(ماخ  :گزارش مرکز اسناد .)1339 ،تصویر  4و  :5بازسازیکاملِ کاشیکاری گنبه و گریو مقبر شاهزادگان در اصفهان که سطوك کاشیکاری آن
دچار ریختگیکامل شه بود (ماخ  :گزارش مرکز اسناد.)1337 ،

تعمیرا کاشدیکاری متدجه شدیخ لطفاهلل اشدار میکنه :ب...از شدانزد تررک گنبه ،که طول هریک  23متر اسدت ،تقریبا
دوثلثِ قتدمت کاشدیهای رأسدی خراب و متالشدیشده و یک ثلث ،قتدمت تحتانی که کمتر در معرض حوادث خارجی
قرارداشدته ،سدالم مانه بود و چیزیکه بیشدتر بر اهمیت تعمیرگنبه میافزایه دقتی اسدت که در طرز تعمیر قتدمت فوقانی
بهعملآمه و باالخر پس از اتما تعمیر بههیچوجه نمیتوان بین قتدمت جهیه و قهیمِ آن ،فرقی قانلشده( (ادار معارا
اصدفهان .)96 :1315 ،بهویژ در دهه . 1320ش ،وضد مطلوب در آن دیه میشده که اسدتادکار ،خود را جای معمار اولیه
فرض نمود و بنا را عین قال قهیم و بهون کمترین اختالا و تباینی با عناصر اصیل تکمیلنماینه.13

مداخالت پیشین و نوین در میراث معماری؛ تبیین رویکردهای ارزشی در...

 -4-3کاربتت مصالم نوین
با ورود فنآوریهای نوین به روشها و مصدالم سداختمانی در دور پهلوی ،اسدتفاد از مصدالم جهیه برای تقویت یا حفاظت
بناهای تاریخی نیز باب شده .اجرای کمربنه آهنین دور گنبه متدجهجام عباسدی ،افزودن مهارکشهای فلزی ،کالاکشدی
آهنی گنبهخانه متجه برسیان ،نص د سددیم بکتل برای تقویت ساختار ایوان جنوبی مهرسه مظفریِ متجهجام اصفهان
و اجرای پوشدش فلزی شدیروانی برای کا چهلتدتون و تاالر عالیقاپو ،مصدهاقهایی از این دسدت رویهها هتدتنه .چنین
کاربتدتی باتوجه به تاییه کاربرد فنآوریهای نوین ازسدوی نشدتدت آتن (دهه  30میالدی) و وجه تمایز آن با رویههای
ایرانی قابل توجه اسدت .درحالیکه راهبردهای اروپایی ارجحیت پوشدانهنِ فنآوریهای جهیه بهمنظور حف هویت یادمان
(یوکیلهتو )311 :1394 ،را توصدیه کرد انه ،چنین کاربتدتهایی در ایران کامال قابل مشداهه بودنه .در اینبار حتی بعهها
به مواردی اشار شه که بهکارگیری چنین فنآوریهایی آنچنان که بایه ،قابلیتِ تقویتِ ساختاری میراث معماری را نهارنه.
چنانچه دربار ایوان شدرقی متجهجام میخوانیم که تیرآهنهای خمیه که در داخل جتم آجرکاری پیشانی ایوان شرقی
کارگ اشته شه انه؛ عالو بر تخری سطوك تزیینی ،عمال صحیم کار نمیکننه (گالهیری ،1392 ،ر.)273 :3.

تصدویر  :8عملیا کالاکشدی طبقه زیر تاالر عالیقاپو (ماخ  :گزارش مرکز اسدناد )1342 ،تصدویر  :9کالاکشدی آهنی ایوان بزرگ متدجهجام
شا عباسی اصفهان (ماخ  :گزارش مرکز اسناد ،بیتا)

 -5-3رویکردهای ارزشی تعمیرا (جم بنهی)
بده بداور نگدارندهگدان و بدا توجده بده مواردی کده بررسدددیشددده-گرچده میتوان نموندههدای متعدهدی اراندهکرد کده در این مقدال
نمیگنجه -بهنظر میآیه بتوان این دور را چون گ اری از تعمیرا سدنتی پیشدین به رویکردهای حفاظت و مرمت متجهد
قلمهاد کرد .بهرغم فعالیتهای انجمن آثار ملی و تهوین قانون عتیقا  ،در تعمیرا این دور میتوان شدداهه رویکردهای
بنیان یافتهای از سدنت تعمیرا پیشدین بود .اما از سدویی دیگر بایتدتی به رویکردهای التقاطی در تعمیرا این دور اشدار
کرد کده ویژگیهدایی از ارزشهدای نوین را بدا رندگ و بوی بومی و سدددنتی در برداشدددتنده .در آخرنیز میتوان بدارقدههدایی از
ارزشهای برآمه ازجریان حفاظت و مرمت نوین هم در رویکردهای این دور ،پیها کرد.
 -1-5-3رویکردهای برآمه از سنت
تلقی از تعمیر در این دسدت رویهها با مفاهیم جهانی حفاظت همچنان فاصدله داشدت و شدامل هر نوع تصدرا در وضدعیت
میراث معماری بود که از دیه مخاطبان ،بانیان و مجریان تعمیر برای تهاو حیا میراث معماری ضدروری بود .در شدرایطی
که در بتدددیاری موارد بهترین را حف یک اثر ،یافتن راهی برای تهاو کارکرد آن در جامعه بهعنوان تضدددمینی از تهاو
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حیا بنا بود؛ معیارِ اصدلی تعمیرا  ،امکانپ یریِ ایفای نقش فعالی از سدوی میراث معماری بود (امینپور و عباسدی هرفته،
 .) 78 :1390بده دیگر سدددخن ،میراث معمداری در حیدا معنوی جدامعده بظداهر امری( بود کده ببداطن آن حیدا و زندهگی
جاری( در آنها بود (ارژمنه.)106 :1394 ،
بنابراین بهیهی اسدت در چنین نظرگاهی که معماری در خهمت رشده ،تعالی و زنهگی روحی و جتدمی جامعه بود ،تعمیر
مجالی برای افزایش عمر بنا و تهاو کیفیت معنوی آن بود .پویایی ذا میراث معماری در این جریان ،متضدمن مهاخال
متعهدی در طول حیا ِ آن بود .مهاخال که به سدب اعطای کارکردهایی ر میداد ،برخاسدته از زیرسداختهای ذهنی و
معرفتی مشترک در جامعهای سنتی بود که همچنان حیا معنوی خویش را جتتجو میکرد.
 -2-5-3رویکردهای التقاطی
اینگونه رویکردها در عین توجه به مفاهیمی نو ،همچنان تهرنگی از گرایشا سنتی را دربرداشتنه .در ساختمایه اینگونه
تعمیرا ؛ نوعی التفا نتددبت به ماهیت تاریخی بناها وجود داشددت ،هرچنه با دیهگاهی نتددبت به حف کلیه ویژگیها،
جزییا و بقایای بهجایمانه از میراث معماری ،نبود .سددالنامه معارا . 1313-1314ش به برخی از این رویهها ،اشددار
کرد اسدت :ببر حتد امر وزار معارا و اوقاا در کلیه تعمیرا آثار تاریخی ،نظر به این نکته متوجه اسدت که کمترین
تصددرفی در شددکل اولیه بنا بهعمل نیامه و حتیالمقهور آثار موجود بهشددکل اولی ترمیم پ یرد و اگر بنای تجهیه کلی در
یک قتمت باشه ،باز عین نقشه روز اول در ساختمان ملحوظ گردد( (ادار معارا اصفهان.)96 :1315 ،
آشددکار اسددت که اگرچه به اصددولی همچون ضددرور کمترین تصددرا در اثر تاریخی توصددیهشدده  ،اما مهاخالتی چون
تجهیهکلی در صدور حف نقشده و سدیمای اصدلی اثر ،مجاز پنهاشدته میشده .عه تشدخیص قتدمتِ تعمیری از بخش اصدلی
بهعنوان معیاری ناظر بر کیفیت باالی تعمیرا نیز ،نشدانگر گونهای از نگرشهای ارزشدی مبتنی بر پایبنهی به طرك اولیه
میراث معمداری بود .اجتنداب از ارانده تمدایز میدان بخش بدازسدددازی و اصدددلی ،وجده تفداو آن بدا مقوال متجدهدی بود کده
جعلسازی تاریخی و گمرا کننه بودنِ عملیا مرمتی را توصیه میکردنه.
 -3-5-3پیهایی نگرشهای ارزشی نو
رفتهرفته گفتمانها رنگ و بوی نگرشهای ارزشددی نتددبت به حف اصددالت تاریخیِ مواد و مصددالم و وجو کالبهی آثار
یافت .در تاییه این مهعا میتوان به مطالبی همچون مقالهای پیرامون حفاظت از آثار باسددتانی در سددال  1342ش .از اکبر
تجویهی اشددار کرد که حف اصددالت تاریخی بنا را سددنجهای با ارزش در فرآینه حفاظت و مرمت بهشددمار آورد اسددت
(تجویهی .)1342 ،بهتهریج با افزایش دیهگا های ارزشددی نتددبت به اصددالت تاریخی ،تالشهایی در راسددتای ایجاد تمایز
میانِ بخشهای مرمتی و تاریخی صور گرفت.
به عنوان نمونهای عملی برآمه از اینگونه نگرشهای ارزشدی ،میتوان به مرمت بقایای محراب متدجه گار اصدفهان در
سدال  1342ش .اشدار کرد .در این عملیا با سداختن سداز ای با ویژگیهای ظاهری متفاو و همچنین پشدتبنهی برای
محراب بهصددورتی متمایز از قتددمتهای آجری اصددلی ،سدداز محراب تقویتشدده و افزون بر این ،تمامی قطعا اصددلی
تزیینا گچبری محراب که دچار ریختگیشه بود ،حف و نص شه (تصاویر  10و  .)11موضوعیت یافتن میراث معماری
در مقا سدنهی تاریخی ،زمینهای را برای شدکلگیری حسِ اررگ اری نتدبت به ارزشهای تاریخی اثر ،در وجو ِ مادی آن
آمداد میکرد .بدهین ترتید زمینده هدای ذهنی ،از ابتندا بر اهمیدت مداهویِ میراث معمداری در بععده معندایی بده اهمیدت تداریخی در
دامنهای مادی گرایش مییافت .چنین نگرشددی حفاظت کلیه شددواهه برجایمانه از اثر و مرمت به شددیو ای که بهسددوی
تحریف ارزشهای تاریخی نلرزد را نشانه میگرفت.

