
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 عملکرد بدون رویکردچالش های فقدان مبانی نظری مداخله در معماری بومی

 با نگاه ویژه به معماری روستیک

 
 1محمد علی بزرگمهر

، صنعت ایران، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبیکارشناس ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی از دانشگاه علم و 

 :پست الکترونیکی
 

 

 

 

 چکیده 
مبانی نظری مداخله در معماری بومی عموما برای معماری های شاخص سبکی تعریف شده اند و هر چه قدر از معماری های 

به معماری های روستیک نزدیک می شویم مفاهیم اصولی مداخالت مانند حفاظت، مرمت و ... نیاز به باز تعریف و دقت  شاخص سبکی

و مرمت بناهای تاریخی در بازتعریف مفاهیم  حفاظتعمل بیشتری می باشند. اما در عمل معضل موجود در حیطه اجرایی و عملی 

اهداشت باززنده سازی، مراقبت و ... موجود نیست. بلکه عدم آشنایی و رعایت اصول مرتبط با دانش مرمت مانند حفاظت، مرمت، نگ

 ی اصیل میراث فرهنگی خواهیم بود.هاارزششاهد تداوم  توانیمتنها در این صورت است که  رسدیماخالقی حفاظت است. به نظر 

 

 

 ، معماری سبکی و معماری روستیکمرمتمبانی نظری مرمت، اصول اخالقی حفاظت، منشور ملی  های کلیدی:واژه
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 مقدمه 
دانست. زیرا که تقریبا تمامی بناهای عمده ترین وجه معماری سنتی و بومی را باید در آنچه امروزه به عنوان آثار تاریخی منقول 

به عنوان بخش همه و همه را باید  میراث معماری بومی ایران دانست.  -به اسثنای نمونه های معاصر معماری مدرن–تاریخی ایران 

بر اساس  توانیمرمت م ینظر یمبان دگاهیحفاظت و مرمت فیزیکی میراث فرهنگی را با داز میراث فرهنگی ایران شاخته می شوند 

ها آغاز شده و تا تحویل به آینده تعریف کرد که از شناخت منابع واقعی فیزیکی آن نوعی روش شناسی منتقدانه از منظر انتقال و

 . ابدییتاریخی و زیبایی شناسانه ادامه م یهاجنبه

به نظر نگارنده چالش موجود در مداخله های امروزه در در شناخت تکنیکها و روشهای اجرایی معماری بومی، بلکه در فقدان 

فقدانی که موجب مسخ ارزش های میراثی برخی از عناصر  مبتنی بر میانی نظری مرمت نظری مرمت است. وجود رویکردهای منسجم

معماری بومی هست که مورد مداخالت جدید قرار گرفته است و آنها را از عناصری اصیل و منحصر به فرد به عناصری تزئینی نزول 

 داده است.
 

 روش تحقیق
دانی ناشی از یک دهه بررسی عملی و درگیری در امور اجرایی مداخالت مرمتی روی معماری بومی در تدوین این مقاله از مطاعات می

 بهره گیری شده است و در کنار آن مطاعات کتابخانه ای به غنای فکری ناشی از این مطالعات افزوده است.

 

 فرگشت مفاهیم نظری مداخله در گذر زمان 
و ساخت یک موضوع یا اثر )شیء یا بنای خاص( با شرایط فرهنگی، اجتماعی و فیزیکی زمان خود عجین است و از  طراحی

ها پایدار و . بر اساس این واقعیت که ارزششودیجوار ارتباط دارد، تعریف مهم یهافرهنگ ای یکه با فرهنگ خود ییهاطریق ارزش

بر فاصله  توانینم نیو طی گذشت زمان، لزومًا قابل تغییر هستند. بنابرا شوندیاعات ایجاد مثابت نبوده و دائمًا توسط افراد یا اجتم

 .دیآییک اثر هنرمند هرگز بدست نم هیزمانی فائق آمد، باز آفرینی دقیق معنایی اول

به عقاید فرهنگی مناسب در آن دوره زمانی نیاز دارد و ممکن است با ایده کلی ما در زمان حال  شود،یوقتی یک اثر ساخته م

تاریخی  ژهیمتفاوت باشند، طبعاً آن اثر که در زمان و مکان مشخصی تولید شده، با گذشت زمان صاحب نوعی اصالت و تمامیت و

چنین  یهاو تاریخی زمان خود است؛ لذا شرط اساسی برای بقای ارزشسازنده آن به کلیت هنری  دکه نمایانگر وابستگی افرا شودیم

 بناهایی تضمین اصالت این بناها برای سپردن به آینده است.

