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نشریه علمی معماری اقلیم گرم و خشک .سال نهم ،شماره سیزدهم ،بهار و تابستان ۱۴۰۰

مقاله پژوهشی
نگاهی به مرمت های انجام شده در کتیبههای نوشتاری آثار معماری دوره اسالمی
ایران از دیدگاه مبانی نظری مرمت و مبانی هنرهای تجسمی
۳

طاهره شیشه بری ،۱حسین احمدی ،*۲احمد صالحی کاخکی

 -۱دانشجوی دکتری رشته مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی دانشگاه هنر اصفهان
 -۲دانشیار ،دانشکده مرمت ،دانشگاه هنر اصفهان
 -۳دانشیار ،دانشکده مرمت ،دانشگاه هنر اصفهان
(دریافت ،۱۳۹۹/۰۷/۲۰ :پذیرش)۱۴۰۰/۰۴/۲۸ :
چکیده
کتیبه و کتیبهنویسی در تزئینات بناهای دوره اسالمی بهعنوان پیونددهنددده خددو و ماردداری او ددلون او یدده اسددالمی مددورد
استفاده و توجه هنلمندان مسلران لار گلفته است و این هنل ماندگار هرچنان توسو هنلمندان تا به املوو اجددلا مددی ددود
بیگران با گذ ت ومان آثار تاریخی او جرله کتیبهها در مالض آسیبهای مختلفی لار میگیلند و ایددن آثدار ارو ددرند او
منظلهای گوناگون ویبایی ناسی اصا ت وحدت و یکپارچگی و خوانایی دچار آسیب می وند هل سددا ه در کرددور عرلیددات
ملمتی در حجم گستلدهای انجام می ود و کتیبهها هم او این امل مستثنی نیستند علیرغم اینکه کتیبهها بخددم میرددی او
میلاث فلهنگی جیان محسوب می وند و جزء میمتلین مدارک بلای پژوهم درباره آثار تاریخی به رار مددیآینددد امددا در
ددد تددا نرونددههددایی او
بیرتل موارد ملمت کتیبهها به صورت سلیقهای و گاه نادرست انجام می ود به هرین د یددت تددال
ملمتهای انجام ده بل روی کتیبههای نو تاری انتخاب و او دیدگاه مبانی نظلی ملمت و مبانی هنلهای تجسددری مددورد
بلرسی لار گیلد نتایج پژوهم بیانگل آن است که ملمت اکثل کتیبههددای نو ددتاری سددلیقهای بددوده و تددوجیی بدده مبددانی
هنلهای تجسری نرده و کتیبه ویبایی یکپارچگی خوانایی و اصا ت خود را او دست داده اسددت او طلفددی در مبددانی نظددلی
ملمت بلای ملمت نواحی کربود کتیبههای نو تاری مایاری وجود ندارد و نه تنیا در ایلان بلکه در جوامع جیانی نیز بدده آن
توجیی نرده است بنابلاین ضلورت نگل جدی به مسئله مایار موافق با مبانی نظلی ملمت با توجه به مطلح بودن مقو ه
خو و خو نویسی و رعایت مبانی هنلهای تجسری در ملمت کتیبههای نو تاری دیده می ود در مجروع به نظل میرسددد
ملمتگل هنگام ملمت نواحی کربود در کتیبهها باید عالوه بل توجه به مبانی نظلی ملمت به مواردی مانند حفددی یکپددارچگی
اصا ت و ارو های ویبا ناختی اصول دواوده گانه خو نویسی آ نایی با گونددههددای مختلد خو /لددم و مبددانی هنلهددای
تجسری ناخت کامت دا ته با د رو تحقیق این مقا ه او نددوع کیفددی و توصددیفی-تحلیلددی رو هددای یافتدده اندددووی
مرترت بل مطا اات میدانی رجوع به منابع متادد و مطا اات کتابخانهای بوده و او نظل هدف کاربلدی است
کلمات کلیدی :مرمت ،کتیبههای نوشتاری ،مبانی نظری مرمت ،مبانی هنرهای تجسمی ،معماری دوره
اسالمی ایران.

Email: h.ahmadi@aui.ac.ir

-1پرسش های پژوهش
 مبانی نظلی موجود در حووه حفاظت و ملمت تا چه میزان در مورد کتیبههای نو تاری کارآمد است؟-مبانی هنلهای تجسری در انجام اصول ملمت کتیبههای نو تاری چه نقری دارد؟