تصویر  10و  :11محرابگار حین و بعه از تعمیرا سال  1342ش( .ماخ  :ادار ی باستانشناسی اصفهان)1342 ،
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 -4رویکردهای مرمت با راهاندازی سازمان ملی حفاظت آثار باستانی
با پیوسددتن ایران به جریان حفاظت جهانی ،نگرشهایی جهیه نتددبت به مهاخال حفاظت و مرمت میراث معماری روار
یافت و نوع فهم و مواجهه با میراث معماری دچار دگرگونیهایی گردیه .آنچه در ابتها مطرك خواهه شدده ناظر به شددناخت
جریانهایی اسدت که زمینهسداز چنین دگرگونی هایی شدهنه .پس از تبیین مهاخال و رویکردهای ارزشدی جهیه ،در ادامه
مواجها شدکلگرفته میان رویکردهای ارزشدی پیشدین و یا رویکردهای جهیهِ متاثر از آنها ،و رویکردهای نوین ،به بحث
گ ارد خواهه شه.
 -1-4جریانهای ساماندهنه مهاخال
تاسدیس سدازمان حفاظت از آثار باسدتانی در وزار فرهنگ و هنر ،نقطه عطفی در شدکلگیری رویکردهای جهیه بود .این
سدازمان که با بهر گیری ازمهنهسدین ایرانی و از طری دوایر منطقهای درسدطم کشدورگتدترد شده (حجت ،)259 :1380
انجدا مرمدتهدای اسدددتحکدامی و حفداظدت بخشهدای تزیینی در بنداهدا و همچنین سدددامداندهی اقدهامدا الز برای احیدای
محوطههای تاریخی را بهعهه داشددت .حتی برخی همچون دفتر فنی اصددفهان افزون بر این فعالیتها ،به یکی از مراکز
عمه تحقیقاتی و پژوهشی بهلشهنه که از آرشیوی غنی نیز برخوردار بودنه (محمهمرادی.)1382 ،
گرو تاریخ معماری و مرمت ابنیه و بافت دانشگا ملی14هم در دهه  1340ش .با را انهازی انتتیتوی مرمت و تاریخ هنر
و گرو آموزشدی مرمت و تاریخ هنر ،فعالیتهای قابلتوجهی را در همکاری با سدازمان ملی حفاظت آثار باسدتانی به انجا
رسدانه .افزون بر اینها بهمنظوردسدتیابی به فنآوریهای درخور مرمت و آشدناسداختن نتدلجهیه متخصدصدان و همچنین
هنرورانِ بومی بدا معیدارهدا و اصدددول بینالمللی مرمدت ،در دهده  50ش .همکداری بدا سدددازمدان تربیتی ،علمی و فرهنگی
مللمتحه-یونتددکو 15آغازشدده .بهاینسددان فعالیتهای حفاظت و مرمت برآینه کلی از مشددارکت مراکزی نظیر دانشددکه
هنرهای زیبای دانشدگا تهران ،دانشدگا ملی ،دانشدگا فلورانس ،موسدتدهیایتالیاییِ ایزمئو و کارشدناسدانِ وابتدته به یونتدکو ،با
سددازمان ملی حفاظت آثار باسددتانی بود (نمودار  .)1مجموعهای از اقهاما حفاظت و مرمت که توسددا سددازمان حفاظت
آثارباستانی سازمانههی میشه ،در جهول شمار یک ارانه شه است.
مجموعهی فعالیتهای حفاظت
و مرمت شامل مطالعه ،بررسی و
اقهاما عملی

دفاتر فنی سازمان حفاظت از آثار تاریخی متشکل از کارشناسان ایرانی و استادکارهای بومی
گرو های خارجی با نظار و یا همکاری کارشناسان داخلی
گرو های دانشگاهی داخلی یا خارجی

نمودار  :1گرو های فعال در حوز ی حفاظت و مرمت سازمانههیشه توسا سازمان ملی حفاظت آثار باستانی (ماخ  :نگارنهگان)

1۵۵

انت ت ی ت و م ر م ت د انش گ ا م ل ی
مارتین ای.ویور16

 1349-1356ش .مرمت تزیینا نقاشی
سردر قیصریه
 1352-1357ش .آغداز نقشدددهبرداری فتوگرامتریدک از دو بندا و تکمیدل
پیربکران و برسیان
بخشاول ،عملیا مرمتی
تعیین امکداندا  ،مده و اولویدتهدای تعمیراتی ،انجدا
مرمتاضدطراری و مطالعهکامل تکنیکهای حفاظت
سدیتدتان (شدهرسدوخته ،دهانه غالمان ،قلعه
 1353-1355ش.
سددداز هدای خشدددتی؛ عملیدا تکمیدل ،بدازپیرایی و
سا  ،کو خواجه)
حفاظت ،حفاظت و مرمت تزیینا کو خواجه
 1356 -1357نظار بر مرمت نقاشیها
ارگ و حما کریمخانی زنه
ش.
مطالعه و بررسی برای مرمت
بقعه شیخ صفیالهین اردبیلی
بق ع ه ی ش ی خ ص ف ی اله ی ن ار د بی ل ی  ،م ت ج ه ج ا م
ق ر و ز ن ج د ا ن  ،م ت د د ج د ه ن و  ،م د ه ر س د د د ه خ د ا ن و  1348-1350ش .مطالعه و بررسی و تهیه طرك مرمت
م ت ج ه و ک ی ل ش ی ر از

ر ض د ا ک ت د ا ی ی ( انت د ت ی ت و م ر م ت
د ا ن ش د د گ ا م ل ی ) و پ ی ر و س د د ن گنبه سلطانیه ،متجهجام قزوین
پ ا نو لز ی ( د انش گ ا ف ل و ر انس )
د ا ن ش د د ک د ه ه ن ر ه د ا ی ز ی بد ا ی
د ا ن ش د گ ا ت ه ر ا ن ب ه س د ر پ ر س د ت ی قر کلیتا در آذربایجان
م ح م ه م ن ص و ر ف ال م ک ی
ه د انس ه و گ ی ( ه م ک د ار ی د ر
ق ا ل س د ه گ ر و ب ا س د ر پ ر س د ت ی قلعه دختر و آتشکه فیروزآباد
ه انس ه و گ ی )
ع دب ه ا هلل ج دب ل ع د ا م ل ی ( د ف ت ر ف ن ی
س د د د د ا ز م د ا ن ح د ف د ا ظ د ت ا ز میهان نقشجهان
آثا ر با س ت انی )
دفدتدر فدندی اصدددفدهددان بدده بناهای منطقهی اصفهان
مدهیریدت بداقر آیدتاهللزاد
شیرازی
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مطالعه ،بررسی و مرمت

 1349-1356ش .مطالعه و تهیه طرك مرمت

 1354ش.
-1356
ش.

ت ه ی ه ط ر ك م ر م ت و اس د د ت ح ک ا بخ ش د د ی و نظ ا ر
ع م ل ی ا س ا م ا نه ه ی و ت ع م ی ر ا اض ط ر ار ی

بر

 1348طرك تعمیرا میدهان نقشجهدان در پنج بخش برای
هماهنگساختن گتترش فعالیتهای شهری

مطالعه و بررسدی و نظار و سدرپرسدتی پروژ های
 1346-1358ش.
مرمت
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موسته ایتالیایی خاورمیانه و خاوردور ایزمئو

جهول  :1مجموعهای از اقهاما حفاظت و مرمت سازمانیافته توسا سازمان حفاظت آثارباستانی (ماخ  :نگارنهگان)
زمان حضور در بنا نوع فعالیت
نا اثر تاریخی
نا گرو
تخ ت ج م ش د د یه و د یگ ر آثار ه خ ام نش د د ی د ر
 1341 -1357عملیا نقشددهبرداری و مرمتهای حفاظتی ،مرمت
اس د ت ا ن ف ا ر س ( نق ش ر س د ت م  ،پ ا س د ا ر گ ا د ) و س د ه
و مطالعا مربوط به آن
ش.
درودزن
 1349-1357ش .مطالعه ،گمانهزنی و بموازا آن اقهاما مرمتی
متجهجام عتی اصفهان
 1343-1355ش .تهیده برندامده کلی حفداظدت و تعمیرا بندا ،مطدالعدا و
عالیقاپو
بررسیها در بنا ،عملیا مرمتی
تهیده برندامده کلی حفداظدت و تعمیرا بندا ،عملیدا
چهلتتون
 1343-1357ش .مرمتی ،نظدار بر کدار مرمتی تکنتدددینهدای ایرانی
سازمان حفاظت از آثار باستانشناسی
 1346 -1357عملیا مرمتی ،نظار بر کار مرمتی تکنتددینهای
هشتبهشت
ایرانی سازمان حفاظت از آثار باستانشناسی
ش.