 و انتقادی نظریات از طریق که است آینده به سپردن برای هاآن اصالت تضمین گذشته، آثار یهاارزش بقای برای اساسی شرط

 در اصالت جستجوی و کشف .ابدییم امهاد و فرهنگی یاقتصاد اجتماعی، میمفاه تا و آغاز فیزیکی منابع و بنیادی مراجع شناسایی

 به سر ارزشی مختلف یهایگوناگون از متشکل جهانی در که از آنجایی و شودیم محسوب مطلوب آرمان یک گذشته، فرهنگی میراث

 .است مشاهده قابل خاص فرهنگ یک یهاارزش اعتبار و صحت در بیشتر هبلک هادر شباهت نه جهانی ارزش مفهوم بریم،یم

( بین رویکردهای راسکین و ویوله لودوک جابجا شده است و روند یمرمت ایحفاظتی ) یهاتیاواسط قرن نوزدهم تا کنون اولو از

و جلو و عقب رفتن بین این دو قطب ادامه داشته و حاکی از این بوده که « مرمت بر اساس سبک»و « عدم مداخله صرف» نیماب

کمتری با عینیت مطلق دارد. امّا گذر دریافتی یک جامعه در مقطعی از زمان، ارتباط  یهاشرویکرد صحیح نسبت به تعصبات یا ارز

 .به یادگار گذاشته اندو اصالت  تینیع ، برای آیندگانمواجههنتایج آن  بوده اند که موفق یندهایزمان نشان داده که فرا
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 مرمتی از بازسازی تا حفاظت پردازانهینظرروند آرای  - 1نمودار 

 (6, 1378)کاویان نمودار از: 
 

 طبقه بندی معماری بومی
 واحد حالیکه ماهیت در. باشد. می..و شناسی مردم شناسی زیبایی فرهنگی تاریخی ارزشهای از بسیاری بیانگر معماری کالبد

 در. است شده ظاهر خود ترین شکل عالی در معماری ترکیب یک در هنری و تاریخی 1یادمان یک عنوان به که است ایرانی معماری

 عنوان به تواندمی باشد معماری ترکیب ساختاری این و کالبدی ساز زمینه عنوان به ایرانی تفکر و اندیشه که زمانی شده ذکر مفاهیم

 .یابد معتبر منزلتی و جایگاه ایرانی باغ

 ناپیدای های و واقعیت املعو ولی نیست طبیعت بازآفرینی ایرانی باغ که شد آور یاد باید ایرانی باغ ویژگیهای بیان در را نکته این

 بیانگر که یابدمی دست تولید فضایی به و نمایدمی حاکم طبیعت برنظم را انسانی نظم اندیشه درقالب و گیردمی کار به را طبیعت

 .است ایرانی فرهنگی هویت

 :2ردیگیدر یکی از سه دسته زیر قرار م فارغ از دوره و زمان خلق معماری اثرهر 

                                                 
1 Monument 

ویش را تقدیم ایشان خآشنایی با این مفاهیم را مدیون جناب آقای دکتر کوششگران از اساتید محترم معماری دانشگاه یزد هستم و بدین ترتیب سپاس  2

 نمایم. محققمی
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 : معماری سبکی آثار -1

خاص خود یک عنصر معماری را با جهان معماری عرضه  یهایگاهی یک یا چند معمار بلند آوازه یا گمنام امّا توانا با ایجاد نوآور

 شناختهها شاخصهاکنون معماری آن دوره با آن و  ابدییو به سرعت گسترش م ردیگین عنصر شاخصه دوران قرار میکه ا کندیم