-3پیشینه تحقیق
در جاماه علری و دانرگاهی به طور مستقیم به موضوع ملمت نواحی کربود کتیبهها کرتل پلداخته ده و دکتلین ویژهای
در ومینه ملمت آن ها وجود ندارد هرچنین در جاماه ملمت دیدگاهی اصو ی در ملمت نواحی کربود در کتیبهها وجود
ندارد در منابای او بیت وچانی ( )1383 1377 1365نویسنده به طور اجرا ی به آسیب و ضلورت عرت تثبیت و باوساوی
۲۴
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-2مقدمه
کتیبهنگاری به د یت اهریت مانایی در انتقال باورهای دینی و اجتراعی او هنلهای متداول بلای آراستن بناها در دورههای
گوناگون است و یکی او بزرگتلین دستاوردهای هنلی فلهنگ و تردن اسالمی به رار میرود کتیبهنگاری به عنوان جلوهای
ناب او جنبه بصلی در اغلب هنلهای اسالمی نرودی آ کار دا ته است «با توجه به نقم خو علبی به عنوان حامت وحی
طبیای است که در بناهای مذهبی اسالمی کتیبه ها تقلیباً میمتلین وسیله تزئینی در خور توجه به رار می روند» ( یرت
)14 :1381
آثار تاریخی (در اینجا کتیبهها) به دالیت مختل عوامت فیزیکی یا مکانیکی عوامت یریایی عوامت بیو وژیکی و
عوامت انسان ی در مالض فلسایم و تخلیب هستند و هرین عوامت سبب می ود که کتیبه او منظلهای گوناگون دچار
آسیب جدی ود اهریت توجه به این مسئله او این حاظ پلرنگ جلوه میکند که موضوع حفاظت و ملمت کتیبهها هریره
او دغدغههای میم جاماهی ملمتگلان بوده است اگلچه در بیرتل موارد عرلیات ملمتی با هراهنگی و ویل نظل کار ناسان و
متخصصان امل ملمت انجام می ود اما با بلرسیهای انجام ده دیده ده است که اکثل ملمتها سلیقهای و گاه نادرست
بوده و با انجام عرلیات ملمتی به ویبایی کتیبه او نظلگاه اصول و واعد دواودهگانه خو نویسی و مبانی هنلهای تجسری
(ریتم تاادل تناسب هراهنگی تقارن و کنتلاست) توجیی نرده و در بسیاری او موارد کتیبهها ویبایی خود را او دست داده-
اند او طلفی «مسا ه ریختگی یا فضاهای خا ی نخست در پیوند با آثار نقا ی پدیدار د و در نتیجه راه حتهای ملبوطه
نیز بیرتل در هرین حووه کاری دارای بار ارو ی و اعتبار اجلایی است او سوی دیگل چنین به نظل میآید که این راه حتها
بلای ا یای سه بادی و آثار ماراری کامالً نارسانا و ناکافیاند» (استانلی پلایس و هرکاران  )423 :1395بنابلاین نبود
منابع مستقت درباره ملمت مقو ه خو و خو نویسی در کتیبهها موجب ده است که رویکلدهای متفاوتی در بلخورد با این
ود پژوهم پیم رو
دسته او آثار اتخاذ ده و بسیاری او این کتیبهها به یوه نادرست ملمت و ارو های اثل مخدو
میتواند آغاوی بلای توجه بیرتل ملمتگلان به رعایت اصول دواودهگانه خو نویسی و مبانی هنلهای تجسری در روند ملمت
نواحی کربود کتیبهها با د
با توجه به اینکه «هنل خو نویسی ویباییهای بصلی را با توجه به مایارهای ویبایی ناسی دارا است و در هنل
خو نویسی تاادل تواون تقارن هارمونی کنتلاست و ریتم در فاالتلین وضایت و ظلفیت وجود دارد بنابلاین اصول
دواوده گانه خو نویسی املوو به خوبی ابلیت تطبیق با مایارهای ویبایی ناسی هنلهای بصلی و تجسری را دارد» (صحافی
مقدم  )86 :1385بنابلاین هدف او این پژوهم عالوه بل بلرسی میزان کارآمدی مبانی نظلی ملمتی موجود بلای ملمت
کتیبهها توجه به تاثیل توجه و رعایت مبانی هنلهای تجسری در روند ملمت کتیبهها است
تحقیق پیم رو او نظل هدف تحقیق کاربلدی است چلا که پژوهرگل «به دنبال دستیابی به اطالعاتی است که
بتواند در مو ایتهای عرلی او آن استفاده کند» (اسحا یان  )6 :1382او نظل رو یک پژوهم کیفی و توصیفی-تحلیلی
است و او نظل رو یافته اندووی بل پایه مطا اات میدانی و مطا اات کتابخانهای صورت پذیلفته است

...........دیدگاه

نگاهی به مرمت های انجام شده در کتیبههای نوشتاری آثار معماری دوره اسالمی ایران از...

کتیبههای بناهای مسجد سلکوچه نائین کتیبههای بناهای یزد و کتیبههای مسجد نو یلاو ا اره کلده است بیلامی و فلخ
فل ( )1396در مورد کتیبههای مسجد کلمان ذکل کلده اند که بلخی او کتیبههای آسیب دیده ملمت دهاند هلچند در
مواردی هم بید تیهایی در ملمتهای انجام ده وجود دارد که به کتیبهها آسیب رسانده و او ویبایی و ظلافت او یه کتیبهها
کاسته است وحیدواده و هرکاران ( )1390به تحلیت محتوایی مجروعه پژوهمهای انجام ده در حووه حفاظت کا یکاری
هفت رنگ و مالق پلداخته و به باو ناسی سه جیت گیلی اصلی در علصه نظلیهپلداوی حفاظت کا ی ا اره کلدهاند
احردی و هرکاران ( )1392در مقا ه خود به این نکته ا اره دارند که کتیبه خدایخانه (مسجد عتیق یلاو) به د یت اهریتی که
دا ته با هنلمندی استادان فن ملمت گلدید در این ملمت کلرات ریخته ده را او روی لینه بقیه کلرات با ی مانده
تکریت کلدند که در جای خود نیاومند بلرسی و نقد کار ناسانه است حسینی و احردواده ( )1396در مورد تزئینات کتیبهای
داخت بستان مسجد دو تراه کلمانراه ذکل کلدهاند که متاسفانه بسیاری او کتیبهها او بین رفته و یا به صورت کامت ابت
خواندن نیستند ا ید د یت اصلی آن عدم توجه ملدم و لایو آب و هوای منطقه با د ییدانی ( )1397به ارائه مبانی
نظلی و تحلیلی در خصوص چگونگی بیله مندی او اصول و واعد خو نویسی در کتیبه ناسی او منظل خو نویسی پلداخته
است احردی و هوایی ( )1398کتیبههای مسجد مریلا رلک یلاو که یک مسجد دوره اجار است را مورد بلرسی لار داده
و ذکل کلدهاند که بلخی او کتیبههای مسجد او بین رفته و یا وضایت خوبی ندارند و باید مورد حفی و نگیداری و ملمت لار
گیلند
جاماه علری تخصصی و حلفه ای ملمت نیز به این موضوع نگاه ژرفگونه و عریقی ندا ته است در کتاب
«کتیبههای کا ی مالق در ایلان» (سلیرانی و هرکاران  )1394نویسندگان تنیا به یوههای باوساوی کتیبههای کا ی
مالق و نقد در مورد نوساوی یا باوساوی این آثار پلداختهاند هرچنین در کتاب «کتیبه نگاری؛ باو ناسی هنلهای سنتی-
اسالمی» (رجایی باغسلخی بصیلی  )1391و کتاب «نخستین کتیبهها در ماراری دوران اسالمی ایلان ومین» (بلل )1394
پژوهرگلان کتیبهها را او نظل تاریخی بلرسی و بسیار گذرا و اجرا ی به ملمتهای غیلاصو ی بلخی او کتیبهها ا اره کلده-
اند
در پایاننامههای ملکاحردی ( )1393پژوهرگل به ارویابی یوههای مارول ملمت و باوساوی آرایههای
کا یکاری مالق در بناهای بقاه یخ عبدا صرد نطنز مسجد اه مرید مسجد کبود تبلیز میپلداود نیکراد ( )1395به
زوم رعایت اصول و واعد خو نویسی در باوساوی و ملمت بخمهای کربود کتیبه پلداخته است
مستنداتی در ملاجاه به واهد و آر یو میلاث فلهنگی به دست آمد که موید این مطلب بود که در ملمت باضی
او کتیبهها اصول حاکم بل هنل خو نویسی رعایت نرده است بلای نرونه در گزار پلوژهی «مطا اات و مستندساوی
مسجد عتیق یلاو» پژوهرگل در مورد باوساوی نامطلوب کتیبه خدایخانه و کتیبه سلدر جنوب غلبی مسجد عتیق ا اره
میکند ( ادر  )1391به این تلتیب که با توجه به تخلیب کامت این سرتها مرخص نیست که ساوندگان بنا در ومان
باوساوی کتیبه خدایخانه بل چه مبنایی کتیبه را باوساوی کلدهاند هرچنین در مورد کتیبه سلدر جنوب غلبی این بنا که
بخری او کتیبه کا ی مالق باالی درگاه ورودی که فلوریخته بود کتیبه کا ی مالق باونویسی و باوساوی ده است و ی در
محدوده ملمت ده و باونویسی ده خو ضا تلکیب بندی کلسی بندی و حتی اجلای مفلدات در مقایسه با خو اصلی
دیده می ود
در مقا هها و منابع ملتبو به ملمت و آثار تاریخی و فلهنگی افلادی هرچون بلندی ( )1387یوکییلتو ()1387
مورا و هرکاران ( )1983لوین گار ند ( )2002میتون ( )2010به طور کلی به اصول و تئوری ملمت مانند رعایت اصت
فاصله  6فوت و  6اینچ رعایت اختالف سطح رنگ یا اختالف بافت با اصت اثل مووون ساوی و بلگرت پذیلی ا اره ده
است موارد ذکل ده موید این مطلب است که تاکنون رویکلدها در عرلیات ملمتی یا هران استانداردهای کالسیک بوده و یا
گاهی ملمتهای کامالً فلدی و سلیقهای که نران او نبود ناخت کامت جاماه علری او موضوع ملمت کتیبهها دارد و
توجیی به نبود منابع مستقت درباره ملمت مقو ه خو و خو نویسی در کتیبهها نرده است پژوهم پیم رو میتواند با توجه
۲5