محمهکریم پیرنیا

س ر د ر با ف ی ن  ،س ر د ر ح ر ح ض ر ع ب ه الع ظ ی م ،
م ت د ج ه ج ا م و ر ا م ی ن  ،م ت د ج ه ک ب و د ت ب ر ی ز  ،ب ا  1346-1358ش .بررسی و نظار
د و لت آ با د ی ز د  ،م ت ج ه ج ا م ف ه ر ر
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بهواسدطه جریانهای قابلتوجهی که سدامان یافت ،مقوالتی که حاصدل شدکلگیری جریان انهیشدگی حفاظت و مرمت
در جوام غربی بود ،بده ایران را یدافدت .الزامداتی همچون تالش برای کمترین دخدالدت در اثرتداریخی حینِ مرمدت ،قدابلیدت
برگشددتپ یریِ عملیا مرمتی ،حفاظت از اصددالتتاریخیِ اثر و در عینحال توجه به یک ارچگیِهنریِ اثر که در سدداحت
بینالمللی شدددکدلگرفتدهبود ،در طركهدا و اقدهامدا مرمتی این دور جدایگدا ویژ ای یدافدت .سدددامداندههی ،مطدالعده و مرمدت
آثدارتداریخی در آنزمدان در ایران همگدا بدا تحوال ویژ فرهنگی در جهدان ،پس از جندگجهدانیدو و پیدهایش نگرشهدای
نو بود که در اسناد بینالمللی همچون منشور ونیز 17بازتاب یافتهبود.
 -2-4اقهاما و رویکردهای دفاتر فنی سازمان و کارشناسان بومی
حضددور تحصددیلکرد های ایرانی پس از بازگشددت از اروپا ،در شددکلگیری جریانا مرمتی این دور  ،بتددیار موثر بود .از
آنجمله باقر آیتاهللزاد شدیرازی ،سدرپرسدت دفتر فنی سدازمان در اسدتان اصدفهان بود که بههمرا جمعی از کارشدناسدان،
صدنعتگران و معماران سدنتی ،مطالعه و مرمت بتدیاری از بناهای تاریخی را از سدال . 1346ش .تا اوایل سدال . 1358ش.
به نتیجهرسدانه( 18آیتاهللزاد شدیرازی و قوچانی .)1357 ،با مطالعه گزارشهای دفترفنی اصدفهان میتوان دریافت که وی
و کارشددنا سددان همراهش اصددول و معیارهای جهانیِ آن زمان را مبنایی برای رویکردهای مرمتی قرارداد بودنه ،چنانکه
دربدار میدهان نقشجهدان میخوانیم ب ایجداد همداهنگی چده از نظر مصدددالم و چده از نقطده نظر ترکید سددداختمدان ،در کندار
اسدتحکا بخشدی بازار ،در چهارچوب حف اصدالت تاریخی و هنری مجموعه میهان ،خامشدی مرمتهای بازار را مشدخص
مینمایه( (دفترفنی سازمانملی حفاظت آثارباستانی.)1352 ،
نکته قابل توجه در باور شدیرازی و همکارانش این بود که ضدمن توجه به اصدول و معیارهای جهانی ،توجه به فرهنگ،
تاریخ و خصدوصدیا بومی و اقلیمی را حانز اهمیت میپنهاشدتنه .این رویکرد تاثیر بهسدزایی در تلفی رویکردهای نوین و
سدنتی در حفاظت و مرمت میراثمعماری و مقاو سدازی سداز های سدنتی و تاریخی داشدت .بهینترتی علیرغم اهمیت
اسدتفاد از مهار ها و مصدالمسدنتی در اتخاذ رویکردها ،زمانیکه روشهای سدنتی کارآیی نهاشدتنه ،اسدتفاد از روشهای
مهرن در مرمت مهنظر قرار میگرفت (تصویر ( )12آیتاهللزاد شیرازی .)1382
ناگفته نمانه محمهکریم پیرنیا نیز در این جریان با روینهادن به معماریسددنتی ایران ،نقش بهسددزایی داشددت .وی در
مقا معاونفنی سددازمان ملی حفاظت آثار باسددتانی ،با دانش عمیقی که نتددبت به ابعاد مختلف معماریسددنتی ایران (از
عملکرد مصدالم تا سداز و شدیو های سداخت و سداز بنا) داشت ،اتکا بر شیو های سنتی در حفاظت و مرمت معماری را مورد
توجه قرارداد .به باور شددیرازی ،پیرنیا یکی از پایهگ اران مرمت و احیای آثار تاریخی کشددورمان در نیم قرن اخیر به شددمار
میرفت (شیرازی.)2 :1375 ،

1۵7

 -3-4اقهاما و رویکردهای گرو های خارجی
بود .بررسدی رویکردهای
یکی از مشداوران سدازمان ملی حفاظت آثار باسدتانی ،موسدتده ایتالیاییِ شدرق میانه و دور
اتخاذ شده ازسدوی کارشدناسدان این موسدتده ،نشدانگر توجه آنها به اصدول منهرر در معاهها بینالمللی و تالش برای ورود
مفاهیم جهانی به زمینه حفاظت و مرمت در ایران اسددت .گالهیری ،20در اینبار تصددریمکرد :بدر ارانه نهایی سدداختمان
همچون زمانی که اقهاما تعمیرا در حین اجرا بود ،سدعی و کوشدش ما در این بود اسدت که از تما جها  ،اصدول منشورِ
تعمیرا کامال در نظر گرفته شود( (گالهیری.)88 :1362 ،
گالهیری همچنین اظهار میکنه :بدر پرتو پیشدرفتهای حاصدلشده در زمینه ایه های آزمایشدی؛ تالش زیادی برای
توسدعه پایه نظری روشهایمهاخله بهعنوان هنجارهای قانونی برای حف اصدالت آثارتاریخی -بهعنوان مثال حف تمایزِ
روشدددن بین قتدددمدتهدای جدهیده و اصدددلی و اسدددتفداد موادی شدددبیده بده مواد اصدددلی اثر برای مرمدت اثر تداریخی-
صدور گرفت() .(Galdieri, 1992بهاینسدان چرخشدی در مولفههای حفاظت و مرمت به شدکل و سدیاق غربی پهیه آمه؛
چنان که حفاظت و مرمت از این منظر با اعمال تمایزی روشدن بین اصدلِ تاریخی و قتدمتهای مرمتی و امکان تشدخیص
افزود های مرمتی ،مجالی برای ابقای کالبه اصلی و تاریخیِ میراث معماری و در عین حال بازیابیِ یک ارچگی زیباشناسانه
آن مییافت.
پیمان همکاری دوجانبهای که بین دانشدگا ملی و دانشدگا فلورانس برای حفاظت و مرمت گنبه سدلطانیه منعقهگردیه،
نیز زمینهسداز ورود هنجارهای جهیهی در حفاظت و مرمت این بنا شده .پیروسن پانولزی21یکی از استادان دانشگا فلورانس
که در این پروژ حاضدر بود ،دربار بازسدازی نرد های داخل بنا نوشدت :بنرد های قهیمی که فقا سدهتای آنها باقیمانه ،
دارای شکل و طرك ویژ بود انه و ما هرگز در بازسازی پنج نرد دیگر ،از فر این سهتای باقیمانه  ،تقلیهی نخواهیمکرد.
مدا فقا مبدادر بده سددداختن یدک دسدددتاندهاز سددداد خواهیمکرد و بداوجوداینکده نوع نقشهدای این نرد هدا را بدهخوبی
میشدناسدیم ،هرگز در سداختمان نرد های نو ،هیچگونه نقشدی که مویه یادآوری نمونههای اصدیل باشده ،بهکار نخواهیمبرد.
در این موارد بایه باشده هرچه تما تر از تقلیلِ اعتبار و اهمیت شدیئی به این گرانبهایی ،بهواسدطه همترازکردن با شدیئی
دیگر ،که بهوسدیله مرمتکننهگان بهطور تقلیهی سداخته و در جن ِ آن قرارداد میشدود ،جلوگیریکرد( (پانولزی:1356 ،
.)77-78
سدددویههایی اینچنینی ،با اعمدال حه و مرزهایی برای مهاخلده در بندای تاریخی و توجه به اصدددالت تاریخیِ نمونههای
باقیمانه  ،برخاسدته از نگرشدی کالبهی نتدبت به اصدالت بود .در گزارش کارشدناسدان یونتدکو پیرامون مجموعه تاریخی
فیروزآباد نیز میتوان دیهگا های مشددابهی را نتددبت به معیارهای محهودکننه مهاخال مرمتی یافت :بعملیا مرمت
(ایزمئو)19

158

نشریه علمی معماری اقلیم گرم و خشک .سال هشتم ،شماره دوازدهم ،پاییز و زمستان 13۹۹

تصددویر  :12نمونهای از محاسددبا انجا شدده در گزارشهای مرمتی دفترفنیاصددفهان ،محاسددبه برای تیرریزی سددقف زیرزمین متددجه جام
محمهیه نانین که از وجود دو جرزشدرقی و غربی در زیرزمین برای کاسدتن بار وسدا تیرآهن اسدتفادهشده (ماخ  :دفترفنی سدازمان حفاظت آثار
باستانی.)1347 ،

مداخالت پیشین و نوین در میراث معماری؛ تبیین رویکردهای ارزشی در...

