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BACKGROUND AND OBJECTIVES: Before the prevalence of the modern architectural 
conservation approach, undoubtedly, every region had its principles and characteristics 

in this field. Architectural conservation thought was developed in the 17th and 18th 
centuries in the West. It was represented to the world in the 20th century by the Athens 
and Venice charters and the UNESCO Convention of World Heritage. Still, Some eastern 
countries found the charters opposed to some of their architectural conservation 
traditions to some extent. In fact, the conservation thoughts in the early charters, such as 
the Athens and Venice charters and even the UNESCO World Heritage Convention of 1972, 
were based on a western approach. However, the concern about the eastern approach 
developed afterward in the 1980s. Therefore, it was a cause to challenge conventional 
thinking in the conservation field and the formation of the Nara authenticity document, 
which emphasized cultural diversity and cultural context. Now the question is: what are 
the characteristics and contradictions of conservation traditions in the eastern countries? 
And what aspects of the eastern approach are included in the traditional conservation of 
Iran as an eastern country? Since the cultural context concerns have been emphasized 
greatly, the acknowledgment of eastern approach characteristics would help recognize the 
Iranian cultural context as a component of the whole. Therefore, the purpose of this study 
is to recognize the traditional approach characteristics in eastern countries to recognize 
the Iranian cultural context as a component of the whole. This recognition is significant in 
the decision-making and preparation of national principles based on the cultural context 
of an eastern country.

METHODS: This study is based on inductive reasoning and a qualitative approach. One 
part of the study is a review study, and the second part (concerning Iran) is carried 

out using the grounded theory method.

FINDINGS: The restorations studied here for recognition of the Iranian approach are 
those executed before the Venice charter in 1962 and before the arrival of ISMEO 

in Iran; since it is believed that the restorations before the 1960s are regarded as 
“traditional restorations”. Consequently, the “scientific restoration” process started 
with the arrival of ISMEO and the establishment of the Iranian National Organization of 
Heritage Conservation. Sampling is also theoretical in this research and based on data 
related to the research question. Finally, the study concludes that the East compared 
to the West, in terms of conservation, is mostly based on intangibles and spiritualties, 
while the western architectural conservation thought is based on materialistic ideas. 
Concepts and beliefs such as impermanence had a key role in attitudes towards tangible 
heritage. Among eastern countries, the Indian charter of INTACH is so considerable. 
Despite the emphasis on its traditional and cultural context, it has presented some 
differences with principles such as patina preservation and restoration and considers 
them incompatible with Indian traditions. As an eastern country, Iran had some aspects 
of the eastern approach in its conservation traditions, focusing on traditional completing 

Architectural Conservation Tradi-
tional Approach
Cultural Context
Orient
Modern Conservation Principles

ARTICLE INFO Extended ABSTRACT

Article History:

Received
Revised
Accepted
Available Online

2020/06/24
2020/10/03
2021/01/15
2022/09/22

Keywords:

https://dx.doi.org/10.30475/ISAU.2021.236601.1444

Use your device to scan 
and read the article online

51

Number of Figures

17

Number of Tables

1

© 2022, JIAU. All rights reserved.

* This article is derived from the first author`s Doctoral thesis entitled “Architectural Repairs Tradition in Contemporary Iran in terms of 
Interacting with International Principles of Architectural Conservation”, supervised by the second and third author, at Art University of 
Isfahan.

https://www.orcid.org/0000-0001-9397-2834
https://www.orcid.org/0000-0001-5696-1538
https://www.orcid.org/0000-0002-8374-0252


The traditional approach to architectural conservation in the orient

340

Hooshyari, M.M.; Pedram, B.; Zamanifard, A.,

Extended ABSTRACT

and aesthetic value as unique characteristics. Some codes and concepts were taken 
from the study of Iranian restoration cases in five groups of physical reconstruction, 
ornamentation, replacement, and inscription restorations, whose findings have been 
presented in four main categories as follows: ornamentation and aesthetical value of the 
work, the authenticity of traditional art rather than the physical substance, the necessity 
of completing a historical building traditionally, and also the emphasis on traditional 
proficiency.

CONCLUSION: Therefore, the four keywords of beauty, completeness, traditional art, 
and proficiency are the main emphasis of the traditional Iranian approach, based 

on the cases studied in this research. The two latter keywords, namely traditional art 
and proficiency, are regarded as the source of authenticity judgment. And also, it had 
some contradictions with some principles of the Venice charter 1964, so the readability 
of restoration and reconstruction, based on sufficient evidence, was not considerably 
emphasized. Also, some similarities with other eastern countries have been observed, 
mostly with some principles of the Indian INTACH charter rather than East Asia. Some 
characteristics of the Iranian approach also have been unique, such as ornamenting of a 
historic building or traditional completion of a historic building, emphasis on the rejection 
of such modern principles as the readability of restoration and the contemporary stamp. 

HIGHLIGHTS:
- The western approach of architectural conservation mostly had emphasis on the 
authenticity of original material, while philosophical and religious concepts and intangibles 
had key significance in the East. 
- Some international principles of conservation such as minimum intervention, readability 
of restoration and contemporary stamp were disregarded in the East including Iranian 
traditional restorations.
- The studied Iranian traditional restorations indicated the significance of completing 
building and its ornamentation with regard to the authenticity of traditional art and 
proficiency but no concern to original materials.
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نکات شاخص

- رویکــرد حفاظــت معمــاری در غــرب بیشــتر بــر اصالــت مــاده تأکیــد داشــته، حــال آن کــه در شــرق مفاهیــم فلســفی و 
ــدی داشــتند. ــا نقشــی کلی ــی و ناملموس ه دین

ــه در  ــرق و از جمل ــر در ش ــان معاص ــت و نش ــی مرم ــی، خوانای ــه حداقل ــد مداخل ــت مانن ــی حفاظ ــول جهان ــی اص - برخ
ــدند. ــه می ش ــده گرفت ــران نادی ــنتی ای ــای س مرمت ه

- نمونه هــای ســنتی مرمــت ایــران بــر تکمیــل بــودن کالبــد و تزئینــات بــا توجــه بــه اصالــت مهــارت و هنــر ســنتی مــورد 
نظــر بــوده اســت و نــه اصالــت مــاده.

نحوه ارجاع به مقاله

* ایــن مقالــه برگرفتــه از رســاله دکتــری نویســنده نخســت بــا عنــوان »ســنت تعمیــرات معمــاری در دوره معاصــر ایــران از منظــر تطابــق بــا اصــول 
ــه راهنمایــی نویســنده دوم و ســوم در دانشــگاه هنــر اصفهــان، انجــام گرفتــه اســت. ــی حفاظــت« می باشــد کــه ب جهان

هوشــیاری، محمــد مهــدی؛ پــدرام، بهنــام و زمانی فــرد، علــی. )1401(. رویکــرد ســنتی حفاظــت معمــاری در مشــرق زمیــن، نشــریه علمــی معمــاری و شهرســازی 
ــران، 13)1(، 354-339. ای

ــتم  ــده بیس ــت و در س ــکل گرف ــا ش ــده های 17 و 18 در اروپ ــاری در س ــت معم ــه حفاظ اندیش
ــول  ــرقی اص ــورهای ش ــی کش ــد. برخ ــه گردی ــان عرض ــه جه ــز ب ــن و ونی ــورهای آت ــب منش در قال
ــد و  ــاری خــود می دیدن ــا برخــی ســنت های حفاظــت معم ــر ب ــدازه ای مغای ــا ان ــن منشــورها را ت ای
همیــن امــر موجــب بــه چالــش کشــیده شــدن اندیشــه مرســوم در زمینــه حفاظــت و شــکل گیری 
ــر تنــوع فرهنگــی و زمینــه فرهنگــی تأکیــد می کــرد.  ــه احتــرام ب ــارا گردیــد کــه ب ســند اصالــت ن
حــال پرســش اینجاســت کــه رویکــرد ســنتی حفاظــت معمــاری در کشــورهای شــرقی دارای چــه 
ــه فرهنگــی بســیار مــورد تأکیــد  ــه زمین ــی کــه توجــه ب ــی اســت؟ از آنجای ویژگی هــا و مغایرت های
اســت، لــذا شــناخت ویژگی هــای رویکــرد شــرقی و شــیوه های ســنتی حفاظــت معمــاری در شــرق 
ــه  ــن مطالع ــدف ای ــن رو ه ــی کشــورهای شــرقی ضــرورت دارد. از ای ــه فرهنگ ــناخت زمین ــرای ش ب
ــای  ــران و مغایرت ه ــه ای ــرقی از جمل ــورهای ش ــی کش ــنتی برخ ــرد س ــای رویک ــناخت ویژگی ه ش
آنهــا بــا اصــول مــدرن حفاظــت اســت تــا بتــوان تــا انــدازه ای بــه شــناخت زمینــه فرهنگــی مشــرق 
ــه صــورت  کیفــی و  ــوع بنیــادی و ب زمیــن در حفاظــت معمــاری دســت یافــت. ایــن پژوهــش از ن
اســتقرایی انجــام می شــود کــه بخشــی از آن مطالعــه مــروری اســت و از آنجایــی کــه در رابطــه بــا 
ایــران در ایــن زمینــه مطالعــه ای انجــام نگرفتــه، بخــش مربــوط بــه ایــران بــا کدگــزاری و مقوله بنــدی 
ــه  ــه نشــان دهنده آن اســت ک ــدی مطالع ــان جمع بن ــه ای انجــام می شــود. در پای ــه زمین روش نظری
وجــه تمایــز شــرق در حــوزه حفاظــت میــراث، در توجــه بیشــتر بــه ناملموس هــا و معنویــات اســت 
کــه مغایرت هایــی بــا برخــی اصــول مــدرن حفاظــت معمــاری ماننــد منشــور ونیــز کــه دربردارنــده 
ــدی در  ــری در شــرق نقشــی کلی ــی چــون فناپذی ــم و باورهای ــش ماده گرایانه ســت دارد. مفاهی گرای
نــگاه بــه میــراث مــادی گذشــته داشــته اســت. ایــران نیــز بــه عنــوان یــک کشــور شــرقی جنبه هایــی 
ــای  ــن بن ــی چــون تزئی ــا ویژگی های ــرد شــرقی را در ســنت های حفاظــت خــود داشــته و ب از رویک

ــز برخــوردار اســت. ــردی خــاص خــود نی تاریخــی از منحصربه ف
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مقدمهمقدمه
داســتان جنبــش حفاظــت یــک داســتان غربــی اســت 
)Glendinning, 2013: 3(. در کتــاب تاریــخ حفاظــت 
معمــاری اثــر یوکیلهتــو می  تــوان دیــد کــه مباحــث 
ــی  ــا چگونگ ــه ب ــانس در رابط ــه در دوره رنس ــکل گرفت ش
ــد  ــرآغازی بودن ــع س ــیک در واق ــای کالس ــت پیکره  ه مرم
بــرای رونــدی کــه در ســده  های پــس از آن و توســط 
اندیشــمندانی چــون وینکلمــن، راســکین، بویی  تــو، برانــدی 
ــه  ــکل  گیری بدن ــب ش ــد، موج ــی بودن ــی اروپای ــه همگ ک
 .)Jokilehto, 2008( دانــش حفاظــت معمــاری گردیــد
عنــوان رســاله دکتــرای یوکیلهتــو کــه کتــاب تاریــخ 
حفاظــت معمــاری نیــز برگرفتــه از آن اســت؛ »افزوده  هــای 
ــی در راه  ــی و ایتالیای ــوی، آلمان ــی، فرانس ــه انگلیس اندیش
ــت  ــه حفاظ ــبت ب ــی نس ــرد بین  الملل ــک رویک ــاد[ ی ]ایج
ــن  ــکل  گیری ای ــی از ش ــه حاک ــت ک ــی« اس ــوال فرهنگ ام
ــد  ــت. رون ــده اس ــاد ش ــی ی ــورهای اروپای ــرد در کش رویک
ــده  ــه در س ــت ک ــش رف ــا پی ــا بدان  ج اندیشــه حفاظــت ت
بیســتم اجماعــی بــر ســر اصــول و مــوادی صــورت گرفــت 
 Chung &( ــود ــا ب ــور ایتالی ــور کش ــه از منش ــه برگرفت ک
Kim, 2010: 28( و بــا نــام منشــور ونیــز بــه دنیــا عرضــه 
  گردیــد. امــا برخــی بــر ایــن بــاور بودنــد کــه ایــن منشــور 
یــک رویکــرد غربــی و اروپــا محــور داشــته و هنــوز 
 Wei & Aass,( ــی داد ــوان بین  الملل ــه آن عن ــوان ب نمی  ت
Byrne, 1991; Cooke, 2008: 40 ;8 :1989(؛ چــرا کــه 
تنظیم  کننــدگان آن بیشــتر اروپایــی بودنــد و از دیگــر 
ــه ویــژه کشــورهای آســیایی در تدویــن  بخش  هــای دنیــا ب
ــی  ــتند )Vahidzade, 2013: 21(. حت ــارکت نداش آن مش
ــی خــود  ــر غرب ــای غی ــه فرهنگ  ه ــن اصــول را ب برخــی ای
تحمیــل شــده   می  دانســتند )Kwanda, 2010: 1(. انتقــاد 
ــیار  ــد بس ــل تأکی ــه دلی ــرد آن ب ــز و رویک ــور ونی ــه منش ب
 Tomaszewski,( آن بــر ارزش  هــای ماده  گرایانــه بــود
ــاده  ای کــه  ــه م ــز تنهــا ب 1 :2005(. اینکــه در منشــور ونی
ــدگاری مــاده  ــه مان ــی و ب ــه ظاهــر بیرون ــده می  شــود، ب دی
ــار در  ــک ب ــی ی ــه شــده و حت ــادی پرداخت ــای م و جنبه  ه
پنجمیــن گردهم  آیــی عمومــی ایکومــوس در مســکو 1978 
ــه  ــز اصــالح گــردد کــه ب ــا منشــور ونی ــز تــالش شــد ت نی