۲6
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به مبانی نظلی ملمتی موجود بستل و آغاوی بلای توجه بیرتل ملمتگلان به رعایت اصول دواودهگانه خو نویسی توجه به
یوه نگار درست کلرات و یوه نگار خو نویس اصلی کتیبه آ نایی با گونههای مختل خو /لم و مبانی هنلهای
تجسری آ نایی در روند ملمت نواحی کربود کتیبه ها با د
-4نگاهی اجمالی به مبانی نظری مرمت و مبانی هنر های تجسمی
لط الوم بلای یک اثل هنلی «وجود وجه ویبایی ناسانه» در آن اثل است ( ابانی  )140 :1378اصطالحاتی مانند
هراهنگ (ویژگیهای صوری) آرام (ویژگیهای عاطفی) درترند یا غم انگیز (ویژگیهای تاثیلگذار) ظلی (ویژگی ادراکی
غیلمستقیم) احساسی جذاب و وننده را به عنوان مفاهیم ویبایی ناسی در نظل گلفتهاند» (گلدمن  )135 :1384با آسیب
دیدن اثل و به وجود آمدن نواحی کربود بخمهای مفقود سبب «و فهای در ضلباهنگ اثل می ود» (فلیپات )358 :1972
و اثل او نظل ویبایی ناسی آسیب میبیند ملمتگلان اصو ی را بلای ملمت نواحی کربود و آسیب دیده در آثار تاریخی به کار
میگیلند که عبارتاند او:
اصت  6فوت و  6اینچ :ناظلان ا یای لار گلفته در فاصله  6فوتی ا یا را به صورت یک کت یکپارچه مراهده میکنند امامتخصص میتواند او فاصله  6اینچی سرتهای جدید و بخمهای دیری ا یا را ترخیص بدهد (آدی )1378
اصت بلگرت پذیلی :ملمتهای انجام ده در هل محله یا دوره تاریخی نباید مانع ملمتهای آینده ود بلکه در وا ع بایدانجام آنیا را تسییت کند (بلندی )1387
مووون ساوی« :رو های مختل مووونساوی امت ها ورونی عرودی پلداو یا نقطهچین و ها ور متقاطع است کهانتخاب هلیک او رو های فوق به دمت اهریت ویژگیهای هنلی و ویژگیهای مواد اثل و هرچنین به محبوبیت عامه
یک رو خاص در یک مو ایت جغلافیایی و هرچنین حساسیت هنلی خص اجلا کننده وابسته است» (بلاجل :2005
)124
 اختالف سطح« :پلکننده در نواحی کربود نباید صاف و هروار با د ویلا باعث می ود که کربود ویژگی بصلی به دستآورد و خود را جلو بکرد و باید کربودها به صورت تورفتهتل و سطحی مثت آستل وبل و خرن با د» (مورا و هرکاران :1983
)314
هرچنین در ملمت نواحی کربود ملمتگل عالوه بل رعایت اصول عرلی ملمت باید به مو فههایی مانند ترامیت یا
یکپارچگی اصا ترندی و ارو آثار نیز توجه کند چلا که بخمهای او بین رفته و کربودهای ایجاد ده در یک اثل هنلی
باعث می ود که مخاطب به درستی اثل را درک نکند و به نظل میرسد وجود فضای خا ی نسبت به اصت اثل در پیم ومینه
لار میگیلد که در نتیجه آن بیننده ادر به درک ترامیت اثل نخواهد بود ترامیت یا یکپارچگی را میتوان به وضایت کامت
منسجم و جدا نرده اطالق کلد» (رید « )46 :1381یکپارچگی یک بخم اساسی او اصا ت و سندیت کار است تا حدی که
بلای خوانایی پیام انتقال یافته در کار هنلی اساسی است» (گلیت پو سون « )6 :2008ترامیت امت ترامیت
فیزیکی/کا بدی/ساختاری ترامیت ویبا ناختی/بصلی ترامیت تاریخی/یادبودی است» (بصیلی  )138 :1393هرچنین
«اصا ت یک کار هنل ی میزان راستین بودن وحدت ذاتی فلآیند خالق و نرود فیزیکی آن کار و نیز تاثیلات پیام آن در طول
ومان تاریخی آن است» (یوکیلیتو  )322 :1387اصا ترندی چند مو فه دارد که تایین کننده لایو آثار است-1« :اصا ت
مواد و مصا ح  -2اصا ت رنگ  -3اصا ت فلم و کت  -4اصا ت فنآوری  -5اصا ت سنت  -6اصا ت عرلکلد -7
اصا ت مکان یا جایگاه  -8اصا ت مسائت مانوی و  -9اصا ت مذهب» (کاملون  )131 :2009او این رو اتخاذ رویکلد
مناسب در بال کربودها به درک بیتل آثار تاریخی کرک خواهد کلد چلا که هدف او ملمت کم کلدن تاثیلات نامطلوب
آسیبهایی است که بل اثل گذ ت ومان به اثل وارد آمده است بنابلاین ملمتگل باید توجه دا ته با د که «مداخالت حفاظتی
در اثل که منجل به صیانت او ماانی و ارو ها می ود چگونگی انتخاب یوههای بلخورد و درمانهای حفاظتی را مطابق با
اعتقادات فلهنگی و ارو های اجتراعی مخاطبین اثل تایین میکند» (ماتلو  )183 :2000ارو را میتوان به دو دسته