نبدایده از حدهود شدددنداخدت تداریخیِ متقن تجداوزکنده ،بنداهدای موردنظر حدالدتِ ویرانده را حف خواهندهکرد ،مرمدت تدا حدهِ پرداخدت
شددکلِ اولیه ،موردنظر نیتددت؛ بلکه کار در حه سددفتکاری اسددت .عناصددری که از نازککاری اولیه باقیمانه انه تکمیل
نخواهنهشدده اما برای اسددتناددهی مورد مراقبت و حفاظت قرارخواهنهگرفت ( (...هوگی .)4 :1379 ،اینگونه رهیافتهای
جهیه در حفاظت و مرمت میراث معماری که بر مضامین نوین بینالمللی استوار بود ،معیارهای جهیهی را مبتنی بر اصالت،
هویت و تمامیت میراث معماری رقم میزد و حه و مرزهای جهیهی را برای فعالیتهای مرمتی مشخص میکرد.
مارتینای.ویور 22در گزارش خود در نکوهش برخی مهاخال پیشددین که سددب امحای پار های اصددلی از اثر تاریخی
شده بود ،اظهارداشدت :بارزش هر اثر و بنای قهیمی در همان مهارک مادی اسدت که بهدسدت انتدانِ آن دوران سداخته
شده اسدت ل ا خرابکردن و دورانهاختن این مهارک اصدیل که از گ شدته باقیمانه  ،کاری اسدت که از روی عه احتداس
متدئولیت انجا میگیرد( (ویور .)2 :1356 ،در مرمت آرایههای معماری نیز چنین رویکردهایی ،با احترا به اصدولی نظیرِ
کمترین مهاخله در اثر ،حفاظت از اصددالتتاریخیِ اثر و در عینحال توجه به یک ارچگیِهنری اثر ،شددکلگرفت .بهگونهای
که در طرك مرمت نقاشددیهای تزنینی گنبهسددلطانیه ،مارکو گراسددی23اشددار میکنه :بدسددتکاری و مرمتِ یک نقاشددی
آسی دیه و ناقص نبایه از حه معینی تجاوز نمایه؛ میبایتتی تا حهامکان بقایای یک نقاشیِ اصلی -حتی اگر خیلی لطمه
دیه باشده -در همان وضد ِ اصدلی و بافتِ تصدویریِ خود ،بهون اینکه کوچکترین خهشدهای بهحالتِ آن وارد آیه؛ باقیبمانه.
اگر در جزنیا ِ این بافت ،از بینرفتگی و نقصدانی مشداهه گردد؛ یک ارچهنمودن و ترکی کردنِ این بافت روا و مجاز اسدت"
(پانولزی.)61-62 :1356 ،
 -4-3رویکردهای ارزشیِ اقهاما (جم بنهی)
بنمایههای ارزشدی که دراین دور نضدج یافت از توجه به ماهیت تاریخی و زیباییشدناختیِ میراث معماری سدهم زیادی
میگرفت .چنین نگرشهایی حف اصدالت و دسدتنخوردگیِ وجو مادی و صدوری میراث معماری را ،در پیشرو داشدتنه.
حف ماهیت تاریخی با گرایش به سدمت کمینهگرایی و مطالبه برگشدتپ یری گر خورد بود و بازیابی ماهیت زیباشدناختی
–در صور لزو  -با بخشیهن وجو متمایزی به افزود های مرمتی ،امکانپ یر میشه.
در سدویی دیگر ،رویکردهای ارزشدی شدیرازی و همراهانِ وی قابلتوجه اسدت که بهنوعی میتوان از آنها به سدویههای
التقاطیِ این دور تعبیر کرد .این رویکردها علیرغم التفا به دسدتمایههای نو و اصدالت تاریخی اثر ،از گرایشدا فرهنگی
و کارکردمحور برکنار نمانهنه .شیرازی افزون بر لزو امانتداری در بیان ،تهاو و استمراربخشی به تاریخ در رسالتِ مرمت
(شدیرازی ،)1386 ،همهگا متقاعه به ضدرور شدناختی شدهودی برپایه حیا معنوی و اجتماعی میراث معماری بود .24در
ادامه به برخی از رویاروییهای شکلگرفته میان این دو جریان اشار خواهه شه.
 -5رویارویی رویکردهای نوین مرمت ورویههای پیشینِ تعمیرات
همانگونه که اشار شه ،منطقه اصفهان از پیشینه قابل توجهی در تعمیرا ادار معارا و همچنین دفتر فنیِ سازمان ملی
حفاظت آثار باسددتانی و گرو ایتالیایی ایزمئو ،برخوردار اسددت .دربار همزمانیِ این دو جریان نیز در گزارشهای دفترفنی
میخوانیم :بهمکاری نزدیکتر و دوسدتانه مشداورین خارجی با ما و تقویت کادر رهبریکننه تعمیرا دفتر فنی در سدال
گ شدته و امکان تفکیک مشدخصترِ متدئولیتها بین افراد ،کمک بزرگی بود که ما را قادر به اتخاذ روش صدحیمتری در
کارها و توجه بیشددتر به تربیت کادر متخصددص نمود( (دفترفنی سددازمانملی حفاظت آثارباسددتانی .)1352 ،با توجه به
جتدتارهای این نوشدتار و برای روشدنتر شدهن بحث پیرامون مواجهه تعمیرا سدنتی و رویکردهای نوین مرمت؛ به اصفهان
رجوع خواههشه.