 .)Chung & Kim, 2010: 29( اجمــاع نرســید
بــه بــاور معترضــاِن بــه ایــن رویکــرد، اندیشــه حفاظــت 
توافق  نامــه میــراث جهانــی  تــا شــکل  گیری  معمــاری 
ــه 80  ــس و از ده ــوده و از آن پ ــی ب ــان غرب 1972 همچن
اســت کــه صحبــت از توجــه بــه رویکــرد شــرقی نیــز شــکل 
ــرا برخــی کشــورهای  ــرد )Kwanda, 2010: 1(. زی می  گی
شــرقی ماننــد ژاپــن مفــاد منشــورهای یــاد شــده را مغایــر 
بــا ســنت  های خــود در رابطــه بــا حفاظــت میــراث 
 )Stubbs & Thomson, 2016: 25( ــد ــاری می  دیدن معم
و همیــن نــگاه متفــاوت شــرقی بــه حفاظــت ســبب گردیــد 
کــه درصــدد اصــالح یــا متناسب  ســازی دیدگاه  هــای 
اروپایــی بــرای کشــورهای شــرقی برآینــد و از ایــن  رو ســند 
ــه  ــرام ب ــون احت ــائلی همچ ــر مس ــد ب ــا تأکی ــارا 1994 ب ن
تنــوع فرهنگــی و زمینــه فرهنگــی شــکل گرفــت و دیــدگاه 

ــه چالــش کشــید:  مرســوم حفاظــت را ب

»توانســتیم اندیشــه مرســوم در زمینــه حفاظــت را بــه 
چالــش بکشــیم و راه و روش گســترده کــردن افق  هایمــان 
را بــه مباحثــه بنشــینیم تــا احتــرام بیشــتری بــرای تنــوع 
فرهنگــی و میراثــی جهــت اقــدام حفاظتــی قائــل شــویم« 

ــارا(. )بنــد 1 ســند ن
 Stubbs & Thomson,( تامســون  و  اســتابس 
ــاری  ــت معم ــوان »حفاظ ــا عن ــود ب ــر خ 24 :2016( در اث
ــرقی  ــوری ش ــرد و تئ ــن دو رویک ــود ای ــه وج ــیا« ب در آس
ــه  ــد ک ــان می  کن ــته و بی ــری داش ــاره مختص ــی اش و غرب
ــی  ــای دین ــی از باوره ــرقی ناش ــرد ش ــای رویک مغایرت  ه
ــف  ــاد شــده در توصی ــع ی ــا منب ــوده اســت. ام و فلســفی ب
ــل  ــا و تحلی ــن مغایرت  ه ــه ای ــیا ب ــی آس ــات حفاظت اقدام
ــال پرســش اینجاســت  ــد. ح ــی نمی  کن ــاره چندان ــا اش آنه
کــه رویکــرد ســنتی حفاظــت معمــاری در مشــرق زمیــن 
ــوده  ــا اصــول مــدرن حفاظــت ب دارای چــه مغایرت  هایــی ب
و مصداق  هــای آن کــدام اســت؟ و رویکــرد حفاظــت ســنتی 
ایــران نیــز بــه عنــوان یــک کشــور شــرقی چــه جنبه  هایــی 
ــدف از  ــت؟ ه ــته اس ــرقی را دربرداش ــرد ش ــن رویک از ای
مطالعــه پیــش  رو شــناخت ویژگی  هــای ایــن رویکــرد شــرقی 
اســت، چــرا کــه شــناخت آنهــا از نقطــه   نظــر تصمیم  گیــری 
ــک  ــه فرهنگــی ی ــر زمین ــی ب ــِی مبتن ــن اصــول مل و تدوی

ــوردار اســت.  ــت بســیار برخ کشــور شــرقی از اهمی
در ایــن پژوهــش پــس از مــروری بــر نظــرات پیرامــون 
ــه  ــای آن ب ــاری و مصداق  ه ــرد شــرقی حفاظــت معم رویک
ــه  ــا رویکــرد شــرقی پرداخت تحلیــل منشــورهای مرتبــط ب
می  شــود و ســپس بــا کنــکاش در برخــی ســنت  های 
ــای  ــی ویژگی  ه ــا برخ ــود ت ــالش می  ش ــران ت ــری ای تعمی
ــه  ــا توجــه ب ــران ب ــاری ای ــز و شــرقی حفاظــت معم متمای
ــه  ــی ک ــردد. مرمت  های ــان گ ــه بی ــورد مطالع ــای م نمونه  ه
در ایــن مطالعــه بــه عنــوان رویکــرد ایــران مــورد بررســی 
قــرار می  گیرنــد آن  هایــی هســتند کــه پیــش از ورود 
ــز  ــن منشــور ونی ــران و حتــی پیــش از تدوی ــه ای ــو ب ایزمئ
ــر ایــن اســت کــه  ــاور ب 1964 انجــام شــده  اند، چــرا کــه ب
اقدامــات مرمتــی پیــش از دهــه 40 »مرمــت ســنتی« تلقــی 
ــران  ــه ای ــو ب ــا ورود ایزمئ ــه ب ــس اســت ک شــده و از آن پ
ــتانی،  ــار باس ــت از آث ــی حفاظ ــازمان مل ــکل  گیری س و ش
Zam� ــد »مرمــت علمــی« در کشــور آغــاز می  گــردد  )رون

anifard, 2002: 269(. انتخــاب نمونه  هــا نیــز بــه صــورت 
ــش  ــا پرس ــط ب ــای مرتب ــه داده  ه ــه ب ــا توج ــد و ب هدفمن

ــد.  پژوهــش انجــام گرفتن

پیشینه پژوهشپیشینه پژوهش
جــان اســتابس دو کتــاب در رابطــه بــا حفاظــت معماری 
ــردازد و  ــکا می  پ ــاره آمری ــا و ق ــه اروپ ــی ب ــه یک ــته ک نگاش
دیگــری بــه آســیا؛ در واقــع حفاظــت در شــرق و غــرب عالم، 
و در مقدمــه کتــاب نیــز اشــاره شــده کــه جلــد دیگــری در 
رابطــه بــا حفاظــت در خاورمیانــه و شــمال آفریقــا در دســت 
ــتراکات   ــران اش ــف، ای ــر مؤل ــن از نظ ــت. بنابرای ــه اس تهی
بیشــتر بــا منطقــه خاورمیانــه و شــمال آفریقــا را دارد. اگرچه 
ــی  ــی و برخ ــرقی و غرب ــرد ش ــود دو رویک ــه وج ــتابس ب اس
تفاوت  هــای میــان آنهــا اشــاره می  کنــد، امــا در مجمــوع بــه 
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فلســفه و مبانــی فکــری آنهــا نپرداختــه و تنهــا بــه توصیــف 
 Stubbs & Thomson,( ــردازد ــات انجــام شــده می  پ اقدام
ــه  ــا فلســفه و مبانــی فکــری می  تــوان ب 2016(. در رابطــه ب
مقالــه  ای بــا عنــوان »فلســفه  های غربــی و شــرقی حفاظــت 
بنــا: جوانــب فکــری پیرامــون مانایــی  نامانایــی« اشــاره کــرد 
ــا  ــرد شــرقی تنه ــه منظــور از رویک ــن مقال ــه در ای ــه البت ک
کشــور ژاپــن آمــده اســت )Forster et al., 2018(. برخــی 
ــد؛  ــوع پرداخته  ان ــن موض ــه ای ــز ب ــرقی نی ــگران ش پژوهش
ــه آســیایی،  ــی حفاظــت و زمین ــوری غرب ــه »تئ ــد مقال مانن
ریشــه  های متفــاوت حفاظــت« نوشــته یــک پژوهشــگر 

 .)Kwanda, 2009( ــی اندونزیای
در ایــران پژوهــش مســتقلی بــا موضــوع رویکــرد 
ــه  ــا در رابط ــده، ام ــام نش ــرق انج ــاوت در ش ــنتی متف س
ــالمی  ــور اس ــک کش ــا ی ــران ی ــه ای ــوط ب ــرد مرب ــا رویک ب
پژوهش  هایــی صــورت گرفتــه اســت. برخــی بــر ایــن باورنــد 
کــه ایــران »ســنت حفاظــت« معمــاری داشــته که در ســده 
گذشــته بــر اثــر غلبــه اندیشــه مــدرن حفاظــت مــورد کــم 
ــادی در  ــای متم ــه قرن  ه ــه؛ ســنتی ک ــرار گرفت ــی ق توجه
ــر از  ــان داشــته و متأث ــران جری ــار معمــاری ای حفاظــت آث
 .)Yadegari, 2015( ــاور اســالمی بــوده اســت اندیشــه و ب
ــواهد  ــر ش ــه ب ــا تکی ــود ب ــش خ ــه در پژوه ــی هرفت عباس
مداخــالت انجــام شــده در مســجد جامــع اصفهــان درصــدد 
ــه ایــن نتیجــه  ــوده و ب تبییــن ســنت حفاظــت معمــاری ب
ــا  ــه ب ــی« در رابط ــه حداقل ــوم »مداخل ــه مفه ــد ک می  رس
زمینــه فرهنگــی ایــران مــردود بــوده و »تــداوم کارکــرد از 
ــنت  ــی« در س ــالت حفاظت ــالت  های مداخ ــن رس مهمتری
گذشــته ایــران بــوده اســت )Abbasi, 2015: 17(. عبــدی 
اردکانــی نیــز »مرمــت ســنتی« میــراث معمــاری ایــران را 
بــر »بنیان  هــای کارکردگرایــی و مســائل اعتقــادی« عنــوان 

.)Abdi 2015: 17( می  کنــد 
ــرد  ــا رویک ــه ب ــش   در رابط ــاخص  ترین پژوه ــاید ش ش
دینــی را بتــوان رســاله دکتــری مهــدی حجــت بــا عنــوان 
»میــراث فرهنگــی در ایــران، سیاســت  ها بــرای یــک کشــور 
ــالمی  ــدگاه اس ــت را از دی ــه حفاظ ــت ک ــالمی« دانس اس
مــورد بررســی قــرار داده اســت )Hojat, 2001(. وحیــدزاده 
نیــز تــالش کــرده   تــا بــه تبییــن فلســفه و حکمــت 
رویکــرد شــرقی ایــران بپردازنــد و پایه  هــای آن را بــر 
ــه  ــدرا( و اندیش ــی )مالص ــه صدرای ــت متعالی ــای حکم مبن
.)Vahidzade, 2013( جالل  الدیــن همایــی اســتوار ســازد

 مبانی نظری مبانی نظری
نظریه  پــردازان  تأثیرگذارتریــن  از  را  برانــدی  چــزاره 
دانــش حفاظــت میــراث می  داننــد، بخصــوص آنکــه اندیشــه 
و نظریــات او در تدویــن منشــور ونیــز 1964 بازتــاب داشــته 
اســت )Jokilehto, 2008: 315(. برانــدی بــر ایــن بــاور بــود 
ــی  ــداد تاریخ ــک روی ــون ی ــت همچ ــت را می  بایس ــه مرم ک
ــه آینــده دانســت، از  ــر هنــری ب ــد گــذار اث و بخشــی از رون
ایــن  رو اگــر هــر لحظــه دیگــری بــرای مرمــت برگزیده شــود، 
ماننــد مرمت  هایــی کــه بــر اســاس ســبک یــک دوره تاریخی 
انجــام می  شــوند، بــه نتایــج دلبخواهــی و خیال  پــروری 
منجــر خواهــد شــد )Ibid, 256(. از ســویی برانــدی بــر ایــن 

بــاور بــود کــه کار مرمتــی ضمــن حفــظ وحــدت اثــر بایــد 
ــن  ــد )Ibid, 258(. ای ــخیص  پذیر باش ــز تش ــل نی از کار اص
ــا  ــزوم خوان ــد و ل ــاب می  یاب ــز بازت اندیشــه  ها در منشــور ونی
ــتن رّدی  ــن داش ــت و همچنی ــودن مرم ــخیص  پذیر ب و تش
از دوران معاصــر بــه اصــول مهــم مرمتــی در دانــش مــدرن 

ــردد. ــل می  گ ــاری تبدی ــت معم حفاظ
طــور  بــه  بایــد  کمبــود  بخش  هــای  »جایگزیــن   
ــان  ــا همزم ــردد، ام ــر یکپارچــه گ ــت اث ــا کلی هماهنگــی ب
نیــز می  بایســت از اصــل اثــر تشــخیص  پذیر باشــد«؛ اصــل 