...........دیدگاه
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ارو فلهنگی و ارو ا تصادی-اجتراعی مااصل تقسیم کلد ارو های فلهنگی امت :ارو هویت ارو فنی یا هنلی
ارو نادر بودن و ارو ا تصادی-اجتراعی را می توان به ارو ا تصادی ارو کارکلدی آموو ارو اجتراعی و
ارو سیاسی تقسیم کلد» (فیلدن و یوکیلیتو )26-22 :1388
با عنایت به این موضوع که کتیبه هم اثلی تزئینی و هم یک اثل پیامرسان است و او جیات گوناگونی مانند
مضرون و محتوا رنگهای مورد استفاده در کتیبه نوع خو /لم انتخاب ده و اهریت رعایت اصول دواودهگانه هنل
خو نویسی [ ]1در هنل کتیبهنگاری که امت «-1تلکیب -2کلسی -3نسبت -4ضا  -5وت -6سطح -7دور -8
صاود مجاو -9نزول مجاو -10اصول -11صفا و  -12أن» (فضائلی  )81 :1360ابت توجه است بنابلاین در هنل
کتیبهنگاری او آنجا که بحث خو نویسی مطلح است ساختار اثل بلاساس اصول دواودهگانه خو نویسی و رعایت مبانی
هنلهای تجسری کت میگیلد و این مبانی عبارتند او:
ریتم« :استرلار بصلی یا احساس جنبم مووون حاصت او تکلار منظم یک یا چند عنصل ریتم کلی یک اثل هنلی کیفیتیاست که او پیوستگی ریتم در رنگ خو و کت حاصت می ود» (پاکباو )279 :1385
 تاادل« :حا تی پویا که او تحلیت نیلوها در یک ساختار حاصت آید این حا ت به سبب خنثی دن نیلوهای اثل گذاراحساس ثبات و تواونی خو ایند ایجاد می کند» (هران )165
تناسب« :ساختار و صورت هل اثل هنلی بل اساس راری او عناصل بصلی ناخته می ود تناسب او اصول او یه و میم-تلین اصت هل اثل هنلی است انداوه گیلی ا یا نسبت به یکدیگل را تناسب میگویند» (آیت ا لیی )273 :1376
هراهنگی « :لابت خصوصیتهای عناصل بصلی در یک تلکیببندی یا کیفیتی بصلی که او تکلار ویژگیهای هرانند یایکسان حاصت میآید» (پاکباو )649 :1385
-5نگاهی بر مرمتهای انجام شده بر روی تعدادی از کتیبههای نوشتاری در ایران
در راستای این پژوهم و با توجه به مراهدات میدانی انجام ده نرونههایی او ملمتهای انجام ده بل روی چندکتیبه
نو تاری او دید مبانی نظلی ملم ت و مبانی هنلهای تجسری مورد بلرسی لار گلفته است انتخاب نرونهها به دو علت
است-1 :تنوع مواد و مصا ح رایج در تزئینات وابسته به ماراری (در اینجا کتیبهها) که امت تکنیک کا یکاری نقا ی و
گچبلی است -2رویکلدهای مختل ملمتگلان در ملمت کتیبهها که امت باوساوی کامت رنگگذاری باوساوی با
تکنیکهای دیگل و ملمت خنثی است بنابلاین در اینجا هفت کتیبه انتخاب ده و او نظل سه رویکلد مورد توجه در این
پژوهم یانی مبانی نظلی ملمت مبانی هنلهای تجسری و اصول دواودهگانه هنل خو نویسی که به صورت اجرا ی در
(جدول )1ارائه ده است مورد بلرسی لار گلفتهاند
جدول :1رویکلدهای مورد توجه در ملمت کتیبه های نو تاری
مبانی هنلهای تجسری
اصول مبانی نظلی ملمت
ریتم
اصت  6فوت و  6اینچ
تاادل
اصت بلگرت پذیلی
تناسب
مووون ساوی
هراهنگی
رعایت اختالف سطح
کنتلاست
خوانایی
رنگ
توجه به مو فه های ترامیت یا یکپارچگی
اصا ترندی و ارو های اثل

اصول دواوده گانه هنل خو نویسی
سطح
تلکیب
دور
کلسی
نسبت
ضا
صفا
وت
أن
صاود مجاو
اصول
نزول مجاو

-1-5کتیبههای مسجد کبود -تبریز
مسجد مظفلیه یا مسجد کبود تبلیز در لن  9هجلی رلی ساخته ده است «این بنای تاریخی به علت پو م کا ی
مالق آبی رنگ آن به مسجد کبود و به فیلووه اسالم یلت دارد در لن 10هجلی رلی ومین لوهای مسجد را به
۲۷

تصویر :1نمایی از بخشهای مرمتی و اصل کتیبههای مسجد کبود تبریز (ماخذ :علی نعمتی بابای لو)1393 ،

او طلفی بخم ملمتی کتیبه های کا ی سلدر ورودی مسجد کبود تبلیز با اختالف سطح ویاد او اصت کتیبه اجلا ده است
او دیدگاه ملمتی رو مورد بول آن است که «اندودکاری باید کری او سطح اصلی اثل پایینتل با د و تهرنگ کم رنگتل
(نسبت به اصت اثل) بل روی اندوکاری اجلا ود» (مورا و هرکاران  )314 :1398اما در اینجا این انداوه اختالف سطح با
سطح اصلی کتیبه بیم اوحد در نظل گلفته ده که باعث ده بخم ملمتی به صورت یک حفله دیده ود و به جای کم
کلدن اثل ناحیه کربود در سطح کتیبه آن را تقویت کند هرچنین در نواحی ملمتی کادری با توجه به محدوده اصلی کتیبه
در نظل گلفته نرده بنابلاین یکپارچگی کتیبه آسیب دیده و کتیبه به صورت یک مجروعه واحد دیده نری ود (تصویل)2