1۵۹

 -1-5تفاو در معیارهای زیباشناسی
کارشددناسددان ایزمئو برخی از تعمیرا کالاکشددی آهنی سددنتی ادار معارا اصددفهان که در معرض دیه بود را اینگونه
ارزیابی کردنه :بچنین سددیتددتمی کامال منطقی اسددت ولی از نقطهنظر زیبایی ،بتددیار زشددت اسددت و بایه کارهای ترمیم
دیوارها ،پوشددیه شددود( (گرو ایتالیایی ایزمئو ،بیتا) .در جایی دیگر دربار این رویه مینویتددنه بالبته این نوع اقهاما
برای پیشددگیری فوری بهعمل آمه انه ،اما زمانیکه این کار دانم باشدده قابل تحمل نیتددت( (همان) .همچنین شددیرازی
دربار خانقا شیخ عبهالصمه در نطنز گزارش میدهه :بمفتولهای افقی که قبال برای مهارکردن سردر نص شه  ،وظیفه
خود را بهخوبی انجا میدهنه ولی امروز که کالاکشدی پنهانی بهسدادگی میتدر اسدت ،آشدکار بودنِ یک مفتول سدیا
درونِ یک سدردر زیبا با کاشدیِ معرق ،مردود به نظر میرسده(  .این قتدم مواجهه که مبتنی بر تباین اسدت ،اسداسدا حاکی از
مالحظا زیباشناسانهای است که در دیهگا های پیشین یافت نمیشه (دفترفنی سازمانملی حفاظت آثارباستانی.)1347 ،
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 -2-5اختالا دیهگا در چگونگی و میزانِ مهاخله
در قتم دیگری از مراود میان گرو ایتالیایی و کارشناسان ایرانی میتوان به دو نوع تعارض اشار کرد؛ یکی عه مقبولیتِ
روش های ایزمئو در میان کارشدناسدان ایرانی و دیگری انتقادهای گرو ایزمئو بر عملکرد دفتر فنی اصدفهان که بهگونهای
ویژگیهایی از برخی رویههای مهاخال پیشدین را دربرداشدت .یکی از مصدادی حانزاهمیت در قتدمِ اول چنین مواجههای،
مرمت سدتونهای چوبی ایوان عالیقاپو و چهلتدتون با اسدتفاد از جاگ اری تیرآهن درونِ آنها ،توسدا گرو ایزمئو بود.25
کارشدناسدان دفترفنی اصدفهان چنین گزارش کرد انه بدر جریان سدال گ شدته و سدال جاری اعتراضداتی از طرا اعضدای
شدورای حفاظت و انجمن آثار ملی اسدتان ،در مورد نحو تعمیر و تقویت سدتونهای چوبی تاالر شده اسدت .گرچه هیئت
ایزمئو به اجرای طرك خود در این مورد معتقه است ولی از نظر بررسی بیشتر موضوع ،این دفتر خود را ملز میدانه در این
زمینه مطالعا کافی انجا داد و گزارش آن را تقهیمکنه( (دفترفنی سازمانملی حفاظت آثارباستانی.)1347 ،
با اینحال از این نکته بهسدختی میتوان چشدم پوشدیه که این روش توسدا دفتر فنی اصدفهان تهاو یافت .در گزارشها
در اینبار میخوانیم :بالبته بایه اذعان کرد انتخاب چنین روشدی به اصدالت سداختمانیِ ایوان که اسدکلتی چوبی دارد لطمه
وارد میآورد ولی چار ای جز انتخاب این روش دیه نمیشدود .اگر آن امکان تکنیکی فراهم میآمه که سدتونهای چوبی
فعلی را قادر به مقاومت در برابر بارِ وارد میکرد ،تعبیه آهن در داخل آن ضدرور نهاشدت .ولی خمیهگیِ غال سدتونها و
از دسددتدادنِ مقاومت الز  ،ضددعفهایی در بنا ایجاد میکنه که موجودیت اثر را در معرض خطر جهی قرار خواهه داد(
(دفترفنی سازمانملی حفاظت آثارباستانی.)1352 ،
در مواردی هم میتوان به اختالا دیهگا گرو ایزمئو نتدبت به رویکردهای بازسدازی گرو داخلی اشدار کرد ،که متاثر
از ویژگیهای رویههای پیشددین مهاخال در ایران بود .بهعنوان یک شدداهه بر این ادعا ،فرانته26به بازسددازی سدداز و
کاشدیکاری سدردر و گنبه خانقا شدیخ عبهالصدمه توسدا دفترفنی اصدفهان اشدار کرد و مینویتده :بتزیینا ِ مقرنس را با
تقلیه و اقتباس از تزیینا مشدابه موجود در سدایر بناهای همین دور  ،بازسدازیکرد انه .به نظر ما و کارشدناسدان مشدهور،
نبایه این روش اقتباس سددبک [بازسددازی سددبکی] اجرا شددود ،چراکه کنفرانسهای بینالمللی معماران و فناوران بناهای
تداریخی در اروپدا آنرا رد کرد انده( (زاندهر .)530 :1396 ،در مقدابدل ،میتوان بده رویکردی مبتنی بر اجتنداب از بدازسدددازی
تزیینا کاشدیهای هفترنگِ اصدلیِ درگاهیها ،در کا چهلتدتون اشدار کرد .گرو ایزمئو بهرغم در دسدت داشدتن نمونه
کامل آنها ،بهدلیل بایجاد اختاللِ در اصدالت بنا( ،کف درگاهیها را با رنگی یکنواخت ،مطاب ِ کاشدیهای سدالن اصدلی،
فرش کردنه (دفترفنی سازمانملی حفاظت آثارباستانی.)1352 ،
با اینحال پس از مهتی ،این اختالا دیهگا به رویکردهای مشدابهی بهلشده .رویکردهای کارشدناسدان ایزمئو درقبالِ
بدازسدددازی آرایدههدای کداشدددیکداری نمداهدای بیرونی عدالیقداپو و در و پنجر هدای چوبیِ مجموعده بنداهدای دولتخدانده صدددفوی،
نشاندهنه استقبال آنها از سویههای تعمیرا سنتی است .در بخش بعه به اینگونه تطاب رویکردها اشار خواههشه.
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 -3-5انطباق با روشهای بومی یا ذوق و سلیقه ایرانی
نتدبت دیگر میان رویههای بومی و رویکردهای جهیه ،زمانی برقرار میگردد که کارشدناسدان گرو ایزمئو به منطب کردنِ
روشهای معمولِ خود با روشهای بومی و محلی ،اشددار کرد انه .مصددادی گوناگونی در این زمینه وجود دارد؛ بزمانیکه
آشدنایی ما به روشهای سداختمانی و خصدوصدیا فیزیکی و مصدالم اولیهای که در بنا [عالیقاپو] بهکار رفتهبود ،کاملگردیه؛
فعالیتهای اسدتحکا بخشدی و تعمیرا در طی پنج سدال کار طوالنی با هیچگونه اشدکالی روبرو نشده( (گالهیری:1362 ،
 .)59-60گرو ایزمئو در اولی ن گزارش خود پیرامون مرمت بنداهای تاریخی ایران ،به ناسدددازگاری روشهای معمول برای
مرمت در اروپا ،با شددرایا اقلیمی و مصددالم سدداختمانیِ محلی همچون آجر و خشددتخا و مال گچ و انهود و الیههای
تزنینی و رنگها اشدددار کرد و از همینرو تفداو های عملکردی در روشهای بهکاربتدددتده در ایران را نتدددبدت به اروپا؛
خاطرنشان میکننه (زانهر.)1396 ،
گونهای دیگر از روابا ،زمانی مشدخص میشدود که کارشدناسدان ایزمئو در عین اینکه خود را به اعمال چارچوبهای
نوین اروپایی ملز میداننه ،مهعی بر اعمال ذوق و سدلیقه ایرانی ،در صدور ِ نهایی اقهاما مرمتی هتدتنه .بهانسدانکه در
باب چگونگیِ طرك کلی سددیمای نهاییِ عمار عالیقاپو در پایان تعمیرا  ،گالهیری اینچنین اظهار نظر میکنه بدر ارانه
نهایی بنا همچون زمانیکه اقهاما مرمتی در حال انجا بود ،سعی و کوشش ما در این بود است که از تما جها اصول
منشدور تعمیرا کامال در نظر گرفته شدود .ولی با این وجود مجبور شدهیم مواردی را نیز در نظر بگیریم .از آن جمله اختالا
سددلیقه ایرانی در مقابل پ یرفتن بعضددی از متددانل زیباییشددناسددانه بود که در اروپا از مه ها پیش مورد بحث بود و
قابلقبول واق شده اسدت( (گالهیری .)66 :1362 ،بهنظر میرسده بازسدازی کامل سطوك کاشیکاری نماهای بیرونی عالیقاپو
نیز به همین دلیل بود باشده ،چراکه مه ها محققین بومی مکرر در مورد لزو بازسدازی این کاشدیها و ترییر وضد بیرونیِ
بنا ،سدددخن رانه بودنه (وحیهزاد و دیگران )140 :1390،و تن دادن به چنین رویکرد سدددنتی در قبال بازسدددازی ،بهنوعی
ش برخی رویکردهای سنتی ایرانی در تعمیرا بود.
پ یر ِ

تصددویر  :13بازسددازی پشددتبرلهای کاشددی نمای جنوبی زیر تاالر عمار عالیقاپو ،رویکرد ادار باسددتانشددناسددی پیش از گرو ایزمئو (ماخ :
ادار باسدتانشدناسدی اصدفهان ،)1342 ،تصدویر  :14ریختگی کاشدی در نمای جنوبیِ عمار طبقه آخر ،قبل از آغاز عملیا مرمتی توسدا ایزمئو
) ، (source: Zander, 1968: 201تصدویر  :15سدطوك فاقه کاشدی در پشدتبرلهای نمای غربی عمار  ،قبل از آغاز عملیا مرمتی توسدا
ایزمئو ) ،(source: Zander, 1968: 177تصدویر  :16نماهای غربی و شدمالی پس از بازسدازی کاشدیکاری (source:Saif Haq, Aga
) ،Khan Documentation Center at MITتصدددویر  :17نمدای جنوبی عمدار (source:Daniel C. Waugh, Aga Khan
)Documentation Center at MIT

همچنین این گرو  ،بازسددازی در و پنجر های چوبی کا های صددفوی در اصددفهان را با تکیه بر متددتنها و شددواهه
بهدستآمه طی پیشرفت مراحل مطالعه بنا و اذعان به اینکه اصفهان دارای یک مکت هنری ارزشمنه است که هنوز در
بعضدی زمینهها ازجمله صدنای چوبی زنه و پویا باقیمانه اسدت؛ مجاز دانتدتنه (همان) .بهانگونه که در گزارشدی اذعان
کرد انه بما در نظرداریم به تما پنجر های صدفوی که ممکناسدت ،برسدیم و شدبکههای چوبی که شدکلهای هنهسدی
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دارنه را بهکار ببریم؛ به نظر ما سداخت آنها برخالا قوانین نباشده( (گرو ایتالیایی ایزمئو ،بیتا) .در پایان بیش از دویتدت
پنجر در بنای عالیقاپو تکمیل گردیه27.
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نشریه علمی معماری اقلیم گرم و خشک .سال هشتم ،شماره دوازدهم ،پاییز و زمستان 13۹۹