ــز(. ــور ونی ــد 12 منش ــت )بن ــی مرم خوانای
»فراینــد مرمــت عملــی بســیار تخصصــی اســت ... و بــر 
اســاس احتــرام بــه مــواد اصــل و اســناد معتبــر. هرجــا کــه 
حــدس و گمــان آغــاز شــود مرمــت بایــد متوقــف گــردد و 
ــر از اجــرای آن هســتیم ...  ــزوده  ای کــه ناگزی ... هــر کار اف
ــل رّد دوران  ــد«؛ اص ــته باش ــر داش ــان معاص ــانی از زم نش
ــر مبنــای اســناد و حفــظ مــواد اصــل  معاصــر و مرمــت  ب

)بنــد 9 منشــور ونیــز(.
همان  طــور کــه دیــده شــد انجــام مرمــت منــوط 
ــردد و  ــر می  گ ــناد معتب ــل و اس ــواد اص ــه م ــرام ب ــه احت ب
ــان  ــد هم ــل و کالب ــواد اص ــر م ــیار ب ــد بس ــن  رو تأکی از ای
انتقــادی اســت کــه برخــی کشــورهای شــرقی بــه موجــب 
آن منشــور ونیــز را بــا گرایــش ماده  گرایانــه می  داننــد 
و مخالــف ســنت  های خــود. در ایــن پژوهــش تــالش 
می  شــود تــا مغایرت  هــای ســنت  های شــرقی حفاظــت 
ــا ایــن اصــول مــدرن تبییــن و مصداق  هــای آن  معمــاری ب

ــود. ــناخته ش ش

روش پژوهشروش پژوهش
ایــن مطالعــه یــک پژوهــش بنیــادی بــوده بــا رویکــردی 
بــاز و انعطاف  پذیــر. از ســویی ایــن مطالعــه بــه صــورت کیفــی 
ــوده و  ــه کیفــی معمــوالً اســتقرایی ب انجــام می  شــود؛ مطالع
 .)Khodaverdi, 2008: 56( ــه کل اســت ــت از جــزء ب حرک
ــِش  رو دارای دو بخــش اســت؛ بخــش نخســت  پژوهــش پی
کــه بــه بررســی رویکرد برخــی کشــورهای شــرقی در زمینه 
ــت  ــروری اس ــه  ای م ــردازد، مطالع ــاری می  پ ــت معم حفاظ
ــات  ــر مطالع ــای مطــرح شــده در دیگ ــه در آن مصداق  ه ک
ــرد.  ــرار می  گی ــی ق ــورد بررس ــه م ــن زمین ــه ای ــوط ب مرب
امــا بخــش دوم آن یــک پژوهــش کیفــی بــا روش  شناســی 
ــه زمینــه  ای اســت. در ایــن روش  ــا نظری ــدد تئــوری ی گران
کــه بــه صــورت اســتقرایی اســت از نمونه  هــای مــورد 
مطالعــه کدبــرداری شــده و ســپس از کدهــا، مقوله  هــا بــه 
ــوان  ــه عن ــا ب ــد مقوله  ه ــر برآین ــده و دســت آخ دســت آم
ــردد.  ــه می  گ ــه ارائ ــش دوم مقال ــه بخ ــدی مطالع جمع  بن
ــد  ــز هدفمن ــش نی ــن پژوه ــی در ای ــای انتخاب نمونه  ه
بــوده و بــر مبنــای داده  هایــی اســت کــه نمونه  هــا بــا توجــه 
بــه پرســش پژوهــش در رابطــه بــا رویکــرد ســنتی مرمــت 
دربردارنــد، ازایــن  رو نمونه  هــا معــرف جامعــه نیســتند. 
ــران  ــه ای ــوط ب ــش مرب ــه بخ ــه مطالع ــز یافت ــان نی در پای
ــا دیگــر کشــورهای  ــا یافتــه مطالعــه مــروری در رابطــه ب ب

ــرد. ــرار می  گی ــدی ق ــث و جمع  بن ــورد بح ــرقی م ش
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Fig.1. (A) The Shinto shrine of Ise in Japan, (B) Taking 
timbers to reconstruct the shrine

(Chung & kim, 2010: 30)

شرق و غرب عالمشرق و غرب عالم
ــا دو واژه شــرق و غــرب اشــاره جغرافیایــی  در رابطــه ب
و فرهنگــی وجــود دارد. شــرق از نظامــی از ارزش  هــا، 
ــه  ــه ک ــکل گرفت ــه  ای ش ــت و اندیش ــا، حکم جهان  بینی  ه
بــا آن همــه تفاوت  هــا و دگرگونی  هــا و تنوعــی کــه در 
مشــترکی  جوهــره  از  بــاز  دارد  شــرقی  ســرزمین  های 
برخــوردار اســت کــه آن را از غــرب متمایــز می  کنــد. آنچــه 
ــوان دانســت  ــی می  ت ــی در اندیشــه غرب کــه خاســتگاه اصل
ــر  ــت در براب ــم( اس ــر )اومانیس ــت بش ــر اصال ــد آن ب تأکی
اندیشــه شــرقی کــه همــواره میــان خــود و خــدا ارتباطــی 
ــدا  ــی از اراده خ ــود را جزئ ــوده و اراده خ ــل ب ــاص قائ خ
می  دانســته و ادعــای جانشــینی خــدا در زمیــن را داشــته و 

.)Ashuri, 1974: 26( ــد ــدا باش ــود خ ــه خ ــه اینک ن
مرزبنــدی میــان غــرب و شــرق یــک مرزبنــدی فرهنگی 
اســت و نــه جغرافیایــی، چــرا کــه کشــوری چــون اســترالیا 
ــا اینکــه  ــه شــمار می  آیــد و کشــورهای اســالمی ب غربــی ب
ــرقی  ــده  اند ش ــترده ش ــزی گس ــا اندون ــا ت ــمال آفریق از ش

.)Mestrovic, 2004: 61( ــوند ــوب می  ش محس
ســاموئل هانتینگتــون نظریه  پــرداز شــهیر آمریکایــی کــه 
ــه داد،  ــال 1993 ارائ ــا« را در س ــورد تمدن  ه ــه »برخ نظری
ــزرگ دســته  بندی  ــا هشــت تمــدن ب ــه هفــت ی جهــان را ب
کــرد. ایــن تمدن  هــا عبــارت بودنــد از تمــدن غــرب، 
ــالمی،  ــی، اس ــدو، ژاپن ــی، هن ــی[، بودای ــی ]چین کنفسیوس
 Huntington, 1993:( ارتدوکــس، آمریکای التیــن و آفریقــا
ــر  ــی دیگ ــون و برخ ــاور هانتینگت ــه ب ــرب ب ــای غ 24(. دنی
ــو  ــترالیا و زالندن ــمالی و اس ــکای ش ــا، آمری ــده اروپ دربردارن
 .)Kurth, 2003/2004: 5; Huntigton, 2007( اســت 
ــز شــناخته  ــا واژه Occident نی ــرب1 ب ــای غ ــا دنی ــرب ی غ
می  شــود کــه در برابــر واژه Orient بــا مفهــوم دنیــای شــرق 
.)Ashuri, 1974: 26( اســت کــه بیشــتر شــامل آسیاســت

ــال  ــزار س ــدت ه ــه م ــالم« ب ــراب و اس ــه »اع مجموع
 .)Said, 2007: 40( بــا مشــرق زمیــن بــود متــرادف 
ادوارد ســعید ارائــه کننــده نظریــه شرق  شناســی نیــز 
ــادی  ــرف اقتص ــوم ص ــک مفه ــیدنت را ی ــت و اوکس اورین
نمی  دانســت. ژاپــن از ایــن نظــر نمونــه خوبــی اســت، چــرا 
ــه  ــرب ب ــی از غ ــادی بخش ــر اقتص ــور از نظ ــن کش ــه ای ک
ــن  ــرق زمی ــی در مش ــر فرهنگ ــا از نظ ــد، ام ــمار می  آی ش
جــای دارد. چــرا کــه اقتصــاد و توســعه و مدرنیتــه را نیــز از 
مشــخصه  های غــرب می  داننــد و ویژگی  هــای فرهنگــی، 
ســنت و ارزش  هــای اجتماعــی خــاص از مشــخصه  های 

)Mionel, 2017( شــرق

سنت  های شرقی حفاظت میراث معماریسنت  های شرقی حفاظت میراث معماری  
ســنت معانــی بســیاری دارد؛ ســاده  ترین آن بــه معنــای 
ــی  ــه عبارت ــه حــال رســیده، ب هــر آنچــه کــه از گذشــته ب
هــر وضــع جاافتــاده و نهادینــه ای کــه در زندگــی از نســل 
ــده  ــل ش ــر منتق ــای دیگ ــا دوره  ه ــل ی ــه نس ــا دوره  ای ب ی
 Sarukhani, 1991:( ــد ــنت« نامی ــوان »س ــد را می  ت باش
823(. در اینجــا منظــور از ســنت حفاظــت، نگرش  هــا 
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــان بوم ــه مردم ــت ک ــی اس و روش  های

ــک  ــر ی ــش عم ــر و افزای ــت تعمی ــود جه ــاکان خ ــم نی رس
ســاختمان بهــره می  بردنــد. بی  شــک ســنت  ها قاعــده 
خــود را داشــتند کــه ایــن قواعــد حاکــم گاهــی در راســتای 
ــا آن و  ــی متضــاد ب ــن حفاظــت و گاه اصــول اندیشــه نوی
مبتنــی بــر زمینــه فرهنگــی و ارزش  هــای آن بــوده اســت. 
ــی اســترالیای غربــی  ــه در منطقــه کیمبرل ــه عنــوان نمون ب
ــده  ــه دربردارن ــد ک ــود دارن ــره  ای وج ــکونت  گاه  های صخ س
ــع  ــه در واق ــتند ک ــا2 هس ــوش واندجین ــره  ای نق ــر صخ هن
تصاویــر ترســیم شــده نیــاکان بومیــان منطقــه اســت 
ــیم و  ــو ترس ــان از ن ــط بومی ــورت دوره  ای توس ــه ص ــه ب ک
رنگ  آمیــزی می  شــدند، تــا اینکــه در ســال 1987 درصــدد 
جلوگیــری از ایــن ســنت بومیــان برآمدنــد، بــا ایــن عنــوان 
کــه ایــن نگاره  هــا بخشــی از میــراث کل بشــریت هســتند 
و نمی  بایســت نگاره  هــای قدیمــی توســط بومیــان بــا 
ــد. حــال آنکــه در واقــع  نگاره  هــای جدیــد جایگزیــن گردن
بومیــان خــود بخــش زنــده منزلــت فرهنگــی ایــن آثــار بــه 

 .)Bowdler, 1988: 520( شــمار می  آینــد
بازســازی معبــد بــزرگ شــینتوی ایســه3 در ژاپــن یــک 
ــا آداب و  ســنت شــرقی اســت کــه طبــق یــک مراســم و ب
رســوم خــاص خــود هــر 20 ســال یــک بــار انجــام می  شــد 
و طــی آن قطعــات ســاختمان معبــد را پیاده  ســازی کــرده 
و آن را دوبــاره بــا مصالــح یکســان درســت بــه همــان شــکل 
ــه امــروز  ــا ب پیشــین می  ســاختند. در واقــع معبــد ایســه ت
 .)Kwanda, 2010: 3( ــود ــده ب ــازی ش ــار دوباره  س 60 ب
ــی  ــنت ژاپن ــن س ــه در ای ــید ک ــر می  رس ــه نظ ــن ب بنابرای
ــز  ــی تمرک ــنت  های بازآفرین ــون و س ــظ فن ــر حف ــتر ب بیش
ــن  ــتر ای ــع بیش ــدی و در واق ــداوم کالب ــر ت ــا ب ــتند ت داش
خــود اســتادکاران آمــوزش دیــده   بودنــد کــه »گنجینه  هــای 
 Lowenthal,( ــا ــا کالبده ــی« تلقــی می  شــدند ت ــده مل زن
384 :1985( و مــاده و مصالــح هیــچ اصالتــی در ایــن 
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Image 1&2. (A) the Shinto shrine 
of Ise in Japan- (B) taking timbers 

to reconstruct the shrine 
 ( Chung & kim, 2010, 30) 

B 

Image 3. a temple in Xi'an, China, ruined 
partly due to an earthquake, wholly later 

destroyed and rebuilt  
 (Price, 2000, 214) 

Image 4. Tea vessel- 
repaired by Kintsugi or 

connecting by gold  
 (Keulemams, 2016, 17.) 

Image 5. temple of Confucius in China 
  (Chung & kim, 2010, 31) 

Image 7. Changes in Qajar 
period in Hashtbehesht palace 

 (Honarfar 1334, 210) 

mage 6. The structure above Khajoo 
bridge, an addition by Sadr Esfahani 

 (Hoeltzer 1355, 120) 
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Image 1&2. (A) the Shinto shrine 
of Ise in Japan- (B) taking timbers 

to reconstruct the shrine 
 ( Chung & kim, 2010, 30) 

B 

Image 3. a temple in Xi'an, China, ruined 
partly due to an earthquake, wholly later 

destroyed and rebuilt  
 (Price, 2000, 214) 

Image 4. Tea vessel- 
repaired by Kintsugi or 

connecting by gold  
 (Keulemams, 2016, 17.) 