۲۸

نشریه علمی معماری اقلیم گرم و خشک .سال نهم ،شماره سیزدهم ،بهار و تابستان ۱۴۰۰

ویلانهای تبدیت کلد اما بین سال های  1340-1330بخم بزرگی او این بنا باوساوی د» (کیانی  )77-76 :1385هرچنین
تزئینات کا یکاری مالق مسجد کبود در دهه  70ملمت ده است رویکلد ملمتی در ملمت نواحی کربود کتیبههای مسجد
باوساوی کامت (هرسطح با اصت کتیبه اما با اختالف رنگ) و در باضی او موارد به صورت رنگگذاری خنثی است رنگ-
گذاری خنثی «یانی رنگی او هران ارو رنگی ناحیه مجاور اما اندکی رو نتل و سلدتل نسبت به آن حتی مرکن است
خاکستلی با د و احساسی او رد پای رنگ اصلی را روی اندود حاصت کند کربودها در این رو تفاوت نامحسوسی با
اصت اثل دارد» (مورا و هرکاران  )307 :1983اما متاسفانه در کتیبههای مسجد کبود تبلیز در بخمهای ملمتی رنگ آبی
انتخاب ده و هندسه حلوف به درستی رعایت نرده و ریتم و تاادل بصلی کتیبه را مخدو نروده است (تصویل)1
هرچنین «کتیبه های مسجد نران او تاثیلات علفان و تصوف او جرله مذهب حلوفیه بل انتخاب مضامین کتیبهها و نو ته-
های تزئینات مسجد کبود تبلیز است او طلفی او میان رنگها دو رنگ آبی الجوردی (در ومینه کتیبهها و رنگ سفید در
نو تن خو متن کتیبه) رنگ غا ب در تزئینات این مسجد است که به حاظ نرادین این دو رنگ با عقاید علفا ارتباط
مستقیم دا ته و به نوعی نرودی او اعتقادات علفا در تزئین این مسجد به حساب میآیند» ( یباوی یلان و هرکاران
 )81 :1396مداخالت ملمتی باید به خوانم بیتل اثل کرک کند اما تنوع تصریمگیلی و مداخله و انتخاب رنگهای ملمتی
نامناسب باعث ده که او ارو او یه اثل کم ده و اثل او نظل پیامرسانی ویبایی ناسی و یکپارچگی تناسب هراهنگی و
اصا ترندی آسیب ببیند

...........دیدگاه
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تصویل :2نرایی او کتیبه های ملمت ده سلدر مسجد کبود تبلیز (ماخذ :محسن ملک احردی )1393

-2-5کتیبه مسجد ریگ مجومرد یا شیخ کبیر یزد
مجوملد او آبادیهای دیم یل یزد و مسجد ریگ آن متالق به لن  9هجلی رلی است» (افرار  )145 :1374این
مسجد به علت هجوم ریگ ومان طوالنی ویل ن مدفون بوده و ی چند سا ی است که او ویل ن بیلون آورده ده است با
مطا اات انجام ده در منابع موجود (تصویل )3کتیبه کا ی مالق مسجد ریگ مجوملد یزد که به دت آسیب دیده و طاه
طاه ده بود (تصویل )4طاهیابی د و مستندنگاری حلوف کتیبه صورت گلفت

تصویل :3نرایی او کتیبه مسجد ریگ مجوملد یزد

تصویل :4لار دادن طاات در کنار هم و مرخص کلدن فلم کلی کتیبه

(ماخذ :افرار ) 512 :1374

(ماخذ :آر یو پایگاه میلاث فلهنگی یل تاریخی یزد)

جیت انتقال نقو و حلوف دوبارهنویسی ده بل روی کتیبه اورو گلتهبلداری استفاده د (خاکباو ا وندیان
( )1387تصویل )5اگلچه او نظل نو تاری سای ده است که نواحی کربود با هران هندسه و خلوت و جلوت توسو کتیبه-
نگار نو ته وند اما رنگ بسیار رو ن نسبت به اصت کتیبه که بلای نواحی ملمتی انتخاب ده باعث ده که کتیبه او
نظل ویبایی ناسی و تاادل بصلی آسیب ببیند

۲۹

(ماخذ :آر یو پایگاه میلاث فلهنگی یل تاریخی یزد)

رعایت تاادل در یک اثل هنلی بیان کننده تاثیلگذاری متناسب و هراهنگ هره عناصل در آن تلکیب است
«چنانچه انلژی بصلی هره عناصل به گونه ای سامان داده ود که هیچ بخری او اثل انلژی بصلی دیگل بخمها را او میان
نبلد و باعث اغترا بصلی نرود تلکیبی مووون و متاادل به وجود می آید در سامان بخریدن به یک اثل متاادل تیلگی-
رو نی رنگ انداوه و محت لارگلفتن عناصل بصلی در فضای کار دخا ت دارد» (استینسون کاتیون  )65 :1390اما در
مجروع رنگ انتخابی بلای بخمهای ملمتی باعث عدم تاادل بین بخمهای ملمتی و اصت اثل ده و رنگ آبی نسبت به
اصت کتیبه بسیار رو نتل دیده می ود
-3-5مدرسه شمسیه (بقعه سید شمسالدین) یزد
مدرسه رسیه (بقاه سید رسا دین) متالق به لن هرتم هجلی است ایوان ورودی و فضای داخت بقاه تزئیناتی با
نقو گیاهی هندسی و کتیبههایی با لم ثلث و خو کوفی و با تکنیکهای نقا ی گچبلی و حجاری را امت می ود
( یرهبلی فلهرند  ) 1392ایوان ورودی به بقاه با طاق گیواره ای رفیع یکی او پلکارتلین سرت های بنا او نظل تزئینات
به رار می آید در نواحی کربود تزئینات نقا ی و گچبلی سق ایوان مدرسه رسیه یزد با گچ سفید و با اختالف سطح
اندکی او سطح اصلی تزئینات اجلا ده است او دیدگاه مبانی نظلی ملمتی نواحی کربود نباید با گچ سفید و با سطحی صاف
اجلا ود ویلا «باعث می ود که کربود ویژگی بصلی به دست آورد و خود را جلو بکرد باید کربودها به صورت تورفتهتل و
سطحی مثت آستل وبل و خرن با د» (مورا و هرکاران  )314 :1983هرچنین در نظل نگلفتن کادر با توجه به بقایای
تزئینات باعث ده که او نظل بصلی آ فتگی در سطح دیده ود (تصویل )6در وا ع «سطح بسته به نظل کیتتل و
پایدارتل اوسطحی باو و بی حد و ملو میآید کادر بین فاصلههای موجود واحدها انبا تگی روانی ایجاد میکند و پیوندی
مخفی بل لار می ود عامت کادر می تواند روی دو بادی بودن سطح اثل بگذارد و او واحدهای خطی باو تجلبه یک نقم
بسته را به وجود بیاورد» (کپس  )48 :1375عدم اجلای کادر بلای کتیبه باعث ده که محدوده کتیبه مرخص نبا د و
کتیبه به صورت یک اثل یکپارچه دیده نرود