 -4-5تشابه رویکرد نتبت به پاکتازی الحاقا و تعمیرا دور های پتینِ میراث معماری
منظر سدنجشگرانه دیگری که می توان بر این بحث افزود ،تناقضدا در برخی رویکردهای کارشدناسدان گرو ایزمئو نتدبت
به اصولی بود که ادعای پایبنهی و عمل به آنها را داشتنه .زانهر28نیز در مقهمهای بر نختتین گزارش این گرو مینویته
بپیشدنهادها برای مرمت در چارچوب قواعه و هنجارهایی جای می گرفت که بر اسداس الزاما منشدور مرمت بود و اجرای
عملی آن ها بایه از حتددداسدددیت ویژ و متدددئولیت مهم علمی برخوردار باشددده( (زانهر .)16-17 :1396 ،اما زمانیکه از
مفروضا نظری به مهاخال عملی گ ر میشود ،میتوان شاهه رویکردهای متفاوتی در فعالیتهای این گرو بود.
ح ا کلیه الحاقا قاجاری در کا هشدتبهشدت از شدواهه مویه این امر اسدت .در گزارش ایزمئو در اینبار میخوانیم
بما میلداریم که تما نقاشدیها و تزنینا زمان صدفویه را پیها کنیم ولی مشدروط بر اینکه در شدرایا مناسدبی باشدنه.
همچنین در نظرداریم کده کلیده سدددقفهدای قدهیمی ایوان هدا را دوبدار پیدها کنیم و کلیده کدارهدای چوبی کده در زمدان قداجدار
بهوجود آمهنه و هیچ ارزش هنری نهارنه را از بین ببریم((گزارش شدمار  ،3ایزمئو) .از سدویی دیگر اسدتهالل میکننه که ب
ولی به همان مقهار میل داریم که گچکاریهای زمان قاجاریه که نشددانه ذوق زمان دیگری اسددت حف کنیم ،برای اینکه
هیچکس ح از بینبردن کارهای باسدتانی را نهارد و از نظر ما بعضدی از این تزنینا ارزش هنری دارنه .دلیل دیگر برای
حف گچکاریِ خارجی زمان قاجار ایناسددت که ،در زمان قاجار بعضددی از پنجر ها را پرکرد انه و دیگر میتددر نیتددت که
کارهای اولیه دوبار آماد گردد( (همان).
آنهدا در ابتدها ،حف ردپدای دور قداجدار برتمدا نمداهدای بیرونی و همچنین تداالر مرکزی را پیشروی خود قراردادنده و بر
آن شددهنه تا تنها تزیینا ِ صددفویه را در یکی از ایوانها وسددقفهای چهار ایوانِ عمار ،بازیابی کننه .اما سددرانجا نتیجه
نهاییِ مرمتها ،خالا تصدمیم اولیه بود .بهتهریج ضدمن برداشدتن الحاقا ِ قاجاری در کا هشدتبهشدت و احیای سدیمای
صدفویِ بنا ،تصدمیم گرفتهشده که تنها ضدل جنوبی آن بهعنوان نمونهای از تصدرفا قاجاری باقی گ ارد شدود (گزارش مرکز
اسناد.)1355 ،
در این میدان ،گمداندهزنیهدا در ایوان جنوبی کدا هم منجر بده کشدددف ویژگیهدایی از تزییندا و معمداری صدددفوی کدا
گردیده کده بدا الحداقدا قداجداریده و ترییر عملکرد ایوان ،عمال از دیده پنهدان شددده بودنده (دفترفنی سدددازمدانملی حفداظدت
آثارباسددتانی .)1356 ،گرو ایزمئو در سددال  1355ش .چنین گزارش کردنه :بانتخاب ضددل جنوبی بنا بهعنوان نمونهای از
ش کیفیِ قتدمتهای مختلف کا
الحاقا قاجاری ،زمانی صدور گرفتهبود که تزنینا این سدطوك ناشدناخته و برتری ارز ِ
نتدبت به همهیگر آشدکار نشده بود .در نتیجه غنیترین و نادرترین قتدمت صدفوی سداختمان از انظار ،مخفی باقیمانه بود.
همچنین نمونه های سدبک معماری زمان قاجاریه در اصدفهان نادر نبود و به تصدرفا انجا شده در کا هشدتبهشدت
منحصدر نمیباشده( (گزارش مرکز اسدناد .)1355 ،در آخر با این اسدتهالل ،تصدمیم بر این شده که ایوان جنوبی کا نیز
بهشدکل اصلی و نختتین بازگردد (گزارشهای مرکز اسناد 2536/9/30 ،الی  .)2536/12/30بنابراین بهرغم برخی الزاما
بینالمللی که احترا به الحاقا معتبر همه دور ها را توصدیهکرد و آشدکارسدازی وضدعیت اولیه را تنها در شدرایطی اسدتثنایی
و مشدروط به اهمیتِ انهک در ارزیابی گروهی از الحاقا ِ دور های پتدین و همچنین برخورداری از شدرایا مناسد برای
نگههاری الیههای جهاشده  ،مجاز میدانتدت29؛ باقیمانه الحاقا قاجاری در ضدل جنوبی کا هشدتبهشدت نیز ح اشده
و بنا بر آن شه که آنچه قابل نگههاری بود در محلی حف گردد.
برآینده اینگونده رویکردهدا ،کده بدهرغم جریدانهدای نظریِ جدهیده در حفداظدت و مرمدت ،یدادآور رویدههدای مدهاخال دور
پیشدین هتدتنه؛ ناشدناخته مانهنِ یک دور از تاریخ پتدینِ معماری کا هشدتبهشدت ،در نگا امروز اسدت .با اینکه در
گزارشهای گرو ایتالیایی ایزمئو نشدانههایی حاکی از اقهاماتی همچون جهاسدازی تزیینا گچبری قاجاری از طاق اصدلی

ایوان جنوبی و قرارگیری مجهد در پانلی دیگر میتوان یافت (تصداویر  18و  ،)19اما تزیینا جهاشده در نهایت در شدرایا
مناسدبی حفاظت نشدهنه ،بهطوریکه امروز شداهه پراکنهگی و از دسدترفتن بتدیاری از آنها هتدتیم .ناگفته نمانه که مرور
زمان و ترییر و تحوالتی که تاکنون ر داد انه ،سدهم زیادی در این شدرایا داشدتهانه ،اما بهنظر میآیه فراهم کردن سداز و
کاری برای حفاظت ،نگههاری و پیشدگیری از پراکنهگیِ این تزیینا  ،قبل از مبادر به جهاسدازی ،میتوانتت نقش بارزی
در حفاظت موثر آنها ،بهعنوان نشانی از دور ای تاریخی در بنا ،داشته باشه.
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تصویر  18و  :19آماد سازی پانل و نص مجهد تزیینا گچبری جهاشه

از طاق اصلی ایوان جنوبی بر روی پانل جهیه (reference: Istituto

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

 -5-5تفاو در بنیانهای فکری ،زمینهسازِ مواجها
موضدوعِ مواجها ر داد میان رویکردهای پیشدین و جهیه ،بهراسدتی افتراق میان بنیانهای فکری و نظری جوام صدنعتیِ
غربی و جوام سدنتی را پیشرو قرار میدهه .تحوال سداختاری عمی در جوام صدنعتی غربی که به گتدتدتگیِ آنها از
الگوهای حیا گ شته انجامیه ،حس آگاهی تاریخی و دلتنگی نتبت به گ شته را دامن میزد .ماد گرایی و ستایش مواد و
مصدددالم و موجودیدت مدادی و کدالبدهیِ میراث معمداری معطوا بده چنین تحوالتی در جوام غربی بود کده موجده آموز هدا و
انهیشدههایی مترت بر کالبه و سدیمای میراث معماری ،گردیه .مطالباتی همچون کمترین میزان مهاخله و برگشدتپ یری
زاییه چنین انهیشدددههایی بود .در این منظر درک هنری مادی از میراث معماری نیز جایداشدددت ،که کیفیتی از اثر را در
سدطم زیباشدناختی و غنای حتدی و تناسدبا ِ بصدری جتدتجو میکرد .در نگرشدی که بهدنبال نابخواهی زیباشدناسدی در
آفرینشِ اولیه اثر بود ،جایگا برخی مهاخال ِ پیشدین ،بهمثابه اختالل در وجه زیباشدناسدی اثر ارزیابی میشده و ورود دوبار
شخص به فرآینهِ آفرینش و مهاخله در کار هنرمنهانِِ گ شته ،جایز نبود.
در مقابل جوام سدنتی همچون ایران جای داشدتنه که همچنان دارای پیونههای قوی با گ شته بودنه و تعمیرا سنتی
بهصددورتی بنیادین در خهمت غایا معنایی و کارکردیِ میراث معماری بود .در جریانهای انهیشددهورزی سددنتی ،میراث
معمداری ورای ظواهر ،حدامدل معدانی و مفداهیمی بود و تعمیرا  ،نویدهبخشِ تدهاو کدارکردهدا و کیفیدت معنوی آنهدا بود.
مهاخال ِ پیشدین بهین طری  ،اصدالك کیفیتی از آثار که در اثر زوال ،تخری یا تحریف شده بود و هماهنگ سداختنِ آنها
با حیا اجتماعی مخاطبین را رقم میزد.
چندانچده گفتدهشددده رویکردهدایی کده از میدانده دهده . 1340ش در ایران روار یدافدت ،زمیندهسددداز دگرگونی گرایشهدای
کارکردگرایانه به سددویههای کالبهگرایانهای گردیه .در مقوال جهیه ،دیهگا هایی مبتنی بر بقای فیزیکیِ بنای تاریخی با
مهنظر قراردادن وجو زیباییشددناسددانهای تشددخص مییافت .با اینهمه بایه به روششددناسددی متاثری از تعمیرا سددنتی
اشدددار کرد ،که در رویکردهای گرو های ایرانی جا داشدددت و در رویکردهای گرو های خارجی ،همچون گرو ایزمئو ،نیز
نضدج گرفت .بهین ترتی تلقی پیشدین که تعمیرا را بهعنوان فرصدتی برای اسدتمرار صدناعتگری در چارچوب مقاصده

163

معنویِ آثار بهشددمار میآورد غلبهیافت و این چنین بود که حیا متددتمرِ سددنتهای هنری در پ یرش برخی رویکردهای
پیشین به بازسازی ،سهم زیادی داشت.