Image 5. temple of Confucius in China 
  (Chung & kim, 2010, 31) 

Image 7. Changes in Qajar 
period in Hashtbehesht palace 

 (Honarfar 1334, 210) 

mage 6. The structure above Khajoo 
bridge, an addition by Sadr Esfahani 

 (Hoeltzer 1355, 120) 

Fig.2. A temple in Xi’an, China, ruined partly due to an 
earthquake, wholly later destroyed and rebuilt 

(Price, 2000: 214)

ســنت نداشــته و همیــن امــر نیــز عاملــی شــد جهــت بــه 
ــی حفاظــت و انتشــار  چالــش کشــیده شــدن رویکــرد غرب

ســند نــارا. 
نمونــه دیگــر پاگودایــی در شــی  آن چیــن اســت کــه در 
ــران  ــرزه وی ــر زمین  ل ــه میــزان بســیاری در اث ســال 1981 ب
ــای  ــه بخش  ه ــی ک ــنت غرب ــالف س ــا برخ ــن بن ــد. ای گردی
ــل  ــور کام ــه ط ــد، ب ــداری می  کنن ــر را نگه ــک اث ــل ی اصی
تخریــب شــد و دوبــاره بــه همــان شــیوه گذشــته بازســازی 
گردیــد. چنیــن رویکــردی نشــان  دهنده اهمیــت کارکــرد بنــا 
.)Price, 2000: 214( نســبت بــه کالبــد گذشــته آن اســت

مفهوم فناپذیری و ناماناییمفهوم فناپذیری و نامانایی  
ــا  ــی ی ــه نامانای ــاور ب ــت، ب ــرقِی حفاظ ــرد ش در رویک
فناپذیــری قــوی اســت کــه ریشــه در ادیــان و فلســفه  های 
شــرقی دارد. در دیــن بودایــی جهــان بــه صــورت زنجیــره  ای 
ــزی در  ــر چی ــه ه ــود ک ــده می  ش ــیال دی ــای س از پدیده  ه
ــت موقــت بینابینــی میــان وجــود و عــدم  آن در یــک حال
وجــود قــرار دارد. در اندیشــه هندویســم نیــز ســاختمان یک 
موجــود زنــده دانســته می  شــود کــه بایــد فراینــد طبیعــی 
 Kwanda,( کودکــی، بلــوغ، پیــری و مــرگ را ســپری کنــد
4 :2010(. در مکتــب شــینتوی ژاپــن نیــز مــرگ و زندگــِی 
دوبــاره طبیعــت و فناپذیــر بــودن همــه چیــز تأکیــد شــده 
ــک  ــال ی ــر 20 س ــازی ه ــاور در بازس ــن ب ــه ای ــت ک اس
ــود  ــده می  ش ــز دی ــن نی ــینتوی ایســه در ژاپ ــد ش ــار معب ب
ــم  ــالمی ه ــه اس )Chung & Kim, 2010: 31(. در اندیش
بــاور بــه مفهــوم »کل شــی هالــک اال وجهــه« )قصــص88-( 

وجــود دارد. 
یکــی از دالیــل تأکیــد بــه فناپذیــری معمــاری در 
آســیای شــرقی را می  تــوان ناشــی از کاربــرد مــواد و 
ــوب  ــت. چ ــده دانس ــایش یابن ــیب  پذیر و فرس ــح آس مصال
ــرد در معمــاری آســیای  ــح معمــاری بســیار پرکارب از مصال
شــرقی بــوده کــه در برابــر آب و هــوا بــه ســرعت فرســایش 
ــاالنه،  ــرات س ــنتی تعمی ــور س ــه ط ــن ب ــد. بنابرای می  یاب
نوســازی، پیاده  ســازی و دوبــاره ســوار کــردن قطعــات 

 .)Ibid, 3( همــواره انجــام می  شــده اســت
توجــه بــه فناپذیــری را در رویکــرد غربــی و در اندیشــه 
ــگار در  ــر زن ــد ب ــد. تأکی ــوان دی ــز می  ت ــکین نی ــان راس ج

ــطوح  ــری س ــری و فناپذی ــد پی ــا رون ــاط ب ــع در ارتب واق
تعبیــر می  شــود و همچنیــن اصــل خوانایــی مرمــت را 
ــت.  ــری دانس ــه فناپذی ــه ب ــتای توج ــوان در راس ــز می  ت نی
ــان  بخشــی از  ــری و رّد زم ــز فناپذی ــی نی در فرهنــگ ژاپن
ــا  ــرای فن ــن ب ــع در ژاپ ــد. در واق ــمار می  آی ــه ش ــی ب زیبای
شــدن می  ســاختند و نابــود شــدنی بــودن مــواد، بی  نظمــی 
 .)Keene, 1971( می  شــد  دانســته  زیبــا  ســادگی  و 
ــارن و ســادگی از  ــدم تق ــی ع ــز گاه ــی نی ــگ غرب در فرهن
ــد  ــا اینکــه رون ــده، ام ــه شــمار می  آم ــی ب ــای زیبای معیاره
نابــودی و فنــا و نامانایــی مــواد زیبــا دانســته شــود در غــرب 

ــوده اســت. ــج نب رای
زیبــا دانســتن فناپذیــری و نامانایــی را می  تــوان در 
دو مفهــوم ژاپنــی کینتســوگی4 و وابی  ســابی5 متوجــه 
شــد. کینتســوگی بــه معنــای )اتصــال بــا طــال( اســت کــه 
ــرای تعمیــر ظــروف چینــی و ســرامیک شکســته  بیشــتر ب
کاربــرد داشــت. کینتســوگی فلســفه  ای اســت کــه ویرانــی، 
ــد  ــا می  دان ــا را زیب ــردن آنه ــکار ک ــتی  ها و آش ــا و کاس فن
)Sadeghian, 2017(. در کینتســوگی شکســت و تعمیــر را 
ــه یــک پدیــده  یــک جــزء ذاتــی از یــک اثــر می  داننــد و ن
ــدن و  ــر ش ــانه  های پی ــا نش ــع ژاپنی  ه ــایند. در واق ناخوش
ــرای کینتســوگی  کهنــه شــدن را ارزشــمند می  دانســتند. ب
حتــی گاهــی بــه عمــد ظــروف را می  شکســتند تــا بــه ایــن 
 Keulemams, 2016:( روش تعمیــر کننــد و زیباتــر گــردد
18(. بنابرایــن تعمیــر بــه شــیوه کینتســوگی هــم تعمیــری 
صادقانــه و خواناســت و هــم اصالــت مبنــی بــر اصیــل بــودن 
ــده و  ــت ش ــود، در آن رعای ــته می  ش ــه نگریس ــاده  ای ک م
ــه  ــورد توج ــده و م ــده ش ــا دی ــری زیب ــا آن فناپذی ــم ب ه

 .)Forster et al., 2018( ــت اس

Fig.3. Tea vessel- repaired by Kintsugi or connecting by 
gold (Keulemams, 2016: 17)
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ــنت  ــه در س ــت ک ــری اس ــوم دیگ ــابی« مفه »وابی  س
ــه  ــی« در واژه ب ــد دارد. »واب ــری تأکی ــر فناپذی ــرقی ب ش
معنــای »فقــر« اســت و بــه عــدم تقــارن، کاســتی و حقیــر 
نیــز  »ســابی«  از   .)Kwan, 2012( دارد  اشــاره  بــودن 
 Forster( ــرد ــر ک ــان را تعبی ــگار زم ــوم زن ــوان مفه می  ت
ــزی  ــی آن چی ــابی« زیبای et al., 2018( و در کل »وابی  س
 .)Koren 2008: 7( ــت ــر اس ــص و فناپذی ــه ناق ــت ک اس
نیســت،  فراینــد  یــک  کینتســوگی  ماننــد  وابی  ســابی 
ــانه  ــدگاه زیبایی  شناس ــه از دی ــوم اســت ک ــک مفه ــه ی بلک
ــد  ــته باش ــان را داش ــد و رد زم ــه باش ــر کهن ــد اث می  خواه
ــتی  هایی  ــابی کاس )Forster et al., 2018: 14(. در وابی  س
ــی روی  ــورت اتفاق ــه ص ــا ب ــان و ی ــذر زم ــر گ ــه در اث ک
ــری و  ــانی از فناپذی ــده و نش ــته ش ــا دانس ــد زیب می  دهن
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ــا  ــوان ب ــوم را می  ت ــن مفه ــردد. ای ــی می  گ ــی آن تلق کهنگ
مفهــوم زنــگار یــا پتینــه در اندیشــه غربــی معــادل دانســت 

 .)Ibid, 17(

ارزش معنوی ارزش معنوی 
ــه دو ارزش زیبایی  شــناختی و  ــا ب ــز تنه در منشــور ونی
تاریخــی اشــاره شــده امــا در منشــور بــورا در تعریــف منزلت 
ــای  ــده از ارزش  ه ــاد ش ــر دو ارزش ی ــزون ب ــی اف فرهنگ
اجتماعــی و معنــوی نیــز یــاد گردیــده کــه در واقــع مــردم 

و باورهــای آنهــا ارزشــمند دانســته شــده اســت.
در رویکــرد غربــی تکامــل شــکل از طریــق ارائــه 
ــال  ــت، ح ــر اس ــداری امکان  پذی ــکل دی ــه و ش واقع  گرایان
آنکــه در شــرق آســیا شــکل مــادی تنهــا واســطه  ای اســت 
بــرای انتقــال ارزش  هــای معنــوی. بدیــن ســبب اســت کــه 
بازســازی  ها روح مــکان را تغییــر نمی  دهنــد، چــرا کــه 
ــتند  ــرقی هس ــفه  های ش ــا و فلس ــی از باوره ــا ناش ارزش  ه
ــا، بازســازی  ها  ــه از آنه ــت اصــول برگرفت و در صــورت رعای
معنــوی ســاختمان  ارزش  از  تغییــر شــکل  ها  و حتــی 
نمی  کاهــد )Kwanda, 2009: 13(. بــر ایــن اســاس شــکل 
اصلــی بســیاری از ســاختمان  های تاریخــی در شــرق  آســیا 
در بازســازی  های متوالــی تغییــر کرده  انــد، امــا از ارزش 
معنــوی آنهــا کاســته نشــده اســت، چــرا کــه مــردم آنجــا 
ــادی  ــرح م ــکل و ط ــدگاری ش ــاختمان را در مان ارزش س
بناهــا نمی  داننــد، بلکــه پیام  هــای معنــوی موجــود در بناهــا 
از اهمیــت برخوردارنــد کــه ایــن پیام  هــا حتــی در بازســازی 
ــی  ــن نگرش ــد. چنی ــان نمی  رون ــز از می ــکل نی ــر ش و تغیی
را در رابطــه بــا معبــد کنفوســیوس در تایفــوی چیــن نیــز 
ــیوس  ــی کنفوس ــه تاریخ ــد خان ــن معب ــد. ای ــوان دی می  ت
ــده  ــاخته ش ــالد س ــش از می ــال 478 پی ــه در س ــود ک ب
ــیوس از  ــاد کنفوس ــوان نم ــه عن ــاختمان ب ــن س ــود. ای ب
باالتریــن ارزش در چیــن برخــوردار اســت کــه بارهــا 
مرمــت، دوباره  ســازی و توســعه یافتــه و شــکل اصلــی 
ــب  ــال روح مکت ــن ح ــا ای ــت. ب ــت داده اس ــود را از دس خ
ــردم  ــد م ــع تأکی ــان دارد و در واق کنفوســیوس در آن جری
ایــن جامعــه بــر اصالــت روح مکتــب کنفوســیوس اســت و 
نــه بــر مانــدگاری ماده  گرایانــه ایــن ســاختمان و آنچــه کــه 
ــای  ــد پیام  ه ــا بمان ــر بج ــدون تغیی ــتوار و ب ــت اس می  بایس
معنــوی ســاختمان اســت و نــه شــکل اصلــی و مصالــح آن 

.)Chung & Kim, 2010: 31(

Fig.4. Temple of Confucius in China 
(Chung & kim, 2010: 31)
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mage 6. The structure above Khajoo 
bridge, an addition by Sadr Esfahani 

 (Hoeltzer 1355, 120) 

منشورهای شرقیمنشورهای شرقی
ــوان  ــه می  ت ــوری را ک ــتین منش ــی نخس ــاور برخ ــه ب ب
متأثــر از رویکــرد شــرقی دانســت ســند اصالــت نــارا 1994 

ــه  ــندی ک ــت )Stubbs & Thomson, 2016: 25(. س اس
بــه دعــوت ایکومــوس ژاپــن و در شــهر نــارای ایــن کشــور 
ــد  ــازی معاب ــنت بازس ــه آن س ــهری ک ــد، ش ــن گردی تدوی
ــود.  ــر حفاظــت مرســوم ب شــینتوی ایســه خــود چالشــی ب
ــود  ــان می  ش ــنی اذع ــه روش ــارا ب ــند ن ــن س ــد آغازی در بن
ــه چالــش کشــیده شــد و  کــه اندیشــه مرســوم حفاظــت ب

ــه آن اشــاره گردیــد. در مقدمــه ایــن نوشــتار نیــز ب
نکتــه مهــم دیگــر در ســند نــارا تأکیــد بــر جنبه  هــای 
ناملمــوس و غیــر مــادی میــراث اســت و ایــن زمانــی 
ــراث ناملمــوس  ــت از می ــه صیان ــوز توافق  نام اســت کــه هن
یونســکو 2003 تدویــن نشــده اســت. تأکیــد بــر جنبه  هــای 
ناملمــوس و غیرمــادی از ویژگی  هــای اصلــی رویکــرد 
شــرقی می  تــوان بــه شــمار آورد کــه از نــکات متفــاوت بــا 