ی معماری صفوی در هاشاخصهآنچه ما به عنوان  مانند. ردیگیسبک معماری عصر خود قرار م .ردیگیمو مورد ارزیابی قرار  شودیم

تراز اوّل اجرا  معماران. این گونه آثار از قدرت اجرایی باالیی برخوردار است و تنها توسط مسجد جامع عباسی اصفهان سراغ داریم

و امروزه بسیار مشهور  اندبودهاین آثار همیشه مورد توجه  .شوندیمراکز عمده سیاسی و اقتصادی اجرا م . این آثار غالبًا درشودیم

. مانند مسجد شوندیم شناختهنظام حفاظتی خاصی برای خود دارا هستند. این آثار با پشتیبانی افراد تراز اوّل مملکت  تماماً بوده و 

 3کبود و باغ چهلستون.

 
ویژگیهای آثار معماری سبکی -2 نمودار  

نگارندهنمودار از:   

 معماری عرفی:  آثار -2

از رواج آن گذشت حال دیگر اساتید درجه دوّم به رموز آن دست  اندکیوقتی که یک عنصر معماری سبکی کاماًل فراگیر شد و 

 و فراتر از مرزها هانیمعماری به گوشه و کنار سرزمصر احالت است که عن ن. در ایندینمایپیدا کرده و اقدام به بهره گیری از آن م

با توجه به روند هویت بخشی بناهای تاریخی، اینک این گونه آثار  تر است.امّا کیفیت اجرایی آن از نوع سبکی آن پایین ؛ابدییراه م

بزرگان محلی هستند. در برخی ویژگیها هم مورد توجه هستند ولی شهرت آثار سبکی را ندارند. پشتیبانان شکل گیری این آثار امرا و 

های معماری سبکی به شاخصه -مثل شاهنشین -کنند. عناصر اصلی گاهی این آثار به آثار سبکی و گاهی به روستیک تمایل پیدا می

                                                 
 یایی خاصی مانند شهر و روستا نیست.به موقعیت جغراف هاآنانتساب  نیاز به -ی ارائه شدههانمونهمانند –شود برای معرفی برخی از این آثار مالحظه می 3

آثار معماری 

سبکی

:اجرامکان

مراکز سیاس ی 

و اقتصادی 

بزرگ کشور 

: کارفرما

افراد تراز 

اّول مملکت

:ویژگی

نوآوری

:تعداد

کم

:مجری 

اساتید 

برجسته ملی
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د کنند. مانند مسجهای معماری روستیک شباهت پیدا میبه شاخصه -ی خدماتیهابخشمانند -شوند و عناصر فرعی نزدیک می

 4جامع قاین و باغ اکبریه بیرجند

 
 ویژگیهای آثار معماری عرفی  -3نمودار 

 نگارندهنمودار از: 

ها را اجرا و استادکاران بومی آن ابدییبرخی آثار معماری نیز در ابتدا در میان عامه مردم رواج م :5معماری روستیک آثار -3

. انددارند و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه یاجمله اینکه روش اجرایی ساده. این گونه آثار دارای چند ویژگی هستند از کنندیم

گی عمده دیگر این آثار ژنیز هست. وی ترین نوع معماریو مردموار شودیبنابراین از مصالح بوم آورد در ساخت آن بهره گیری م

ی شاخصه و هویت بخش معماری هاارزش پندارندیماین آثار هم فراتر از آنچه عامه یا برخی خواص  هاست.گستردگی فراوان آن

بسیار مغفول هستند و هیچ کوششی  هاارزشی نیست. امّا با وجود این اسادهکار  هاآناسالمی و ایرانی را در خود دارند که البته کشف 

 باشندیم. این آثار نمایانگر زندگی مردم عادی جامعه شوندیمی بولدوزرها سپرده هاغیتی به راحتو به  شودینم هاآنبرای حفاظت از 

گفت هیچ صاحب نظری بدین وادی وارد نشده  توانیم هاآنو علیرغم گستردگی، تنوع، در دسترس بودن و سهولت کار بر روی 

 است. 