پینوشت
 .1براسداس قانون عتیقا که در  12آبانما  1309ش .بهتصدوی مجلس شدورای ملی رسدیه و آنیننامه آن در  28آبانما 1311
ش .ازتصدوی هیئت دولت گ شدت ،کلیه آثار صدنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتا دور سدلتدلهی زنهیه در مملکت ایران احهاثشده
اعم از منقول و غیرمنقول تحت حفاظت و نظار دولت قرار میگرفت (حجت.)241 :1380 ،
 .2قانون اوقاا سدال  1313ش .مقرر میکرد نیمعشدر عایها ح النظار اوقافی به مصدرا سداختمان و تعمیرا ابنیهی تاریخی و
مرمت مهارس قهیمه و آثار مقهسدهی ملی برسده و بهویژ از سدال  1328ش .بودجه نتدبتا زیادتری برای این امور در نظر گرفتهشده
(نگهبان.)1385 ،
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نتیجهگیری
اگرچه در تعمیرا انجا شده توسا دپارتمان عتیقجا ملی و دوایر باستانشناسی ادارا معارا ،میتوان شاهه رویههایی
با عه پایبنهی به کلیه بقایای مادی و مشدخصدههای اولیه میراث معماری بود؛ اما با اینحال در کنار اولویتهای کاربردی،
نشدانههایی از اررگزاری نتدبت به ارزشهای تاریخی نیز دیه میشدونه .به دیگر سدخن در پسِ مهاخال پیشدین میتوان
حسِ گرامیداشدتی نتدبت به ماهیت تاریخی بناها یافت ،ولو اینکه با نظرگاهی دایر بر حف کلیه شدواهه برجایمانه از
میراث معماری ،نبود .اسداسا اینگونه رویکردها دربردارنه مالحظا تاریخی و زیباشناسانه با رهیافتهای غربی نبود؛ بلکه
افزایش عمر میراث معماری و تهاو کیفیت معنوی آن را نشدانه میگرفت .سدویههای متعهد در بازسدازیِ بخشهای ناقص
و تخری شده بناها که درونمایهها و هنجارهای ثابتی را دربرنهاشدتنه نیز بهدلیل گرایشهای کارکردگرایانه تعمیرا بود؛
چراکه اینگونه بازسدازیها بهمنظور تکمیل موجودیت کالبهی و کاربردی بنا و بقای آن در زنهگی اجتماعی مرد صدور
میگرفت .افزون بر اینقبیل گرایشهای کارکردگرایانه که ریشدده در سددنتهای فکری و فرهنگی داشددت؛ نوع مصددالم و
فنون سدداخت نیز به گونهای بود که نیاز به تعمیر و تعویض پیدرپی مصددالم را اجتنابناپ یر میسدداخت.گونههای ارزشددی
تعمیرا ادار عتیقدا را می توان در قال رویکردهای برآمه از سدددندت ،رویکردهای التقداطی و رویکردهای ارزشدددی نو،
برشددمرد .بهنظر می آیه بتوان این دور را چون گ اری از تعمیرا سددنتی پیشددین به رویکردهای حفاظت و مرمت جهیه
قلمهاد کرد.
بهواسدطه جریانهای قابل توجهی که با تاسدیس سدازمان ملی حفاظت آثار باسدتانی در عرصده حفاظت و مرمت در ایران
سددامان یافت و با ورود مفاهیمی نو ،حه و مرزهایی برای مهاخله در بنای تاریخی با توجه به اصددالت تاریخیِ کالبهِ آن ،از
جایگا خاصدی برخوردار شده .بنمایه های ارزشدی در اقهاما این دور با اقبال به مقوال نوین حفاظت و مرمت ،از توجه
به ماهیت تاریخی و زیباشدناختیِ میراث معماری سدهم زیادی میگرفت که در گرو حف اصدالت و دسدتنخوردگیِ وجو
مادی و صددوری میراث معماری بودنه .با اینهمه رویکردهای ارزشددی گرو های داخلی ،علیرغم التفا به این مقوال ،
گرایشا فرهنگی و کارکردمحورانهای را نیز در برداشتنه.
سددرانجا به فراخور شددرایا ،مواجهاتی مبتنی بر تباین در معیارهای زیباشددناسددانه ،اختالا دیهگا در چگونگی و میزانِ
مهاخله ،انطباق با روشهای بومی و محلی و همچنین ذوق و سددلیقهی ایرانی و حتی تشددابه با برخی رویههای پیشددین
نتدبت به مرمت سدبکی ،میان رویههای پیشدین و یا پار ای از رویکردهای متاثر از آنها و رویکردهای جهیه شدکل گرفت.
زمیندهسددداز چنین مواجهداتی ،اسدددتمرار طوالنی سدددندتهدای ایرانی همرا بدا جنبدههدای معنوی نهفتده در آنهدا و همچنین
تفاو های بنیادین در فهم و نگرش نتبت به میراث معماری بود.

موسته ایتالیایی خاور دور و نزدیک (ایزمئو)3 . IsMEO: Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente
 ،Andre Godard .4آنهر گهار در سدال  1307ش - .در راسدتای لرو امتیاز انحصداری کاوشهای باسدتانشدناسدیِ فرانتدویان -برای
مهیریت ادار کل عتیقا و بهمنظور بررسدی و ارزیابی و تنظیم فهرسددتی از ابنیه تاریخی ایران و همچنین نگههاری و ترمیم آنها به
ایران آمه.
 .5ظاهرا ماموریت گهار در سدال  1336ش .پایانیافت و از آن پس ،محمهتقی مصدطفوی به ریاسدت ادار کل باسدتانشدناسدی ایران
منصوبشه.
 .6گهار در سدال  1310ش .با کلیه معماران و اسدتادکاران اصدفهان جلتداتی تشدکیلداد و برای تعمیر و مرمت متدجه نظر همه آنها
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را جویاشده ،بنا بر متون برجایمانه معماران کهنهکار اصدفهانی تنها را تعمیر را برچیهن طاق ایوان و تجهیه سداختمان میدانتدتنه،
درحالیکه گهار را حل را در اسدتفاد از آسدفالت مخصدوصدی که در اروپا تولیه میشده  ،میدانتدته زیرا این آسدفالت حالت االسدتیکی
داشددته و اگر بعهها بر وسددعت شددکاا افزود میشدده آسددفالت م کور نیز متت د شدده و از سددرایت آب و یخ به شددکاا جلوگیری
میکرد اسدت .اما در آخر شدیو معارفی در تعمیر بکتدلکردن دو منار و کالاکشدی آهنی طاق شدکتدته ایوان مورد پ یرش قرار
گرفت (رجانی.)1387 ،
 .7به ادعای روزنامه اخگر در سدال  1315ش .برای تعمیر صدفه عمر و متدجهجام اصدفهان ،وی نقشدهای اسداسدی تنظیمکرد و
درحالیکه بر اجرای دقی آن تاکیه داشدته ،به دایر باسدتانشدناسدی اصدفهان تحویلداد و سد س بر پیشدرفت کار تعمیرا  ،سدرکشدی
میکرد است (رجانی.)1387 ،
 .8در اینبار بعدهها کارشد دنداس گرو ایزمئو نوشدددت بدور یدا انحندای غلطی که تعمیرکنندهگان در دو طاقنمدای قرینه در کندار های
نمای طاق اصدلی بهوجود آورد انه ،سدب شده این طاقنماها امروز تقریبا به شدکل نیمدایر دیه میشدود و این شدکل یعنی دو
طاقنمای بهون تیز و نیمگرد در بناهای دور سلجوقی بههیچوجه قابلتصور نبود است( (گالهیری ،1392 ،ر.)273 :3.
 .9پاکتدازی سدبکی و احیای سدبکی با هها ایجاد یک ارچگی سدبکیِ اولیه در اثر معماری ،منجر به ح ا الحاقا ِ افزود شده به اثر
در طول تاریخ ،و یا افزودن عناصری براى کاملکردن ایه اصلىِ معمار اولیه میشه (یوکیلهتو.)272 :1394 ،
 .10بهویژ این متداله دربار شدواهه دور قاجار پررنگتر بود زیرا خرور آثار تاریخیِ این دور از شدمول قانون راج به حف آثار ملی
ایران ،سدال  1309ش ،.منجر به برخی پاکتدازیهای سدبکی در تعمیرا برخی آثاری شده که نشدانی از دور های قاجاری در خود
داشتنه.
 .11برخی همچون پوپ با ارانه مهارکی ،فرضدیه صدفوی بودن تزیینا مورد بحث را معتبر نهانتدتهانه .اما با این حال در مقابل این
دیهگا از گهار ،میتوان به دیهگا پیروسدن پانولزی بهعنوان نماینه ای از دیهگا حفاظت نوین اشدار کرد :ب ...بهیهی اسدت اگر حتی
پوشدش مزبور از زمان صدفویه باشده ما نبایه ارزش آن را چنانچه گهار نازیبا و زشدت خوانه  ،نادیه بگیریم؛ بلکه در صدور برداشدتن
قشر مزبور این امکان را داریم که بتوانیم آن تزیینا را در محلی نگههاری کنیم  . ...عقیه من این است که این پوشش تزیینی چه
از لحاظ صوری و چه از لحاظ تاریخی دارای ارزش فوقالعاد ای است( (پانولزی 3 :1356 ،و .)10
 .12اگرچه توجه درخوری نتدبت به هنرهای اصدیلِ بهکاررفته در بنا هنگا تصدمیم برای بازسدازی ماهیت پوشدش گنبه اتخاذگردیه،
اما بایه اشار کرد که سرانجا کاشیکاریِ گنبه بهون درنظرگرفتن طرك رایجِ منطقه فارس انجا شه.
 .13الز است اشار شود که امروز نیز در مرمت آثار کاشیکاری با تکیه بر زنه بودن سنتهای هنری ،همچنان همین منوال جاری
است.
 .14منظور دانشدگا شدهیه بهشدتی فعلی اسدت که در سدال  1339ش .برای نختدتین بار درس(ماد )های مربوط به مرمت آثارتاریخی
و تاریخ هنر را ارانه داد بود.
15.United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
16.Martin E. Weaver
 .17قطعنامهای بینالمللی که در سال  . 1964برای تهوین اصول اساسی برای هرگونه عمل حفاظتی و مرمتی تصوی شه.
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 .18مطالعا تاریخی ،باسددتانشددناسدی و فنی حین اقهاما مرمتی به سددرپرسددتی ایشددان ،فرصددتی فراهمآورد که یافتههای بتدیار
گرانبهایی از متاجهِ قرون صهراسال در شهرهای نطنز ،نانین ،اردستان و زوار بهدستآیه(آیتاهللزاد شیرازی و قوچانی.)1357 ،
 .19موسدتده ایزمئوتوسدا سدازمان آموزشدی ،علمی و فرهنگی ملل متحه ،یونتدکو ،به دولت ایران معرفی شده ،و از سدال  1343تا
 1357ش ،.مجموعهای از فعالیتهای مرمتی و بازسددازی در ایران را به عهه گرفت .این موسددتدده از حمایتهای بخش فرهنگی
وزار امور خارجه ایتالیا و همکاریهای علمی و امکانا تخصصی سایر موستا علمی-فرهنگی و دانشگاهی ایتالیا بهر میبرد.
،(Eugenio Galdieri) .20وی سرپرست گرو اعزامی ایزمئو در ایران بود.