منشــور کالبــد محــور ونیــز هــم اســت.
و  اَشــکال  در  ریشــه  جوامــع  و  فرهنگ  هــا  »همــه 
ــد  ــی دارن ــوس و ناملموس ــان ملم ــوص بی ــای بخص نموده
کــه میــراث آنهــا را تشــکیل می  دهــد و بایــد مــورد احتــرام 

ــارا(. ــند ن ــد 7 س ــد« )بن ــرار گیرن ق
امــا بحــث اصلــی ســند نــارا پیرامــون مفهــوم اصالــت و 
ــارا  ــی اســت. در ن ــرقی و غرب ــرد ش ــاوت آن در دو رویک تف
ــک  ــا در ی ــت را تنه ــوان اصال ــه نمی  ت ــردد ک ــان می  گ بی
ــه  ــرد، بلک ــرح ک ــرد مط ــک رویک ــا ی ــن و ب ــوب معی چارچ
ــتا  ــن راس ــی در ای ــای فرهنگ ــه زمینه  ه ــه هم ــرام ب احت

ــی اســت: الزام
ممکــن نیســت کــه قضاوت  هــای مربــوط بــه ارزش  هــا و 
اصالــت را در چارچــوب معیارهــای ثابتــی مبنــا قــرار دهیــم. 
ــا  ــه فرهنگ  ه ــه هم ــب ب ــرام متناس ــر احت ــوی دیگ از س
ــی در زمینه  هــای  ــت کــه امــوال فرهنگ نیازمنــد آن اس
ــد و مــورد  ــد لحــاظ گردن ــه آن تعلــق دارن فرهنگــی کــه ب

ــارا(. ــد )بنــد 11 ســند ن داوری قــرار گیرن
بنابرایــن در ســند نــارا تــالش شــده تــا رویکــرد غربی را 
بــا دیــدگاه شــرقی بیامیــزد و افــزون بــر جنبه  هــای مــادی، 
جنبه  هــای غیرمــادی و ناملمــوس ماننــد روح و احســاس را 
هــم بــرای قضاوت  هــای مربــوط بــه اصالــت درنظــر بگیــرد:

ــت ممکــن اســت بســته  ــه اصال ــوط ب قضاوت  هــای مرب
بــه ماهیــت میــراث فرهنگــی، زمینــه فرهنگــی آن و تکامــل 
آن در گــذر زمــان بــه ارزشــمندی منابــع اطالعاتــی بســیار 
گوناگونــی مربــوط گــردد. جوانــب ایــن منابــع ممکــن اســت 
شــامل شــکل و طــرح، مــواد و مصالــح، کاربــری و کارکــرد، 
ــاس و  ــتر، و روح و احس ــت و بس ــون، موقعی ــنت  ها و فن س
دیگــر عوامــل درونــی و بیرونــی باشــد )بنــد 13 ســند نــارا(.

ســند نــارا بــا اینکــه در ژاپــن تدویــن و تصویــب 
گردیــد، امــا یــک ســند جهانــی بــه شــمار می  آیــد. 
منشــورهایی نیــز هســتند کــه ملــی و یــا منطقــه  ای بــوده 
و مختــص مشــرق زمیــن تدویــن شــده  اند و احتمــال دارد 
کــه جوانــب مربــوط بــه رویکــرد شــرقی را نیــز دربرداشــته 
ــن  ــرقی در ای ــور ش ــک کش ــوان ی ــه عن ــن ب ــند. چی باش
زمینــه پیشــگام بــوده و ســند حفاظتــی خــود را بــا عنــوان 
ــال  ــرده و در س ــر ک ــال 2000 منش ــن در س ــول چی اص
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2015 نیــز نســخه ویرایــش شــده و تغییــر یافتــه دیگــری از 
آن را ارئــه می  کنــد کــه البتــه مفــاد ایــن اســناد در راســتای 
دیگــر اســناد بین  المللــی هســتند. در ایــن میــان دو ســند 
ــوان عنــوان کــرد کــه  منطقــه  ای در مشــرق زمیــن را می  ت
ــد: ــی را دربردارن ــول بین  الملل ــی از اص ــای متفاوت رویکرده

1. پروتکل  هــای هویــی  آن6 بــرای بهتریــن اقــدام حفاظتــی 
در آســیا )2001(.

2. منشــور حفاظــت از میــراث معمــاری و محوطه  هــای 
)INTACH, 2004( حمایــت نشــده در هنــد

 2001 ســال  در  کنفرانســی  ویتنــام  هویــی  آن  در 
توســط کارشناســان متخصــص در امــر آســیا برگــزار شــد و 
ــن  ــی  آن« تدوی ــای هوی ــوان »پروتکل  ه ــا عن پیش  نویســی ب
ــد.  ــر ش ــال 2003 منتش ــر آن در س ــه کامل  ت ــد ک گردی
عنــوان کامــل آن »رهنمودهــای حرفــه  ای جهــت حفــظ و 
ــی  ــای میراث ــت محوطه  ه ــردن از اصال ــان حاصــل ک اطمین
در زمینــه فرهنگــی آســیا« اســت. همان  طــور کــه در ایــن 
ــتر  ــه و بس ــر زمین ــد ب ــود تأکی ــده می  ش ــوان دی ــر عن زی
ــز  ــم متمای ــه مه ــن نکت ــت. همچنی ــت اس ــیایی حفاظ آس
ــه  ــه ب ــند توج ــن س ــرقی در ای ــرد ش ــا رویک ــه ب در رابط
ــرب اســت و اینکــه  ــت در شــرق و غ ــدگاه اصال ــاوت دی تف
ــگاه  ــا ن ــت ب ــی می  بایس ــه غرب ــمند و ماده  گرایان ــگاه روش ن

ــردد:  ــم گ ــرقی مالی ــه ش ــک و ناملموس    گرایان متافیزی
مفهــوم اصالــت از نظر فرهنگی نســبی اســت. در بیشــتر 
مناطــق آســیا نیــاز اســت کــه رویکــرد تحلیلــی ســختگیرانه 
ــم متافیزیکــی و انتزاعــی کــه  ــا مفاهی ــی ب و روشــمند غرب
ویژگــی آن مناطــق اســت مالیــم گــردد. کارورزان حفاظــت 
ــش   از  ــدی بی ــای کالب ــواد و بخش  ه ــت م ــر اصال ــد ب نبای
انــدازه پافشــاری کننــد، زیــرا در زمینــه فرهنگ  هــای زنــده 
ــک  ــتن ی ــود نداش ــای وج ــه معن ــوس ب ــر ملم ــود عناص نب

 .)Hoi An Protocols, 2003( ــوده اســت ــده نب پدی
امــا شــاید مهمتریــن ســندی کــه بتوانــد رویکــرد شــرقی 
ــی  ــرد غرب ــل از رویک ــور کام ــه ط ــرده و آن را ب ــان ک را بی
متمایــز ســازد و حتــی در برخــی نــکات بــا توجــه بــه زمینــه 
 INTACH خــود بــه مخالفــت و تضــاد بــا آن بپــردازد ســند
هنــد اســت. ایــن ســند کــه عنــوان آن »منشــور حفاظــت از 
میــراث معمــاری و محوطه  هــای حمایــت نشــده  ی هنــد«7 
ــری  ــی و هن ــراث فرهنگ ــی می ــازمان مل ــط س ــت، توس اس
هنــد8 در ســال 2004 انتشــار یافتــه اســت. ایــن منشــور بــا 
داشــتن رویکــردی پایــدار، بــر احیــای مهارت هــای ســنتی، 
حفــظ تنــوع فرهنگــی و تفاوت هــای محلــی در برابــر خطــر 
جهانــی شــدن تأکیــد دارد و اولویــت را بیشــتر بــه روش هــای 
بومــی و محلــی حفاظــت در برابــر رویکــرد بین المللــی 
ــا  ــور ب ــن منش ــد 2-6 ای ــه در بن ــوان نمون ــه عن ــد. ب می  ده

توجــه بــه اصــل مداخلــه حداقلــی آمــده:
آنــگاه کــه حفاظــت غربــی بــه مداخلــه حداقلــی 
ــدی برخــالف آن  ــی هن ــد، ســنت های بوم پافشــاری می کن

ــرد. ــظ ک ــنتی را حف ــات س ــد اقدام ــت... بای اس
و در بنــد 3-11-1 نیــز نســبت بــه اصــل تشــخیص پذیر 

بــودن مرمــت آمــده:

خوانایــی هــر مداخلــه بایــد در متــن و زمینــه آن دیــده 
شــود. اگــر یــک اســتادکار را بــه کار می گیریــد بایــد 
بپذیریــد کــه غــرور او ناشــی از ایــن بــاور اســت کــه کارش 
ــد و  ــی باش ــا کار قدیم ــل ب ــی کام ــت در هماهنگ می بایس

تشــخیص پذیر نباشــد.
همچنیــن در ایــن منشــور دوباره ســازی را بخشــی 
ــای  ــد و رویکرده ــی کرده ان ــان تلق ــه ای زم از درک چرخ
حفاظتــی بازســازی و دوباره ســازی مجــاز دانســته می  شــود. 
بنابرایــن منشــور هنــد از ایــن نظــر حائــز اهمیــت اســت که 
ضمــن تأییــد رویکــرد بین  المللــی، پایــه خــود را بــر اصــول 
ــورا قــرار داده و حفاظــت را در بســتر ساخت و ســاز  ــارا و ب ن
بومــی و ســنت و اقدامــات حفاظتــی خــود تعریــف می کنــد 
)Cooke, 2008: 52(. تجربــه ســند ملــی هنــد و توجــه بــه 
رویکــرد ســرزمینی ایــن کشــور و بازخوانــی اصــول جهانــی 
در بســتر ســنت ایــن کشــور کــه در پــاره ای از مــوارد برخــی 
ــل  ــه ســنت خــود تعدی ــا توجــه ب ــز ب ــی را نی اصــول جهان

کــرده، از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت. 
ــت  ــه حفاظ ــه اینک ــان ب ــن اذع ــور ضم ــن منش در ای
معمــاری در هنــد پیشــینه و فلســفه کهنــی دارد، از پیــروی 
کورکورانــه  ی اصــول ایکومــوس و یونســکو پرهیــز داده شــده 
ــی،  ــه حداقل ــد مداخل ــی مانن ــا رد برخــی از اصــول غرب و ب
زنــگار و خوانــا بــودن مداخلــه، اولویــت را بــر دانــش ســنتی، 

ــرار می  دهــد. ــداوم ســنتی ق ــی و ت اســتادکاران محل
اصالــت نیــز در منشــور هنــد بــا تأکیــد بــر جنبه  هــای 

ــردد: ــی مطــرح می  گ بوم
ســاختارهای دانــش ســنتی و چشــم  انداز فرهنگــی کــه 
ــند، می  بایســت  ــده باش ــر زن ــژه اگ ــود دارد، به  وی در آن وج
ــد. در  ــن کن ــورد حفاظــت را معی ــی م ــت ارزش میراث اصال
ــند  ــون س ــای چ ــا، رهنموده ــن زمینه  ه ــود ای ــورت نب ص
ــاری را  ــه معم ــراث و محوط ــت می ــت اصال ــد ماهی ــارا بای ن

ــد )منشــور هنــد، بنــد 3-1(. مشــخص نمای
ــش  ــه »دان ــود ک ــده می  ش ــد دی ــند هن ــن در س بنابرای
ســنتی و چشــم  انداز فرهنگــی« مرجــع اصلــی قضــاوت در 

ــت شــناخته می  شــود.  ــا اصال رابطــه ب

رویکرد سنتی حفاظت معماری در ایرانرویکرد سنتی حفاظت معماری در ایران
ــاری  ــراث معم ــر می ــنتی تعمی ــرد س ــی رویک در بررس
ــوان  ــد، می  ت ــر باش ــنت مدنظ ــه دوره س ــران، چنانچ در ای
ــه مرمت  هــای دوره قاجــار اشــاره داشــت کــه از آن دوره  ب
منابــع نوشــتاری اندکــی را می  تــوان در ایــن زمینــه یافــت. 
ــه دو  ــن دوره ب ــتاری ای ــع نوش ــی در مناب ــات مرمت اقدام
ــد؛ یکــی اقدامــات محمدحســین خــان  مرحلــه اشــاره دارن
ــاه و  ــان فتحعلیش ــان در زم ــم اصفه ــی حاک ــدر اصفهان ص
ــع آمــده  ــن شــاه. در مناب ــرات دوره ناصرالدی دیگــری تعمی
ــوی  ــای صف ــیاری از بناه ــی بس ــدر اصفهان ــه ص ــت ک اس
 .)Honarfar, 1955: 743( کــرد  تعمیــر  را  اصفهــان 
تغییــرات ایجــاد گشــته در کاخ هشــت بهشــت را نیــز 
 .)Mostafavi, 1955: 369( می  داننــد  او  اقدامــات  از 
تغییراتــی چــون ســفیدکاری و پوشــاندن تزیینــات صفــوی 
ــی و  ــاری، تیغه  کش ــی قاج ــای تزیین ــاد طرح  ه ــا و ایج بن
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ــی  ــار همگ ــج دوره قاج ــتون  های رای ــج  دری و س ــه پن تعبی
ــا در مداخــالت  ــالش می  شــده ت ــه ت ــت از آن دارد ک حکای
ــات  ــات اقدام ــد. از جزیی ــلیقه روز را اجــرا کنن ســبک و س
تعمیــری دوره او اطالعــات چندانــی در دســت نیســت، امــا 
یــک نکتــه جالــب مربــوط بــه زمــان او افــزودن ســازه  ای در 
 .)Jaberi Ansari, 1998: 107( بــاالی پــل خواجــو اســت

Fig.5. The structure above Khajoo bridge, an addition 
by Sadr Esfahani (Hoeltzer, 1976: 120)

 

A 

Image 1&2. (A) the Shinto shrine 
of Ise in Japan- (B) taking timbers 

to reconstruct the shrine 
 ( Chung & kim, 2010, 30) 

B 

Image 3. a temple in Xi'an, China, ruined 
partly due to an earthquake, wholly later 

destroyed and rebuilt  
 (Price, 2000, 214) 

Image 4. Tea vessel- 
repaired by Kintsugi or 

connecting by gold  
 (Keulemams, 2016, 17.) 