 

                                                 
 این گونه آثار نیازمند انتساب به یک مکان جغرافیایی خاص هستند. 4
5 Rustic بر جمه کرد. اظهار نظر قاطع را تر "بومی"یا  "روستایی"دهاتی"توان آن را ی پیدا نکردم و میو گویای برای معماری روستیک معنای مصطلح

 شود.گذاشته می نظرانصاحب عهده

آثار معماری 

عرفی

:مکان اجرا

مراکز امارت 

محلی

: کارفرما

افراد برجسته 

منطقه

:ویژگی

تداوم

:تعداد

متوسط

:مجری 

اساتید برجسته 

مناطق
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 ویژگیهای آثار معماری روستیک -.Error! No text of specified style in documentنمودار 

 نگارندهنمودار از: 

 
 مسجد کبود و علی قاپو - 2و  1 یتصویرها

آثار معماری 

روستیک

:اجرامکان

تمامی مراکز 

سکونتی

: کارفرما

افراد عادی 

:ویژگی

مردم واری 

:تعداد

زیاد

:مجری 

اساتید محلی
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 نگارندهتصویرها از: 

  
 آباد بیرجند )قاجاری(مسجد میانده بشرویه )صفوی( و باغ امیر  -4و  3 یتصویرها

 نگارندهتصویرها از: 

 

  
 یک خانه روستیک ناشناخته در نهبندان و سرنوشت آن پس از نیم ساعت از عکس قبل  -6و 5 یتصویرها

 نگارندهتصویرها از: 

 توجه به اصول اخالقی حفاظت  
نگارنده معتقد است به عنوان مبحثی بنیادین، مبانی نظری مرمت را از زاویه اخالق در حفاظت و مرمت مورد مداقه قرار دهد. 

در این راه سخن ابتدا از جایگاه اخالق در مرمت در سخنان روانشاد دکتر باقر آیت اهلل زاده شیرازی بزرگ مردی که پدر مرمت علمی 

 نماید:او دارد، آغاز می ازی از دانش و دیدگاه خود را اعمدهی بی واسطه یا با واسطه بخش گرمرمتایران است و هر 

است متخصص و هنرمند که  انسانی ،گر. مرمتسازدیم مشخص را( انسانگر )است که رابطه بین اثر و مرمت یمرمت، اقدام»

ر. او را جاذبه عشق به تاریخ، هنر و باالتر از همه انسان به این کار معاص یو انسان ستی یتر آنکه امروزنگاه عمیق به تاریخ دارد و مهم

 « کشانده است.
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شناخت  برایست  یازهیشناخت و عشق است و این عشق است که انگ یاز رو ینیست و نگاهش به اثر تاریخ تفاوتییانسان ب او

 عاشقانه، عالمانه و هنرمندانه است.  ایاو و رابطه او با اثر رابطه

است که پیش  یتیمرمت مأمور ،یخداوند است. به گفته متفکر یپیش از آنکه یک حرفه باشد، ترضیه روح و طلب رضا رمتم

تا تحصیل منفعت،  خواهدیتا هیجان، شرافت م خواهدیوجدان م ،یتا بارور طلبدیم یبردبار خواهد،یاز آنکه نبوغ بخواهد شناخت م

 کار بود، بلکه باید خود را وقف کرد. نباید به دنبال کسب و  یدر این واد

 رنگ آن در گرکه مرمت تمام شود و نیت مرمت یاین کار آفت است. آن روز یو منیت برا یخودخواه طلبد،یتواضع م مرمت

 . بازدمی شخصیت اثر یابد، انعکاس و گیرد

به  دنیو استمرار بخش یتاریخ یعمل کند که کار او تاریخ را به بیان آورد و آن را تداوم بخشد. کار او تداوم یباید طور گرمرمت

و صداقت باید به  یاست که با درست یدست او است امانت پرهیزکار است. آنچه در داریامانتگر ، مرمتزیآن است. بیش از هر چ

 نسل بعد بسپارد.