۳۰
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تصویل :5نرایی او کتیبه ملمت ده مسجد ریگ مجوملد یزد

تصویل :6نرایی او کتیبه ویل سق ایوان مدرسه رسیه یزد (ماخذ :نگارندگان)1392 ،

...........دیدگاه
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-4-5مسجد سرکوچه محمدیه نائین
این مسجد او مساجد متالق به لون او یه هجلی در نائین است در این مسجد کتیبههای لآنی با خو کوفی و با رنگ آبی
الجوردی اجلا ده است در سرت طاق را ی مسجد و «روبهروی محلاب تاریخ ساخت مسجد یانی سال  469هجلی
رلی در یک کتیبه نو ته ده است» ( وچانی  )140 :1377در سالهای اخیل نواحی آسیب دیده کتیبه گلیو گنبد مسجد
سلکوچه محردیه نائین به صورت گچ وبله و هرسطح با کتیبه اصلی ملمت ده است (تصویل )7ملمتگل با توجه به اصت
کتیبه بلای نواحی ملمتی کادر در نظل نگلفته است (با توجه به علض کتیبه بل روی نواحی که به صورت وبله اجلا ده
خوانداوی محدوده کتیبه را اجلا نکلده است و بین اصت کتیبه و نواحی ملمت ده ارتباطی وجود ندارد) در صورتی که در
نظل گلفتن کادر بلای یک اثل هنلی دو مزیت دارد« :اول اینکه ارتباط کادر را با محدوده ی داخلی اثل بل لار میکند و
انلژی بصلی را که او درون به بیلون گلایم دارد محصور میساود دوم اینکه انلژیهای بصلی بیلون او کادر را که می-
خواهند به درون آن نفوذ کنند به کنتلل در خواهد آورد» (استینسون کاتیون  )65 :1390هرچنین او میمتلین ارو های
هل اثل ارو صوری آن است که «او میم تلین مایارهای ارو های صوری ترامیت در آثار هنلی و تاریخی است اثل
و تی واحد و یکپارچه است که آن را بتوان به هم پیوسته و یکپارچه دید و هیچ چیز وائدی ندا ته با د» (بصیلی :1393
 )37در نظل نگلفتن کادر و محدوده نو تاری بلای کتیبه باعث ده یکپارچگی و وحدت کتیبه آسیب ببیند

تصویل :7نرایی او کتیبههای ملمت ده مسجد سلکوچه محردیه نائین (ماخذ :نگارندگان)1391 ،

۳۱

هرچنین ریختگی بخری او کتیبههای دیوار جبیه ل ی و غلبی مسجد با رنگگذاری بسیار رو نتل او اصت
کتیبه (تصویل )8و یا بدون رنگگذاری ملمت ده است (تصویل )9با این رویکلد کتیبه او نظل ویبایی ناسی و هراهنگی
آسیب دیده است

تصویل :8بخری او کتیبه دیوار جبیه ل ی مسجد (ماخذ :مدنیان )1395

-5-5مسجد کرمانی -مجموعه شیخ احمد جام -خراسان
نام این مسجد «او نام ساونده محلاب آن یانی استاد مساود کلمانی ا تباس ده است» (مو وی « )44 :1354مسجد
کلمانی در ضلع جنوب ل ی (سرت چپ) ایوان مجروعه یخ احرد جام لار دارد کتیبههای این بنا عالوه بل آیات لآنی
حاوی اسامی ساوندگان بنا است» (تقوی نژاد )20 :1396
کتیبهای لآنی با لم ثلث مسلست و به صورت کرلبندی دورتادور مسجد اجلا ده است بخمهایی او نواحی
کربود کتیبه با لم ثلث و با تکنیک گچبلی به صورت باوساوی کامت اما با لری متفاوت او اصت کتیبه و بخمهایی او
کتیبه به صورت خنثی اجلا ده است (تصویل )10مخاطب با لارگیلی در این فضا دچار سلدرگری می ود چلا که
بخری او کتیبه باوساوی کامت و بخری هم به صورت خنثی ملمت ده است با این رویکلد ملمتی در وا ع تلکیببندی
ضلبآهنگ تاادل و تناسب کتیبه دچار مرکت ده ویلا «در یک اثل هنلی تاادل ومانی احساس می ود که کنم و
واکنم ترام نیلوهای بصلی منجل به یک مواونه ود» (نامی  )65 :1371هرچنین تناسب بل کیفیت رابطه مناسب میان
اجزای اثل با یکدیگل و با کت اثل در ارتباط است و در وا ع رابطه بصلی هراهنگ میان اجزای آن را بیان میکند او
طلفی«بلای اینکه پیام در یک اثل با درت بیرتلی ا قا ود استفاده او تاادل یکی او موثلتلین یوههای بصلی است»
(داندیس  )51 :1385در حا ی که در این کتیبه اینگونه نیست و حتی در نواحی که باوساوی به صورت کامت اجلا ده نوع
لم هندسه حلوف هراهنگی تناسبات و حتی خلوت و جلوت به درستی رعایت نرده و تلاکم و فرلدگی در نواحی ملمتی
کرتل او بخم اصلی کتیبه به نظل میرسد و مخاطب دچار آ فتگی می ود «چیدمان حلوف و نو تار در اب کتیبه اگل
نظاممند با د چنانکه ا نلژی بصلی حلوف و نو تار آن به نحوی ساماندهی ود که هیچ بخری او کتیبه انلژی بصلی دیگل
بخم های آن را او بین نبلد و باعث آ فتگی بصلی در اب کتیبه نرود تاادل ایجاد می ود» (داننده  )28 :1396در حا ی
که با د ت در کتیبه و رویکلد اجلا ده تاادل در کتیبه دیده نری ود
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تصویل :9بخری او کتیبه دیوار جبیه غلبی مسجد (ماخذ :مدنیان )1395

...........دیدگاه

نگاهی به مرمت های انجام شده در کتیبههای نوشتاری آثار معماری دوره اسالمی ایران از...