Image 5. temple of Confucius in China 
  (Chung & kim, 2010, 31) 

Image 7. Changes in Qajar 
period in Hashtbehesht palace 

 (Honarfar 1334, 210) 

mage 6. The structure above Khajoo 
bridge, an addition by Sadr Esfahani 

 (Hoeltzer 1355, 120) 

Fig.6. Changes in Qajar period in Hashtbehesht palace
 (Honarfar, 1955: 210)

 

A 

Image 1&2. (A) the Shinto shrine 
of Ise in Japan- (B) taking timbers 

to reconstruct the shrine 
 ( Chung & kim, 2010, 30) 

B 

Image 3. a temple in Xi'an, China, ruined 
partly due to an earthquake, wholly later 

destroyed and rebuilt  
 (Price, 2000, 214) 

Image 4. Tea vessel- 
repaired by Kintsugi or 

connecting by gold  
 (Keulemams, 2016, 17.) 

Image 5. temple of Confucius in China 
  (Chung & kim, 2010, 31) 

Image 7. Changes in Qajar 
period in Hashtbehesht palace 

 (Honarfar 1334, 210) 

mage 6. The structure above Khajoo 
bridge, an addition by Sadr Esfahani 

 (Hoeltzer 1355, 120) 

ذکــر تعمیرهــای زمــان ناصرالدیــن شــاه را نیــز با شــمار 
ــار نوشــته محمــد  ــر و اآلث ــاب المآث ــوان در کت بســیار می  ت
حســن خــان اعتمادالســلطنه دیــد کــه نــام بناهای بســیاری 
ــا، و  ــر، احی ــی چــون مرمــت، تعمی ــن گوناگون تحــت عناوی
ــر  ــی تعمی ــا چگونگ ــه ب ــا در رابط ــده اســت. ام ــد آم تجدی
ایــن ابنیــه گــزارش   و جزییاتــی در بررســی  های مطالعاتــی 
دیــده نمی  شــود، بــه جــز بــرج طغــرل شــهرری کــه 
ــد  ــت آن را می  ده ــتور مرم ــخصاً دس ــاه ش ــن ش ناصرالدی
کــه کتیبــه تعمیــری آن نیــز روایــت کننــده هــدف، بانــی 
و معمــار ایــن تعمیــر بــوده و در روزنامــه شــرف نیــز شــرح 

آن آمــده اســت. 
در  ظل  الســلطان  زمــان  در  کــه  فرهنــگ  روزنامــه 
اصفهــان منتشــر می  شــد نیــز بــه برخــی از تعمیــرات ایــن 
ــون:  ــی چ ــا گزاره  های ــرح آنه ــه در ش ــاره دارد ک دوره اش
ــده  ــد« آم ــای جدی ــد بناه ــان« و »مانن ــن زم ــوب ای »مطل
ــه ســبک و ســلیقه روز  کــه حاکــی از تغییــر دادن بناهــا ب
اســت. مداخــالت انجــام شــده در کاخ چهلســتون نیــز مانند 
کاخ هشت  بهشــت نشــان  دهنده ســفیدکاری و پوشــاندن 
طرح  انــدازی  و  ســفیدکاری  اســت.  صفــوی  تزیینــات 
ــان  ــه جلوخ ــوی بدن ــی  کاری صف ــای کاش ــه ج ــاری ب قاج
ــلیقه روز  ــت س ــای کاربس ــز گوی ــیخ  لطف  اله نی ــجد ش مس

ــت.  ــالت آن دوره اس در مداخ
در رابطــه بــا اصــول مکتــوب تعمیــرات هــم نمونه  هــای 
چندانــی مالحظــه نشــده اســت. فتوت  نامه  هــا کــه در 

Image 8. Before and after restoration images of Toghrol tower in the reign of Nasereddin Shah (Shararf 
newspaper No. 29, 1302 Islamic calendar) 

 

Image 9. whitening and 
ornamenting the portal of 

Sheikh Lotfollah mosque, based 
on the tastes of the day in Qajar 

period  
(Sarre 1901) 

Image 10. The inscription of the 
southern iwan of Jame mosque of 
Isfahan, indicating three words 

regarding the building restoration: 
Tajdid, Tamir, Tazeen 

 

Image 11. The ruined Khodakhane before 
reconstruction 

  (Wilber 1387) 
Image 8. Before and after restoration images of Toghrol tower in the reign of Nasereddin Shah (Shararf 

newspaper No. 29, 1302 Islamic calendar) 
 

Image 9. whitening and 
ornamenting the portal of 

Sheikh Lotfollah mosque, based 
on the tastes of the day in Qajar 

period  
(Sarre 1901) 

Image 10. The inscription of the 
southern iwan of Jame mosque of 
Isfahan, indicating three words 

regarding the building restoration: 
Tajdid, Tamir, Tazeen 

 

Image 11. The ruined Khodakhane before 
reconstruction 

  (Wilber 1387) 

Fig.7. Before and after restoration images of Toghrol 
tower in the reign of Nasereddin Shah

(Shararf newspaper No. 29, 1302 Islamic calendar)

Image 8. Before and after restoration images of Toghrol tower in the reign of Nasereddin Shah (Shararf 
newspaper No. 29, 1302 Islamic calendar) 

 

Image 9. whitening and 
ornamenting the portal of 

Sheikh Lotfollah mosque, based 
on the tastes of the day in Qajar 

period  
(Sarre 1901) 

Image 10. The inscription of the 
southern iwan of Jame mosque of 
Isfahan, indicating three words 

regarding the building restoration: 
Tajdid, Tamir, Tazeen 

 

Image 11. The ruined Khodakhane before 
reconstruction 

  (Wilber 1387) Fig.8. Whitening and ornamenting the portal of Sheikh 
Lotfollah mosque, based on the tastes of the day in 

Qajar period (Sarre, 1901) 

گذشــته اصولــی را بــرای اهالــی حرفه  هــا و پیشــه  های 
گوناگــون بــه صــورت نوشــتاری ارائــه می  داننــد بیشــتر بــر 
معیارهــای اخالقــِی آمیختــه بــا مفاهیــم دینــی و ادعیه  هــا 

.)Khan Mohammadi, 1992( تأکیــد داشــتند
ــوان  ــز می  ت ــا نی ــری بناه ــای تعمی ــا بررســی کتیبه  ه ب
ــرای  ــرد. ب ــی ب ــا پ ــری آنه ــرد تعمی ــه رویک ــدازه  ای ب ــا ان ت
ــان  ــهر اصفه ــری ش ــای تعمی ــن کتیبه  ه ــور مت ــن منظ ای
Honar� ــان  ــار تاریخــی اصفه ــه آث ــاب گنجین ــه در کت )ک

far, 1955( گــردآوری گشــته مــورد بررســی قــرار گرفــت و 
دیــده شــد کــه واژگان گوناگونــی بــرای مداخــالت مختلــف 
در بناهــای تاریخــی مــورد اســتفاده قــرار می  گرفتنــد 
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ــه  ای  ــیوه مداخل ــرد و ش ــدام نشــان  دهنده رویک ــر ک ــه ه ک
ــد،  ــر، تجدی ــی همچــون تعمی ــوده اســت؛ واژگان متفــاوت ب
ــا و رویکــردی  ــک معن ــاده کــه هــر ی ــن و اع تشــیید، تزئی
ــردارد. معنــای واژگان در لغت  نامــه دهخــدا  متفــاوت را درب
ــردن  ــی ک ــای طوالن ــه معن ــر ب ــت؛ تعمی ــرار اس ــن ق از ای
ــا  ــردن و برپ ــتوار ک ــیید: اس ــازی؛ تش ــد: نوس ــر، تجدی عم

ــه وضــع پیشــین.  ــدن ب ــاده: بازگردان داشــتن؛ و اع
اعتمادالســلطنه نیــز در فصــل هفتــم کتاب مآثــر و اآلثار 
بــه شــرح اقدامــات عمرانــی ناصرالدیــن شــاه می  پــردازد کــه 
همــان واژگان مختلــف در رابطــه بــا انــواع مداخــالت دیــده 
ــب توجــه  ــان واژه »تزئیــن« نیــز جال ــن می می  شــود. در ای
ــی  ــای تاریخ ــردن بناه ــن ک ــه تزئی ــا ک ــن معن ــت، بدی اس
ــوده، ماننــد تزئیــن کاشــی  کاری مســجد  ســنتی مرســوم ب
جامــع اصفهــان کــه در ســبک رازی بــه طــور کامــل آجــری 

بــوده اســت. 

Image 8. Before and after restoration images of Toghrol tower in the reign of Nasereddin Shah (Shararf 
newspaper No. 29, 1302 Islamic calendar) 

 

Image 9. whitening and 
ornamenting the portal of 

Sheikh Lotfollah mosque, based 
on the tastes of the day in Qajar 

period  
(Sarre 1901) 

Image 10. The inscription of the 
southern iwan of Jame mosque of 
Isfahan, indicating three words 

regarding the building restoration: 
Tajdid, Tamir, Tazeen 

 

Image 11. The ruined Khodakhane before 
reconstruction 

  (Wilber 1387) 

Fig.9. The inscription of the southern iwan of Jame 
mosque of Isfahan, indicating three words regarding 

the building restoration: Tajdid, Tamir, Tazeen.

ــود  ــود، کمب ــاس می  ش ــا احس ــه در اینج ــودی ک کمب
گــزارش و شــرح اقدامــات و مداخــالت در دوره ســنت 
را  اقدامــات  تنهــا  نیــز  اآلثــار  و  مآثــر  کتــاب  اســت؛ 
از  نمی  پــردازد.  اقدامــات  شــرح  بــه  و  برمی  شــمرد 
ــار  ــه ناچ ــه ب ــن زمین ــش در ای ــام پژوه ــت انج ــن  رو جه ای
ــا دوره معاصــر  ــه ســنت  هایی پرداخــت کــه ت می  بایســت ب
ادامــه یافته  انــد؛ ماننــد »تزئیــن« بناهایــی تاریخــی کــه در 
ــه آن اشــاره گشــته، بخصــوص  ــز ب کتیبه  هــای گذشــته نی
ــات دوره  ــه اقدام ــد ک ــن باورن ــر ای ــز ب ــیاری نی ــه بس آنک
ــز  ــر نی ــاری در دوره معاص ــت معم ــوزه حفاظ ــنت در ح س
تــداوم داشــته اســت؛ زیــرا بــا آغــاز دوره پهلــوی کــه توجــه 
بــه باســتان  گرایی و حفــظ میــراث گذشــته در ایــران رونــق 
ــران وارد  ــه ای ــوز ب ــت هن ــدرن حفاظ ــش م ــرد، دان می  گی
ــت  ــول حفاظ ــا اص ــا ب ــن  رو مرمت  ه ــود و از ای ــته ب نگش
ــز 1964 کــه  مــدرن انجــام نمی  شــدند. حتــی منشــور ونی
ــوط  ــود، مرب ــت ب ــول مرم ــت اص ــی جه ــی بین  الملل اجماع
ــو و  ــا ورود ایزمئ ــان ب ــیدی و همزم ــه 40 خورش ــه ده ب
ــران  ــتانی ای ــار باس ــت از آث ــی حفاظ ــازمان مل ــکیل س تش
ــورت  ــای ص ــیاری، مرمت  ه ــاور بس ــه ب ــن  رو ب ــت. از ای اس
ــه از  ــران برگرفت ــیدی ای ــه 40 خورش ــش از ده ــه پی گرفت
ــد  ــن در اینجــا چن ــدرن نیســت. بنابرای ــش حفاظــت م دان
ــان  ــش از زم ــه پی ــام گرفت ــی انج ــات مرمت ــه از اقدام نمون

ــز  ــیدی نی ــه 40 خورش ــز 1964 و ده ــور ونی ــن منش تدوی
ــد:  ــن قرارن ــه بدی ــرد ک ــرار می  گی ــه ق ــورد مطالع م

- بازسازی کالبدی: مسجد عتیق شیراز
- جابجایی بنا: سردر مسجد قطبیه اصفهان 

ــزد و  ــع ی ــجد جام ــردر مس ــت س ــا: مرم ــن بن - تزئی
ــان ــع اصفه ــجد جام ــاگرد مس ــوان ش ای

- مرمت کتیبه   بناهای تاریخی
ــع  ــه و جام ــیخ لطف  ال ــجد ش ــی: مس - استحکام  بخش