 دارد: یبعد چند یاگر چهرهمرمت

 .بردیاست که از تمام امکانات روز در کار خود بهره م یعالم * او

 .کند درک آن را و دهد قرار آمده وجود که در آن به هنری جریان در بتواند را اثرآنکه  یمورخ هنر است برا * او

ریابد و پیدا د بتواند را رفته به اجرا درنیامده و یا از بین یهاخالق است که از طریق کشف و شهود، آن بخش یهنرمند * او

 کند. 

و  سازدیآن را قضاوت کند که همین خود رابطه او با اثر را مشخص م یهاارزش بتواندآنکه  یباشد برا یهنر یباید منتقد * او

 .گذاردیم یاثر قطع ،یمرمت یهاراه وها در اتخاذ روش

که وجود خود را در اثر ذوب  طلبدیرا م سنتیگران صنعت یاست، خلق و خو کشیریاضت نوعی حال، در عین گریمرمت

 در تاریخ.  یاست از حرکت انسان متعال یانسان است و تداوم یاداست که اصالت فطر نه ندیآفریو آنچه م کندیم

 یافراد شودیم توصیه جهت همین از. تاس کامل گرانبه مرمت یدر وجود یک فرد، دلیل عدم دستیاب ییک چنین شرایط جمع

)آیت اهلل  «پا نگذارند. یفراهم نباشد، به این واد یکه نتوانند این شرایط را تحصیل کنند و در وجود ایشان یک چنین زمینه و عطش

 (1386زاده شیرازی 
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 آخذ: نگارندهم -ی یک مرمتگر از دیدگاه مرحوم دکتر شیرازیهاشاخصه - 1جدول 

 فراز شاخصه

 یستامروز که تر آننگاه عمیق به تاریخ دارد و مهم نگاه به تاریخ 

 شناخت و عشق است یاز رو ینگاهش به اثر تاریخ شناخت و عشق

 خداوند است یروح و طلب رضاپیش از آنکه یک حرفه باشد، ترضیه  خداوند یترضیه روح و طلب رضا

 خواهدیاست که پیش از آنکه نبوغ بخواهد شناخت م یتیمرمت مأمور شناخت

 تا تحصیل منفعت خواهدیتا هیجان، شرافت م خواهدیوجدان م وجدان و شرافت

 راث یابد، انعکاس و گیرد رنگ آن در گرکه مرمت تمام شود و نیت مرمت یروز تواضع

 .بازدمی شخصیت

گر ت، مرمیزبه آن است. بیش از هر چ یدنو استمرار بخش یتاریخ یکار او تداوم دارامانت

 پرهیزکار است. داریامانت

 .برداز تمام امکانات روز در کار خود بهره تا  عالم

 بتواند درک کند. را تا اثر مورخ هنر

 بتواند ار رفته به اجرا درنیامده و یا از بین یهااز طریق کشف و شهود، آن بخش هنرمند خالق

 ریابد و پیدا کند.د

 گذاردب یطعق یرتأث ،یمرمت یهادر اتخاذ روش تا را قضاوت کند اثر یهاارزشتا  یمنتقد هنر

ی هاارزشاز حیث کیفیت واجد  دهدیمبرنارد فیلدن هم به تدوین اصول اخالقی حفاظت پرداخته است. اصولی که وی ارائه 

 6و مرمتگر قرار گیرد. گرحفاظتاجرایی بیشتری است. این اصول باید در هر مداخالت حفاظتی مد نظر 

 :قطعی زیر را رعایت کنداخالق  اصول یدبا بناهاحفاظت از  یمت»

 ؛باید ثبت شودبه طور کامل قبل از آغاز هر گونه مداخله  یدبا بنا یتوضع -1

 ؛سازی شوندمستند یدمورد استفاده در طول درمان با یهامواد و روش -2

 ؛جابجا شوند یاو  تحریفنابود،  یدبان یخیشواهد تار -3

 یمداخالت احتمالجلوی  یدنبا ، وپذیر باشندتکرارحداقل  یاو  یربرگشت پذ ید. باباشدحداقل الزم در  یدهرگونه مداخله با -4