تصویل :10نرایی او کتیبههای مسجد کلمانی به صورت باوساوی کامت و ملمت خنثی (ماخذ :پلوین سلیرانی )1392

-6-5حسینیه بابالمسجد نائین
این حسینیه ملبوط به دوره اجار و در محله باب ا رسجد لار دارد در حسینیه باب ا رسجد نائین کتیبه کا ی خرتی با
رنگ آبی الجوردی وجود دارد (تصویل )11بخری او اصت کتیبه با ومینه آبی الجوردی به جامانده است نواحی کربود با
توجه به اصت کتیبه که به صورت کا ی خرتی است هرسطح با اصت کتیبه خرتی و ی با اختالف رنگ اجلا ده است
بخم هایی او نواحی کربود کتیبه به صورت باوساوی کامت اما با تلاکم کرتل کلرات او اصت کتیبه و بخمهایی او کتیبه به
صورت خنثی اجلا ده است به نظل میرسد مخاطب با لارگیلی در این فضا دچار سلدرگری می ود چلا که بخری او
کتیبه باوساوی کامت و بخری هم به صورت خنثی اجلا ده است او طلفی با این رویکلد تاادل بصلی کتیبه آسیب دیده
است تاادل بصلی بلای ایجاد تاثیل مثبت بل مخاطب الوم و ضلوری است و در صورت عدم تاادل اثل خد هدار ده و
کتیبه پیام خود را او دست میدهد

تصویل :11نرایی او کتیبه حسینیه باب ا رسجد نائین (ماخذ :نگارندگان )1394

-7-5مسجد ساباط یزد
مسجد ساباط متالق به «اواخل سده دهم هجلی بوده و در عید پیلوی اول به جیت احداث خیابان تغییلات و تاریلاتی در
ساختران آن صورت گلفته است» (خادم واده  )160 :1384کتیبه کا ی مالق در اطلاف محلاب و دو جداره دیگل نراوخانه
مسجد اجلا ده است این کتیبه منقول او مسجد کاروانسلای خواجه است» (هران  )160بخمهایی او کتیبه که دچار
آسیب ده با کا ی خرتی و بدون طلح و نو ته باوساوی ده است (تصویل)12

۳۳

تصویل :12نرایی او ملمت کتیبه مسجد ساباط یزد (ماخذ :نگارندگان )1397

درستی به وسیله بیننده درک یا خوانده شود» ( ویناس.)102 ،1389

تصویل :13نرایی او ملمت کتیبه مسجد ساباط یزد (ماخذ :نگارندگان )1397

-6نتیجه گیری
در این مقاله ،رویکردهای به کار برده شده در مرمت کتیبههای هفت بنای مسجد کبود تبریز ،مسجد ریگ
مجومرد یا شیخ کبیر یزد ،مدرسه شمسیه (بقعه سید شمسالدین) یزد ،مسجد سرکوچه محمدیه نائین ،مسجد کرمانی
مجموعه شیخ احمد جام خراسان ،حسینیه بابالمسجد نائین و مسجد ساباط یزد مورد ارزیابی قرار گرفت .این بررسی

نران میدهد که ملمتگلان تصریمهای متفاوتی را بلای ملمت هل کتیبه با توجه به لایو اثل اتخاذ کلدهاند که میتوان به
یوههای ملمت خنثی (اجلای گچ وبله و یا رنگگذاری خنثی) باوساوی کامت و باوساوی با تکنیکهای متفاوت او اصت اثل
و خواناساوی ا اره کلد با اینکه تال بل این بوده که در رویارویی با این آثار ارو رند رو هایی اتخاذ ود که با مبانی و
اصول ملمتی ساوگار با د و در بیرتل موارد عرلیات ملمت کتیبهها ویل نظل کار ناسان و متخصصان امل ملمت انجام ده
اما در بسیاری موارد ملمتهای سلیقهای و باضی ا تباه دیده ده و اصو ی مانند حفی اصا ت یکپارچگی ویبایی ناسی در
نظل گلفته نرده و رعایت مبانی هنلهای تجسری در کنار مبانی نظلی ملمت بلای حفی اثل هنلی دیده نرده است عرلیات
ملمت باید بل مبنای دانری عریق و د یق و با توجه به وجوه متادد اثل تاریخی او جرله ارو های هنلی ویبایی ناسی
تاریخی و ماانی فلهنگی انجام ود هرچنین توجه به وجه ویبا ناختی خوانایی و یکپارچگی کتیبهها یک ضلورت است
ویلا در صورت عدم آگاهی او ویژگیهای هنلی کتیبهها و مقو ه خو و خو نویسی در سبکهای هل دوره تاریخی به اصا ت
کتیبه خد ه وارد می ود او آنجا که هنل خو نویسی دارای ارو بصلی و هم ارو کالمی و مضرونی است بنابلاین
توجه و رعایت اصول و مبانی هنلهای تجسری در کنار امل ملمت آثار تاریخی در راستای جلوگیلی او ملمتهای سلیقهای و
۳۴
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هرچنین در بخمهایی او کتیبه طاات اصلی و جدا ده کا یهای مالق به صورت نادرست در کتیبه لار داده
شده و کتیبه خوانایی خود را او دست داده است (تصویل« )13خوانایی ،عبارت است از توانایی یک شی برای اینکه به

...........دیدگاه

نگاهی به مرمت های انجام شده در کتیبههای نوشتاری آثار معماری دوره اسالمی ایران از...