ــان اصفه
بازسازی کالبدی: مسجد عتیق شیراز

ــه ســده ســوم هجــری  قدمــت مســجد عتیــق شــیراز ب
برمی  گــردد کــه در دوره  هــای بعــدی نیــز تعمیراتــی داشــته 
ــر  ــای دیگ ــه دوره  ه ــوط ب ــی از آن مرب ــن  رو بخش  های و از ای
بــه ویــژه صفویــه اســت. امــا در ســال 1315 کــه اداره 
ــه  ــان ویران ــت چن ــر آن را داش ــد تعمی ــی قص باستان  شناس
 Behruzi, 1975:( ــر ندانســتند ــل تعمی ــه آن را قاب ــود ک ب
192). امــا اندکــی پــس از آن »مــردم شــیراز بــا طیــب خاطر 
و کمــال ایمــان و عالقــه قلبــی جهــت ترمیــم و تجدیــد بنای 
ــه  ــک ویران ــد و ی ــول پرداختن ــان پ ــا توم مســجد، میلیون  ه
ــگاه  ــک عبادت ــورت ی ــه ص ــیده  ای را ب ــم پاش ــوف از ه مخ

 .)Sami, 1984: 568( »ــد ــی درآوردن ــد و مجلل آبرومن

Image 8. Before and after restoration images of Toghrol tower in the reign of Nasereddin Shah (Shararf 
newspaper No. 29, 1302 Islamic calendar) 

 

Image 9. whitening and 
ornamenting the portal of 

Sheikh Lotfollah mosque, based 
on the tastes of the day in Qajar 

period  
(Sarre 1901) 

Image 10. The inscription of the 
southern iwan of Jame mosque of 
Isfahan, indicating three words 

regarding the building restoration: 
Tajdid, Tamir, Tazeen 

 

Image 11. The ruined Khodakhane before 
reconstruction 

  (Wilber 1387) 
Fig.10. The ruined Khodakhane before reconstruction

  (Wilber, 2008)

نکتــه جالــب در ایــن رابطــه، بازســازی بنایــی بــه نــام 
ــتم  ــده هش ــه س ــوط ب ــف مرب ــا بیت  المصح ــه ی خدای  خان
اســت کــه »نیمــی از برج  هــای چهارســوی خدا  خانــه 
بیــش برجــا نبــود، و از کتیبه  هــای معــرق ســنگی دور 
نیــز جــز قســمت مختصــری بقیــه از بیــن رفتــه بــود« بــا 
این  حــال »خدای  خانــه روی همــان ســبک و طــرح اولیــه« 
 Sami, 1984:( در ســال  های 1317 و 1318 بازســازی شــد
569( نوشــتار کتیبــه معــرق ســنگی بــر گرداگــرد بنــا نیــز 
ــن  ــود و مت ــی ب ــرج باق ــه ب ــای روی س ــا بخش  ه ــه تنه ک
کامــل کتیبــه »معلــوم نبــود کــه چیســت«  توســط محمــد 
ــاد و  ــات زی ــا صــرف اوق جعفــر واجــد از شــعرای معاصــر ب
 Behruzi,( ــد ــم ش ــات آن تنظی ــی کلم ــه باق از روی قرین
ــه  ــی ک ــبک و روش ــان س ــه هم ــه ب 196 :1975( و کتیب
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــته ش ــود نوش ــود ب ــاره موج ــه من در س
شــواهد، بازســازی کالبــدی بــا طرحــی ذهنــی بــا شــالوده 
و برج  هــا ترکیــب گشــته و نوشــتار کتیبــه معــرق ســنگی 
ــده ترکیــب  ــدک باقی  مان ــا بخش  هــای ان ــز در ترکیــب ب نی



رویکرد سنتی حفاظت معماری در مشرق زمین 
ی
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ــا  ــدام در تضــاد ب ــن اق ــده اســت. شــیوه ای ــم گردی و تنظی
اصــل بازســازی اســت کــه تنهــا در صــورت وجــود شــواهد 

کافــی مجــاز اســت. 
جابجایی سردر مسجد قطبیه اصفهان 

ــگام  ــه هن ــه ب ــوی قطبی ــجد صف ــردر مس ــی س جابجای
ــان  ــی( در اصفه ــی کنون ــان شــاه )طالقان شــکل  گیری خیاب
بــه ســال 1320 اســت. ایــن انتقــال توســط جــواد مجــدزاده 
صهبــا رییــس اداره باستان  شناســی اصفهــان و معمــار 
معارفــی انجــام می  گیــرد. در اینجــا آنچــه ارزشــمند تلقــی 
شــده و مــورد حفاظــت قــرار گرفــت، کاشــی  کاری ســردر و 
ــتنادی آن،  ــری و اس ــع ارزش هن ــت، در واق ــه آن اس کتیب
ــد ارزش  ــردر واج ــل س ــح اصی ــر مصال ــد و دیگ ــا کالب ام
ــه  ــی  ها از بدن ــن  رو کاش ــدند. از ای ــته نش ــداری دانس نگه
جــدا شــده و بــر روی کالبــد دیگــری کــه بــه همــان انــدازه 
ســاخته شــده بــود منتقــل گردیدنــد و بدیــن ترتیــب تنهــا 
کاشــی  ها و شــکل ســردر و آن هــم در مکانــی دیگــر حفــظ 
ــکان  ــت م ــه جه ــتون ب ــاغ چهلس ــه ب ــت. از آن رو ک گش
نگهــداری ســردر منتقــل شــده درنظــر گرفتــه شــد کــه بنــا 
ــع  ــد، در واق ــوزه درآی ــک م ــه صــورت ی ــود چهلســتون ب ب
ــر  ــه دیگ ــدی ک ــرای کالب ــوزه  ای ب ــت م ــی حفاظ ــه نوع ب
ــد  ــال  های بع ــت. در س ــور نیس ــرای آن متص ــردی ب کارک
ــار  ــه کن ــب ب ــن ترتی ــه همی ــز دروازه درب کوشــک را ب نی

ــد.  ــه منتقــل کردن ســردر قطبی
 تزئین بنا: سردر مسجد جامع یزد

نکتــه مهــم در رابطــه بــا مرمــت ســردر مســجد جامــع 
ــی ســردر کاشــی داشــته  ــه بخــش داخل ــزد آن اســت ک ی
ــود،  ــده ب ــی مان ــوم آن باق ــک س ــدود ی ــا ح ــه ت ــه البت ک
ــاره  ــه من ــی و پای ــه بیرون ــه بدن ــا آن بخــش از ســردر ک ام
ــه  ــود اگرچ ــده ب ــی نش ــچ  گاه کاش ــد، هی ــمار می  آی ــه ش ب
ــه ســبک  ــه ب ــن بدن ــود. ای ــن منظــور ســاخته شــده ب بدی
ــر آن کتیبه  هایــی ایجــاد  ــر کاشــی  کاری شــده و ب زمــان اث
می  گــردد. معمــار تعمیــرات مســجد حســینعلی محمــودی 
ــوارد  ــا در م ــن بن ــود )Qoreishi, 1995(. تزئی ــزی ب مهری
ــه حیــاط  ــه رو ب دیگــر هــم دیــده شــده اســت؛ ماننــد بدن
ایــوان درویــش مســجد جامــع اصفهــان کــه آجــری و ســاده 
ــا الگــو گرفتــن  ــا کاشــی معقلــی و ب بــوده و در دهــه 30 ب
 Honarfar,( از آرایه  هــای درون ایــوان تزئیــن می  شــود

 .)1971: 124

مرمت کتیبه  های تاریخی

ــا خدای  خانــه مســجد عتیــق شــیراز دیــده  در رابطــه ب
ــه نوشــتار یــک کتیبــه تاریخــی کــه تنهــا  شــد کــه چگون
ــه  ــد و ب ــی ش ــده، بازآفرین ــی مان ــی از آن باق ــش اندک بخ
همــان ســبک بازســازی گردیــد. در واقــع یــک متــن بــرای 
ــده شــد. چنیــن رویکــردی  آن بخش  هــای مفقــود آن آفری
در مــورد تعمیــر کتیبه  هــای دیگــری ماننــد ایــوان مدرســه 
ــده می  شــود. ــز دی ــان نی ــع اصفه ــری در مســجد جام مظف

ــر باستان  شناســی وقــت اصفهــان  مجــدزاده صهبــا مدی
چگونگــی تکمیــل کتیبــه را این  گونــه روایــت می  کنــد کــه 
نوشــتار کتیبــه از آیــات و احادیــث نبــود کــه بتــوان آن را 

Image 14. The present condition 
of Qotbie mosque portal in 

Chehelsotoon garden 

Image 13. Darb-e-Kushk, 
Isfahan 

 (Sarre 1901, 86) 

Image 12. Darb-e-Kushk, after 
removing the tilework 

 (Golombek 1976) 

Image 15. The painted photo of 
the Yazd Jame mosque portal, 

which never had been 
ornamented with tilework 

 (Bayron, 1934) 

Image 16. Addition of buttresses to 
Sheikh lotfollah mosque 

 (Zander 1396) 

Fig.11. Darb-e-Kushk, after removing the tilework
 (Golombek 1976)

Image 14. The present condition 
of Qotbie mosque portal in 

Chehelsotoon garden 

Image 13. Darb-e-Kushk, 
Isfahan 

 (Sarre 1901, 86) 

Image 12. Darb-e-Kushk, after 
removing the tilework 

 (Golombek 1976) 

Image 15. The painted photo of 
the Yazd Jame mosque portal, 

which never had been 
ornamented with tilework 

 (Bayron, 1934) 

Image 16. Addition of buttresses to 
Sheikh lotfollah mosque 

 (Zander 1396) 

Fig.12. Darb-e-Kushk, Isfahan (Sarre 1901, 86)

Image 14. The present condition 
of Qotbie mosque portal in 

Chehelsotoon garden 

Image 13. Darb-e-Kushk, 
Isfahan 

 (Sarre 1901, 86) 

Image 12. Darb-e-Kushk, after 
removing the tilework 

 (Golombek 1976) 

Image 15. The painted photo of 
the Yazd Jame mosque portal, 

which never had been 
ornamented with tilework 

 (Bayron, 1934) 

Image 16. Addition of buttresses to 
Sheikh lotfollah mosque 

 (Zander 1396) 

Fig.13. The present condition of Qotbie mosque portal 
in Chehelsotoon garden

Image 14. The present condition 
of Qotbie mosque portal in 

Chehelsotoon garden 

Image 13. Darb-e-Kushk, 
Isfahan 

 (Sarre 1901, 86) 

Image 12. Darb-e-Kushk, after 
removing the tilework 

 (Golombek 1976) 

Image 15. The painted photo of 
the Yazd Jame mosque portal, 

which never had been 
ornamented with tilework 

 (Bayron, 1934) 

Image 16. Addition of buttresses to 
Sheikh lotfollah mosque 

 (Zander 1396) 

Fig.14. The painted photo of the Yazd Jame mosque 
portal, which never had been ornamented with 

tilework (Bayron, 1934)
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ــداری  ــا مق ــز تنه ــا نی ــرد، و در بســیاری از بخش  ه ــدا ک پی
الــف و الم و برخــی حــروف بجــا مانــده بــود کــه می  بایســت 
ــه  ــورد ک ــد بخ ــروف پیون ــا آن ح ــه ب ــت ک ــی را یاف واژگان
ایــن کار 50 روز زمــان بــرد. بــرای خــط آن نیــز از چگونگــی 
نــگارش حــروف قدیمــی بهــره بردنــد و نتیجــه نیــز آن شــد 
کــه بهتریــن اســتادان خــط ممکــن نیســت بتواننــد میــان 
ــدک نفــاوت  خطــوط اصلــی کتیبــه و خطــوط تعمیــری ان
 .)Sarnevesht newspaper, No.48( »ــد ــخیص دهن تش
در اینجــا صهبــا بــه نکتــه  ای مهــم اشــاره دارد و آن اینکــه 
بخــش قدیــم و جدیــد قابــل تشــخیص نباشــد. نکتــه  ای در 
تضــاد بــا رویکــرد مــدرن کــه بــر خوانایــی مرمــت و قابــل 

تشــخیص بــودن آن تأکیــد دارد.
ــع  ــجد جام ــردر مس ــت س ــی: مرم استحکام  بخش

ــان ــع اصفه ــجد جام ــاگرد مس ــوان ش ــزد و ای ی

در شــمال داالن مســجد شــیخ لطف  الــه حوضخانــه 
ــده از آن موجــب  ــم برآم ــه ن ــرار داشــت ک و آبریزگاهــی ق
آســیب و ترک  خــوردن تــاق شــده بــود. بنابرایــن در 
مرمت  هــای ســال 1312-1316 ایــن بخــش از بنــا توســط 
ــه  ــت جبه ــت تقوی ــد. جه ــذف گردی ــی ح ــار معارف معم
ــوار  ــزرگ در پشــت دی شــمالی نیــز چهــار هــوی آجــری ب
ــین  ــتاد غالمحس ــده آن اس ــه اجراکنن ــد ک ــمالی زده ش ش
معمــار بــود )Varjavand, 1977: 3(. از ایــن  رو دیــده 
ــا افــزودن کالبدهــای  می  شــود استحکام  بخشــی در اینجــا ب
حجیمــی بــه بنــای تاریخــی انجــام گردیــده و درواقــع منظر 
پشــت بنــا تغییــر می  کنــد. معارفــی مهاربنــدی نمایــان بــا 
آهــن را نیــز در مســجد جامــع اصفهــان انجــام داده اســت 
ــاره  ــا و من ــی ایوان  ه ــت برخ ــز در پش ــون نی ــم اکن ــه ه ک