 ینده را بگیرد؛آ

 .دنشو مدیریت یگاموال فرهن یزیکیو ف یخیتار تمامیت یبایی،ز یبرا یربا احترام خلل ناپذ یدبا، هر گونه مداخله -5

 

                                                 
های متعددی از اصول اخالقی مورد نظر فیلدن در برخی کتب و جزوات موجود بود به لحاظ به لحاظ اهمیّت موضوع برای نگارنده علی رغم اینکه ترجمه 6

 2003 سالدر   Conservation of Historic Buildingsدسترسی بی واسطه به نظریات این شخص، ترجمه این مطالب از روی آخرین ویرایش کتاب 

 گردد.انجام شد که ارائه می

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 

 

 آخذ: نگارندهم -ی یک مداخله حفاظتی از دیدگاه سر برنارد فیلدنهاشاخصه - 2جدول 

 فراز شاخصه

 قبل از مرمت: وضعیت مستند سازی

 هاروشحین مرمت: مواد و 

 بعد مرمت: وضعیت

 حذف نشود شواهد تاریخی حین مداخله

 تحریف نشود

 جابجا نشود

 کمترین مداخله، بهترین مداخله کمیت مداخله

 برگشت پذیر کیفیت مداخله

 تکرار پذیر

 جلوی مداخالت آینده را نگیرد

 نشود.جلوی دسترسی به تمامی شواهد در آینده گرفته  شواهد تاریخی بعد از مداخله

 حفظ حداکثر مصالح موجود احترام به مصالح اصیل

 همان فرم و مقیاس اصیل کمیت الحاقات

 با بخش اصیلو بافت  آهنگدر رنگ، هماهنگ  کیفیت الحاقات

 کمتر قابل توجه یلاصصالح نسبت به م

 ناظر ماهر  یکتوسط  ییقابل شناسا

 اجرا توسط افراد ماهر چگونگی اجرا

بنا در آینده در  گنجانده شدهبه تمام شواهد و مدارک  یمانع از دسترس یداست. مداخالت نبا رانهیگدستورالعمل سخت این

]با و بافت  آهنگدر رنگ،  یدبا ینهمچن]یعنی مداخالت[ ها . آنشود موجود حفظ صالحتا مقدار حداکثر از م دهدی، و اجازه مشوند

صالح نسبت به م یز، و نرا بازگو کرده مربوط مقیاسفرم و  همان یداست، با یازمورد ن الحاقاتی، و اگر باشندهماهنگ بخش اصیل[ 

تجربه  یاو  یکاف یهاآموزشفاقد . افراد یی باشندناظر ماهر قابل شناسا یکتوسط  عین حال،اما در  باشد،کمتر قابل توجه  یلاص

 (Feilden 2003, v). را عهده دار شوند ]حفاظت[ کار ینا یدبان

ی به عنوان گرحفاظتباید در نظر هر  شودیمیی که با عنوان اصول اخالقی حفاظت توسط فیلدن مطرح هاهیتوص 

ی که در آن همه شروط باال را رعایت نکرده است نباید امداخلهبه هیچ  گرحفاظتی قاطع و صریح قلمداد شود و هادستورالعمل

بروز بدهد. عدم رعایت هر یک از این اصول به معنی خدشه دار شدن اصالت بنا و از بین رفتن بخشی از هویت و ماهیت یک  فرصت

 شود.اثر تاریخی می
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این است که آیا از نظر اصول اخالقی حفاظت تفاوتی بین یک بنای فاخر سبکی یا یک خانه  دیآیمبحثی که در اینجا پیش 

از اجرای برخی از بندها یا  توانیمد؟ آیا اصول ذکر شده در مورد آن بنای فاخر باید به دقت اجرا شود ولی ساده روستیک وجود دار

 در بنای روستیک صرف نظر کرد؟ هاآنتمامی 

. همه مدرسه غیاثیه خرگرد را شودیمتر از یک مثال برای هر یک از این موارد استفاده در این میان برای دریافت مصداق روشن