منابع
 آیتاهللزاد شیرازی ،باقر.)1382( .حفاظت بناهایتاریخی.هفتشهر.6-13 ،)11(1 ، آیتاهللزاد شدیرازی ،باقر و قوچانی ،عبهاهلل .)1357( .بررسدی کتیبههای تاریخی مجموعه نطنز و متدجهجام نانین.فصدلنامه اثر، 26(17و .132-142 ،) 27
 ابونی ،رضدا و نیکزاد ،ذا اهلل .)1396( .حفاظت معماری و نتدبت آن با تاریخ معماری ،بانگا به تجرب حفاظت در ایران .مطالعامعماری ایران.169-188 ،)11(6 ،
 ادار باستانشناسی اصفهان .)1342( .گزارش تعمیرا منار گار .گردآوریشه توسا مرکزاسناد .ادار کل میراثفرهنگیاصفهان.
 ادار معارا اصفهان .)1315( .سالنامه معارا اصفهان -سال تحصیلی  1313-1314ش . .اصفهان :ادار معارا. ارژمنده ،محمود ،امینپور ،احمده ،و مههی حجت .)1395( .اهلیت در مرمت (شدددرك و تفتدددیری بر معرفی مرمتگر با رویکردی بهمبانی فرهنگ اسالمی) .رساله دکتری ،دانشگا هنراصفهان ،دانشکه حفاظت و مرمت.
 افتر ،کرامتاهلل و موسوی ،سیهاحمه .)1354( .پاسهاری از عصر باستان در عصر پهلوی .تهران :ادار کل آثار باستانی. امینپور ،احمه ،اولیاء ،محمهرضدا ،عباسدیهرفته ،محتدن و مانه کالنتری .)1392( .تهاو کارکرد؛ رویکرد غال مهاخال حفاظتیدر متدجهجام اصدفهان گونهشدناسدی و تبیین رویکرد مهاخال حفاظتی از ابتهای شدکلگیری متدجه تا دور قاجار .دوفصدلنامه
علمیپژوهشی مرمت آثار و بافتهای تاریخیفرهنگی.27-40 ،)6( 3 ،
 سدیهبنکهار ،سیه متعود .)1394( .وضعیت آثار تاریخی شهر اصفهان در دور پهلوی اول (1304-1320ش) .پژوهشنامه تاریخهایمحلی ایران.93-107 ،)7( 1 ،
 پانولزی ،پیروسدن .)1356( .پروژ مرمت متدجه و آرامگا سدلطانمحمهخهابنه در سدلطانیه .ترجمه رضدا کتدانی .تهران :دانشدگاملی و سازمان ملی حفاظت آثار باستانی.
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21 . Piero Sanpaolesi
22 .Martin E. Weaver
23.Marco Grassi
 .24شددیرازی میراث معماری را تبلوری از فرهنگ یک جامعه در گ رگا زمان و شدداهه زنه و سددنه گویای فرهنگ و هنر هر قو
میدانتت (شیرازی.)1360:139 ،
 .25البته این روش بهصدددور کلی ،تهاو روش ادار معارا بود که چنه سدددال قبل عملیا دشدددوار و مشدددابهی را برای یکی از
ستونهای چوبی تاالر عالیقاپو انجا داد بود (زانهر.)343 :1396 ،
26. Mario Frante
 .27به گفته گالهیری بپیهاشددهن قطعاتی از پنجر های مشددبک چوبی و حصددول اطمینان در اصددالتِ آنها ،تا حه روشددن نمودنِ
کوچکترین جزنیا «؛ ضمانتی برای طراحی این پنجر ها بود (گالهیری.)68 :1362 ،
28. Giuseppe Zander
 .29ماد یازد از منشور ونیز سال . 1964

 پوپ ،آرتور اپها و اکرمددن ،فیلیددس .)1387( .س دددیری در هن دددر ای دددران .ویرایش سیروس پرها  .جل ددده سو  :معم ددداری دوراناسدالمی .تهدران :انتشداراتعلمدیوفرهنگدی.
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 تجویهی ،اکبر .)1342( .از آثار باستانی و زیبای کشور خویش نگاههاری کنیم .هنر و مرد .2-5 ،)10(1 ، حجت ،مههی .)1380( .میراثفرهنگی در ایران :سیاستها برای یک کشور اسالمی .تهران :سازمان میراث فرهنگی کشور. حنداچی ،پیروز ،دیبدا ،داراب و محمده مهدهوینژاد .)1386( .حفداظدت و توسد دعده در ایران ،تجزیده وتحلیدل تجدارب مرمدت در بدافتهدایباارزش شهرهای تاریخی ایران .نشریه هنرهای زیبا.51-60،)32( ،
 خاد زاد  ،محمهحتدن و محمودیاصل ،پوریا .)1398( .تکوین انهیشه میراث ملی معماری ایران در خوانش تجهدخواهانه متفکرانایرانی از تاریخ در دوران مشروطه .نشریه هنرهای زیبا -معماری و شهرسازی.59-72 ،)2(24 ،
 دفترفنی سدازمان ملی حفاظت آثارباسدتانی اسدتان اصدفهان .)1347( .گزارش تعمیرا سدالیانه .گردآوریشده توسدا مرکزاسدناد.ادار کل میراثفرهنگی اصفهان.
 ___ .)1352( .گزارش تعمیرا سالیانه .گردآوریشه توسا مرکزاسناد .ادار کل میراثفرهنگی اصفهان. ___ .)1355( .گزارش تعمیرا سالیانه .گردآوریشه توسا مرکزاسناد .ادار کل میراثفرهنگی اصفهان. ___ .)1356( .گزارش تعمیرا سدددالیدانده از  2536/9/30الی  .2536/12/30گردآوریشددده توسدددا مرکزاسدددنداد .ادار کدلمیراثفرهنگی اصفهان.
 رجانی ،عبهالمههی .) 1387( .تحوال عمران و مهیریت شدهری اصدفهان در دور پهلوی اول .اصدفهان :سدازمان فرهنگیتفریحیشهرداری.
 زانهر ،جوزپه .)1396( .گزارش مرمت بناهای تاریخی ایران (گزارشها و رسددالههای ایزمئو -جله شددشددم) .ترجمه اصددرر کریمی.تهران :پژوهشگا میراث فرهنگی و گردشگری.
 سددیه بنکهار ،سددیه متددعود .)1394( .وضددعیت آثار تاریخی شددهر اصددفهان در دور پهلوی اول ( 1304-1320ش .).پژوهشددنامهتاریخهای محلی ایران.93-107 ،)4( 7 ،
 عباسدی هرفته ،محتدن ،امینپور ،احمه و محمهرضدا اولیاء .)1392( .تبیین سدنت حفاظت در متدجه جام اصدفهان ،انشداء اصدولمهاخال حفاظتی با تکیه بر شواهه سنت مهاخله در این متجه .رساله دکتری ،دانشگا هنراصفهان ،دانشکه حفاظت و مرمت.
 کبیرصدابر ،محمه باقر و پیروی ،مهناز .)1394( .مرات دگردیتدی کالبهی در متدجه مظفریه تبریز .نشدریه هنرهای زیبا،)2(20 ،.59-72
 گالهیری ،اوژینو .)1362( .عالیقاپو .ترجمه عبهاهلل جبلعاملی .تهران :سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران. ___ .)1392( .متجهجام اصفهان .ترجمه عبهاهلل جبلعاملی .جله سو  .اصفهان :انتشارا دانشگا آزاد خوراسگان. گرو ایتالیایی ایزمئو .)1343( .گزارش باستانشناسان ایتالیایی راج به ابنیه تاریخی اصفهان .ماهنامه وحیه.63-68 ،)10( ، ___ .بیتا .گزارش شمار سه .گردآوریشه توسا مرکزاسناد .ادار کل میراثفرهنگی اصفهان. محمهمرادی ،اصرر .)1382( .رونه حفاظت در ایران از تاسیس ادار حفاظت تا قبل از انقالب اسالمی .هفتشهر .14-28 ،)4(11 محمهمرادی ،اصددرر و عبهیاردکانی ،حجتاله .)1396( .سددیرتحول اقهاما حفاظت و مرمت تا قبل از انقالباسددالمی در ایران.تهران :اصرر محمهمرادی.
 مصطفوی ،محمهتقی .)1334( .تالش در را خهمت به آثار ملی و امیه به آینه  .تهران :چاپ بانک ملی ایران. نجفزاد  ،علی .)1395( .بررسی نقش آستانقهس در تعمیر و بازسازی مجموعه شاهچرا  .فرهنگ رضوی.29-56 ،)14(4 ، نگهبان ،عز اهلل .)1385( .مروری بر پنجا سال باستانشناسی در ایران .تهران :سبحاننور. وحیهزاد  ،رضدا ،پهرا  ،بهنا و محمهرضدا اولیاء .)1390( .بازشدناسدی فرهنگ بومی آفرینش هنری در بتدتر حفاظت آثارتاریخی.رساله دکتری ،دانشگا هنراصفهان ،دانشکه حفاظت و مرمت.
 ورجاونه ،پرویز .)1355( .چگونه متجهشا از انهها نجا یافت .هنر و مرد .2-9 ،)164( ، وطندوسدت ،رسدول ،مترجم .)1395( .جتدتارهای تاریخی و فلتدفی در حفاظت از میراثفرهنگی .ویرایش نیکالسپی اسدتنلیپرایس .تهران :پژوهشگا میراثفرهنگی و گردشگری.
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. کتابفروشی ثقفی: اصفهان. گنجینه آثار تاریخی اصفهان.)1346( . لطفاهلل، هنرفر.2-16 ،)117(10 ،  هنر و مرد. هشت بهشت.)1351( .___  پژوهشدگا: تهران. ترجمه فرزین فردانش.فارس-  بناهای تاریخی سداسدانی فیروزآباد:  قلعهدختر آتشدکه.)1379( . هانس، هوگی.سازمان میراثفرهنگی کشور
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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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