ــد. ــا را دی ــوان آنه ــجد می  ت مس

Image 14. The present condition 
of Qotbie mosque portal in 

Chehelsotoon garden 

Image 13. Darb-e-Kushk, 
Isfahan 

 (Sarre 1901, 86) 

Image 12. Darb-e-Kushk, after 
removing the tilework 

 (Golombek 1976) 

Image 15. The painted photo of 
the Yazd Jame mosque portal, 

which never had been 
ornamented with tilework 

 (Bayron, 1934) 

Image 16. Addition of buttresses to 
Sheikh lotfollah mosque 

 (Zander 1396) 

Fig.15. Addition of buttresses to Sheikh lotfollah 
mosque (Zander, 2017)

نتایج مطالعه بخش مربوط به رویکرد ایران

از مطالعــه مرمــت نمونه  هــای مربــوط بــه ایــن بخــش 
ــی و  ــن، جابجای ــدی، تزئی ــازی کالب ــته بازس ــج دس در پن
ــه  ــد ک ــه ش ــی برگرفت ــا و مفاهیم ــا کده ــت کتیبه  ه مرم
برآینــد آنهــا نیــز بــه صــورت پنــج مقولــه ارائــه می  گــردد 
ــده اســت. در  ــه در جــدول   1 و شــکل های 16 و 17 آم ک
جــدول 1 مفاهیمــی کــه از بررســی نمونه  هــای مــورد مطالعــه 
ــده  ــته  بندی ش ــد دس ــت می  آم ــه دس ــا ب ــذاری آنه و کدگ
اســت. بــه عنــوان نمونــه، توجــه بــه رّد )نشــان( دوران معاصــر 
یکــی از اصــول مــدرن حفاظــت معمــاری اســت کــه در ایــن 
ــری  ــا کار تعمی ــد ت ــالش می  ش ــه ت ــل آنک ــه دلی ــا ب نمونه  ه

ــد، و  ــی نمی  ش ــه آن توجه ــد ب ــل باش ــا کار اص ــان ب همس
ــدون شــواهدی از گذشــته انجــام  ــوارد بازســازی کــه ب ــا م ی
می  گرفــت. در مرحلــه بعــد که در شــکل 16 نشــان داده شــده، 
بــا دســته  بندی و تفســیر مفاهیــم بــه مقوله  هایــی می  رســیم 
کــه برآینــد کدهــا و مفاهیــم برگرفتــه از نمونه  هــا هســتند که 

ــد: ــن قرارن ــن مقوله  هــا بدی ای
1. توجه به تزئین و ارزش زیبایی  شناسی اثر

2. توجه به اصالت هنر سنتی و نه کالبد مادی
3. ضرورت تکمیل بنای تاریخی به شیوه سنتی

4. تأکید بر عدم خوانایی مرمت
5. استحکام  بخشی با افزوده  های نمایان

مقولــه آخــر تضــادی بــا اصول مــدرن حفاظــت نــدارد، از 
ایــن  رو در مرحلــه بعــدی که در شــکل 17 نشــان داده شــده، 
چهــار مقولــه نخســت مــورد تفســیر قــرار می  گیــرد و دیــده 

می  شــود کــه در هریــک تأکیــد بــر یــک مفهــوم اســت.
ــر تأکیــد  ــا کــردن اث ــر زیبایــی و زیب ــه نخســت ب مقول
ــنتی،  ــر س ــمندی هن ــت و ارزش ــر اصال ــه دوم ب دارد، مقول
ــال  ــه کم ــودن و ب ــل ب ــل و کام ــر تکمی ــوم ب ــه س مقول
ــر مهــارت ســنتی تأکیــد  ــه چهــارم ب ــر، و مقول رســیدن اث
ــار  ــن چه ــد. بنابرای ــم باش ــا کار قدی ــابه ب ــر مش ــا اث دارد ت
ــنتی  ــارت س ــنتی و مه ــر س ــال، هن ــی، کم ــزاره زیبای گ
تأکیــد اصلــی رویکــرد ایــران بــر مبنــای نمونه  هــای 

ــت. ــده اس ــه ش مطالع

بحث و جمع  بندیبحث و جمع  بندی
پیــش از آنکــه رویکــرد مــدرن حفاظــت معمــاری 
ــول و  ــه اص ــر منطق ــک ه ــود، بی  ش ــر ش ــان فراگی در جه
ــه داشــته  ــن زمین ــد خــاص خــود را در ای ــا و قواع ویژگی  ه
اســت. بــا توجــه بــه مطالعــه مــرورِی مصداق  هایــی از 
ــی در  ــرق، تفاوت  های ــاری در ش ــت معم ــنت  های حفاظ س
ــدرن  ــول م ــا اص ــه ب ــرق در مقایس ــرد ش ــگاه و رویک ــوع ن ن
منشــور ونیــز 1964 دیــده شــد. عمــده ایــن تفاوت  هــا ناظــر 
بــر ایــن امــر بــود کــه شــرق بیشــتر بــر روح اثــر تأکیــد دارد 
و نــه مــاده و در واقــع ارزش معنــوی فراتــر از خــود مــاده اثــر 
ــح نیــز نشــأت  ــی مصال ــن رویکــرد از نامانای اســت. البتــه ای
می  گیــرد، امــا در اصــول حفاظــت بایــد تــا آنجــا کــه ممکــن 
اســت مــاده اصــل دســت نخــورده بمانــد. بنابرایــن در شــرق 
ــه عنــوان یــک اصــل کــه برآمــده  ــا فناپذیــری ب نامانایــی ی
ــاور  ــد و ب ــورد تأکی ــت م ــی اس ــی و دین ــم فرهنگ از مفاهی
اســت. از ســویی در فرهنــگ شــرق نیــز رویکردهایــی دیــده 
ــد؛  ــدرن حفاظــت دارن ــا اصــول م ــه شــباهت  هایی ب شــد ک
ــه  ــن ک ــابی در ژاپ ــوکی و وابی  س ــنت  های کینتس ــد س مانن
بــا خوانایــی مرمــت و زیبــا دانســتن زنــگار همخوانــی دارنــد. 
در حالی  کــه نــو کــردن مصالــح و کالبــد نیــز در ســنت  های 
شــرقی دیــده می  شــود. در میــان کشــورهای شــرقی، ســند) 
اینتــک(9 از کشــور هنــد بســیار جالــب توجــه اســت، زیــرا از 
آنجــا کــه تأکیــد بســیار بر ســاختار ســنتی و زمینــه فرهنگی 
ــد  ــت مانن ــول حفاظ ــا اص ــز ب ــی را نی ــود دارد، تفاوت  های خ
حفــظ زنــگار و خوانایــی مرمــت نمایــان می  ســازد و آنهــا را  

ــد. ــوان می  دان ــد ناهمخ ــنت  های هن ــا س ب
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Fig.17. The final result based on the categories of the Iranian studied restorations

Fig.16. Categories of the concepts and codes of the Iranian studied restorations

Table 1. Coding and concepts derived from the studied cases of the Iranian restorations
Concepts Contradiction with 

international principles 
Time Historic building Intervention 

� Regard to artistic value 
� Museum�like preservation for the building with 
no use 
� Worthlessness of original material with no 
ornamentation 
� No attempt to preserve in original place in 
confronting with development 

Worthlessness of 
materials without 

ornamentation 

1940 The portal of qotbie 
mosque 

Replacement 

� Reconstruction with less evidences 
� No regard to contemporary stamp 
� Regard to traditional completeness 

Reconstruction without 
evidences 

1930s Atiq mosque of shiraz Reconstruction 

� Addition & completion of ornamentation 
� Ornamenting in harmony with the surrounding 
patterns 

Completing with regard 
to original style 

1940s Yazd Jame mosque Ornamenting 
1950s Shagerd iwan 

� Necessity of filling the missing parts 
� Attempt to find words to combine with missing 
words 
� Not distinguishing between restoration and 
original parts and attempt to make them similar 

Inscription reconstruction 
with no evidence of the 

original text 

1030s Mozaffari madrasa 
 

Abbasi jameh mosque 

Completion of 
inscription 

� Physical addition for consolidation 
� Attempt to preserve the existing condition 

� 1930s Sheikh lotfollah mosque Consolidation 
Isfahan Jame mosque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 necessity of physical 

completeness 
 reconstruction with 

less or no evidences 
 filling the missing 

 concern to artistic 
value 

 worthlessness of 
original materials 

 completion & 
addition of 
ornaments 

 ornamenting with 

ــان داد  ــم نش ــران ه ــر در ای ــای تعمی ــه نمونه  ه مطالع
ــر  ــتر ب ــر بیش ــش از معاص ــل در دوره پی ــای عم ــه مبن ک
تــداوم کارکــرد و تبدیــل بنــا بــه ســبک و ســلیقه روز بــوده 
و ارزش  هــای میراثــی کمتــر مــورد توجــه بــوده اســت. امــا 
ــه  ــه ب ــتان  گرایی و توج ــه باس ــت ک ــوی نخس در دوره پهل
ــل  ــه دلی ــه ب ــا اگرچ ــوده، بناه ــر ب ــته مدنظ ــراث گذش می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regard to aesthetical value 

 

Authenticity of traditional art 

 

 

Unreadability of  restoration 

 

 

Beauty 

 

 

 

 

 
Achievement to 

completeness & beauty 
with traditional art & 

proficiency 

Traditional art 

Completeness 

Traditional 
proficiency 

Necessity of completing 
traditionally 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 necessity of physical 
completeness 

 reconstruction with less or 
no evidences 

 filling the missing parts in 
inscriptions 

Necessity of completing 
traditionally 

 concern to artistic value 
 worthlessness of original 

materials 

Authenticity of traditional art  

 completion & addition of 
ornaments 

 ornamenting with 
patterns of other parts 

Regard to aesthetical value 

 concern to the original style 
 concern to similarities and 

proportions 
 no concern to contemporary 

stamp 

Unreadability of restoration 

 exposed steel 
 adding elements for 

consolidation 
 attempt to preserve the existing 

condition 

Consolidation with exposed 
additions 

ــیوه  ــا ش ــان ب ــت همچن ــدرن حفاظ ــش م ــدم ورود دان ع
ســنتی مرمــت می  شــدند، امــا توجــه بــه ارزش  هــای هنــری 
ــز  ــی نی ــال تفاوت  های ــا این  ح ــوده و ب ــر ب ــی مدنظ و میراث
ــا برخــی اصــول منشــور ونیــز 1964 داشــته  اند، چنانچــه  ب
خوانایــی مرمــت و بازســازی بــر مبنــای شــواهد معتبــر در 
ــود.  ــد نب ــورد تأکی ــدان م ــده چن ــه ش ــای مطالع نمونه  ه
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همچنیــن شــباهت  هایی بــا دیگــر کشــورهای شــرقی 
نیــز دیــده می  شــد کــه بیشــتر بــا مــوارد مطــرح شــده در 
منشــور هنــد همخوانــی داشــت و نــه شــرق آســیا. برخــی 
ــر  ــود منحص ــوع خ ــز در ن ــران نی ــرد ای ــای رویک ویژگی  ه
ــی و  ــای تاریخ ــک بن ــن ی ــد تزئی ــتند، مانن ــرد هس ــه ف ب
همچنیــن تکمیــل ســنتی بنــای تاریخــی کــه تأکیــدی بــود 
بــر عــدم پذیــرش اصــول مدرنــی ماننــد خوانایــی مرمــت و 

ــر. ــان دوران معاص نش

پی نوشتپی نوشت
1. The West or Western World
2. Wandjina
3. The Shinto Ise shrine
4. Kintsugi
5. Wabi Sabi
6. Hoi An Protocols
7. Charter for the Conservation of Unprotected Architectural 
Heritage and Sites in India
8. Indian National Trust for Art and Cultural Heritage  
(INTACH)
9. INTACH

تشکر و قدردانیتشکر و قدردانی
موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.

تعارض منافعتعارض منافع
نویســندگان اعــالم می دارنــد کــه در انجــام ایــن پژوهــش 
هیچ گونــه تعــارض منافعــی بــرای ایشــان وجود نداشــته اســت.

تاییدیه های اخالقیتاییدیه های اخالقی
نویســندگان متعهــد می شــوند کــه کلیــۀ اصــول اخالقــی 
انتشــار اثــر علمی را براســاس اصــول اخالقــی COPE رعایت 
ــوارد تخطــی از  ــک از م ــد و در صــورت احــراز هــر ی کرده ان
اصــول اخالقــی، حتــی پــس از انتشــار مقالــه، حــق حــذف 

مقالــه و پیگیــری مــورد را بــه مجلــه می دهنــد.

منابع مالی/ حمایت هامنابع مالی/ حمایت ها
موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.

مشارکت و مسئولیت نویسندگانمشارکت و مسئولیت نویسندگان
نویســندگان اعــالم می دارنــد به طــور مســتقیم در 
ــه مشــارکت فعــال  ــگارش مقال مراحــل انجــام پژوهــش و ن
ــات و  ــام محتوی ــئولیت تم ــر مس ــور براب ــه ط ــته  و ب داش

مطالــب گفته شــده در مقالــه را می پذیرنــد.

https://archnet.org/sites/16396/media_contents/106152
https://archnet.org/sites/16396/media_contents/106152
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