گاهی نادرست اهریت مییابد در صورت عدم آگاهی او ویژگیهای هنلی کتیبهها و مقو ه خو و خو نویسی در سبکهای
هل دوره تاریخی تنیا توجه به مبانی نظلی ملمت سبب ایجاد مرکالتی در یوه ملمت بهکار رفته می ود بنابلاین بلرسی
کارآمدی یوههای ملمتی موجود و تحقیق درباره ویژگی کتیبهها در راستای جلوگیلی او ملمتهای سلیقهای و گاهی
دن کتیبهها و هراهنگ ساوی ملمتها با ایده ها و مایارهای
نادرست یک ضلورت است بلای پیرگیلی او مخدو
ارو رند مطلح ده در حووه میلاث فلهنگی در سطح داخلی و جیانی و توجه به واعد حاکم در هنل کتیبهنگاری و
خو نویسی باید تال جدی صورت گیلد در نتیجه ملمتگل هنگام ملمت نواحی کربود در کتیبهها باید عالوه بل توجه به
مبانی نظلی ملمت و مو فههایی مانند حفی یکپارچگی اصا ت و ارو های اثل به مواردی مانند توجه به مدارک و واهد
کتیبه به عنوان مدرک و سند فن ناسی و نوع تکنیک اجلا کتیبه نوع آسیب وارده بل کتیبه توجه کند هرچنین در کنار
توجه به موارد ذکل ده باید به اصول دواودهگانه خو نویسی اصول کتیبهنگاری و نقم هنلمند کتیبهنگار نقم رنگ در
کتیبه به عنوان عامت پیامرسان توجه به اهریت کادر و محدوده کتیبه آ نایی با گونههای مختل خو /لم و مبانی هنلهای
تجسری (ریتم تاادل تناسب هراهنگی) ناخت کامت دا ته با د
پی نوشت[ ]1در کتاب «پیدایم خو و خطاطان» نویسنده دواوده اصت حاکم بل خو نویسی را اینگونه توضیح میدهد:
«-1تلکیب :بل دو سم جزئی و کلی است اما جزئی آن نیز بل دو سرت است سم اول آن است که حلفی او حلوف مفلد را چنان
تلکیب کند که با واعد دواوده گانه مطابق آید سم دوم آن است که سه حلف مفلد ملکب ساخته و کلره ساوند بل وضای که واعد
دواودهگانه در او جاری گلدد
-2کلسی :کلسی در هیچ یک او خطوط تغییلی پیدا نریکند و آن این است که چند نقطه و حلف که در مصلعی یا سطلی وا ع د
که آن نقاط و حلوف را با هم مرابیتی با د باید بلابل و لینه هم بنویسند
 -3نسبت :این است که اجزا خو را او حلف مفلد و ملکب چنان بنویسند که او کتابت یا کتیبه چون آن را خفی و این را جلی کنی به
نظل یکسان در آید و نیز کلرات نسبت به آن لم او حد تالیم خارج نگلدد
-4ضا  :این است که در منتیای دوایل و تیزی های دندانه های سین و او این بیت به کار بلند تا تندی و میارت نویسنده در این مورد
ماین و مالوم گلدد
 -5وت :این است که در منتیای مدها و وسو و او این بیت آید یانی ترام لم در این محت به کار میرود و سلیقه مستقیم و وت
دست در این مقام واضح ود
 -6سطح :و آن جزئیست در حلوف و باضی کلرات که چون ناظل او اهت خو نظل کند حا ت خرکی در آن احساس کند چون منتیی
ا یه مدها و فا و تای مفلد هرچون (ف و ت) و او این بیت و در این مقام اختیار لم به دست نویسنده مالوم گلدد
-7دور :آن حا تی است بل خالف و چلب و نلمی لم و استادی خطاط بیرتل در این مورد مالوم و محسوس گلدد چه در خو نسخ و چه
در خو نستالیق که دور آن بیرتل او سایل خطوط او سطح است لم استاد بیرتل به دور کار کند
-8صاود مجاوی :آن است که لم او ویل به باال حلکت کند اما حلکت آن مستقیم نبا د مانند نیایت دوایل و غیل آن که اها ی خو آن
را رله میگفته اند و در این حال تسلو نویسنده و مرارست او مالوم گلدد
-9نزول مجاوی :این است که لم او باال به ویل حلکت کند اما غیل مستقیم مانند اول مدها و دوائل ماکوس و او این بیت
 -10اصول :کیفیتی است که او اعتدال و فلاهم بودن اجزای تساه مذکوره در خو حاصت ود و در هل خو که اجزا نهگانه را نویسنده
ببیند آن خو را نفیس و با یریت گوید و اصول را اهت خو به منز ه روح دانند و اجزای تساه که نگا ته د به منز ه جسم است و
اصول به منز ه جان و اصول را کسی در خو نتواند ناخت اال اهت فن که خود به علم و عرت آن مرارست دا ته با ند و اینحا ت و
جدا نیست که به نکات آن وا نگلدد مگل آن کس که به ترام اجزای خو محیو با د
-11صفا :حا تی است که در خو پیدا ن گلدد مگل او کثلت نو تن و چون در خو صفا و صافی موجود د طبع را او مطلقت به آن سلور
و خاطل را انبساطی پیدا گلدد و چرم او نظل به آن نورانی ود و این صفت رکن اعظم است در خو و استادی نویسنده در آن مقام
ظاهل و واضح گلدد

۳5

 -12أن :آخل درجه خو است و چون آن حا ت در خو پیدا ود نویسنده هیچ گاه او ترا ای آن سیل نگلدد» (راهجیلی -48 :1346
)51

۳6
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Abstract
Inscriptions and epigraphy in the ornamentation of Islamic era monuments have been applied
and considered by Muslim artists as a link of the calligraphy and architecture since the early
Islamic centuries and is performed by the artists as yet. Over time, historical monuments such
as inscriptions are undoubtedly subjected to various damages, and these valuable works suffer
from various perspectives of aesthetics, authenticity, unity, integrity, and readability. Largescale restoration operations are carried out every year in the country, and inscriptions are not
excepted. However, inscriptions are accounted as an important part of the world's cultural
heritage and the most important documents for research about historical monuments, but in
most cases, the restoration of inscriptions is a matter of taste and sometimes done incorrectly.
For this reason, attempts were made to select some samples of restorations of written
inscriptions, which were critically studied from the viewpoint of theoretical foundations of
restoration and the basics of visual arts. The results of the research indicate that the performed
restorations are a matter of taste and the visual arts basics were not considered in the
restoration of most of the written inscriptions, and the inscriptions have lost their beauty and
integrity, readability and originality, etc. On one hand, in accordance with the theoretical
foundations of restoration there is no criterion for restoring the areas with lack of written
inscriptions. Not only Iran, but also the international community have not noticed this issue.
Therefore, there is a need for a serious review of the criteria in accordance with the theoretical
principles of restoration considering the importance of calligraphy and observing the basics of
the visual arts in the renovation of the written inscriptions. The results indicate that despite the
lack of criteria for the restoration of the deficient area of inscriptions, the restorer should have
an excellent command of maintaining integrity, authenticity and aesthetics, twelve components
of calligraphy, different types of calligraphy, and the basics of visual arts, in addition to the
theoretical foundations of restoration while restoring the deficient areas in the inscriptions. The
research method of this article is qualitative and descriptively-comparative; the accumulation
methods inclusive of field studies, reference to various sources and desk research and is
practical in terms of purpose.
Keywords: Restoration, Inscriptions, Theory Restoration, Basics of Visual Arts, Islamic
Architecture of Iran.
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