. امّا در میان بافت تاریخی شهر بشرویه کسی شاید نام خانه شناسندیمه عنوان یک بنای فاخر نشان دهنده  شاخص دوره تیموری ب

تیموری کارشناسی شده است. مدرسه غیاثیه بنایی  دورهکباری را نشنیده باشد که بنایی است چهار صفه و دوره تاریخی آن هم 

نوع تزئین  نیتریعالکاشی معرق که  ناتیتزئاز هندسه و تناسبات، در ارتفاعی کشیده با  سرشارم و سبکی با پالن بسیار زیبا و منظ

و در میان  دهدیمدر معماری اسالمی ایران است. امّا خانه کباری بنایی خشت و گلی با پالنی که ارگانیک بودن فضاهای آن را نشان 

خانه کباری یک اثر روستیک واجد سطح بسیار  دیآیمی اطراف خود جا باز کرده است. حال آیا چون به نظر هاخانهفضاهای خالی 

در مقایسه با بنای باشکوه مدرسه غیاثیه خرگرد به  -نه ارزش قدمت–ارزش زیبایی شناسی و تاریخ مندی  ژهیبه وی از ارزش ترنازل

 م چه سطحی از مداخالت دارد؟عنوان یک اثر سبکی است، حفاظتگر مجاز به انجا

 
 های آن حفظ شودمدرسه غیاثیه خرگرد که در مرمت آن تالش شده اصالت1ریتصو

 mazhari.irتصویر از: 

ی هویت بخش بناهای روستیک که نشان دهنده ساختار ارگانیک آن هایژگیوچیزی که در عمل شاهد آن هستیم این است که 

ی قناس هافرمبا اندکی تغییر فرم، داشتن  هاقوسو  هاتاقی تیز، اجرای هالبهو  هاگوشه. مانند عدم داشتن شوندیمهستند، مسخ 

ی خارجی با دم گیری گچی، عدم استفاده از اندود در بسیاری از هاجدارهبجای راست گوشه در فضاهای داخلی، عدم قاب بندی 

ی با ماسه گچ و عدم استفاده از آجر فرش در سازکففضاهای داخلی، عدم استفاده از اندود گچ سفید در فضاهای داخلی، اجرای 

 فضاهای داخلی.

ی ارگانیک معماری روستیک قبل و هایژگیوجدول  Error! No text of specified style in document.-3جدول 

 مآخذ: نگارنده – هاارزشبعد از مداخالت به منظور حفاظت و تداوم 

 بعد از مداخالت حفاظتی قبل از مداخالت حفاظتی

 تیز و گونیایی هالبهو  هاگوشه ی تیزهالبهو  هاگوشهعدم داشتن 

به اجرای تاق هندسی اشتباه  -هاتاقاجرای هندسی  با اندکی تغییر فرم هاقوسو  هاتاقاجرای 

 بدفهمی تاق اصیل خاطر

ی قناس بجای راست گوشه در فضاهای هافرمداشتن 

 داخلی

های داخلی و پکفته کردن آجر یا تراشیدن جداره

 خشت برای رسیدن به فضاهای راست گوشه
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 رخبام سازی با آجر و گچ و گاهی سیمان را با آجری خشت و گلی و فاقد اجهارخبام

 ی هرهنیآجرچازاره سازی با  های فاقد آجرچینی هرهازاره

 ی گچیریدم گبا  هاجدارهقاب بندی  یگچ یریبا دم گ یخارج یهاجداره یعدم قاب بند

خاکی رنگ در  معموالًاستفاده از اندود گچ محلی 

 فضاهای داخلی

 سفید در فضاهای داخلی استفاده از اندود گچ

 استفاده از اندود گچ سفید در فضاهای داخلی عدم استفاده از اندود در بسیاری از فضاهای داخلی

 کف سازی با آجر و مالت آهک و گاهی سیمان با ماسه گچ یسازکف یاجرا

 

وابسته به بنا دارند و نه هویتی جدید  که نه هویتی دهندیمدر هنگام مداخالت حفاظتی جای خود را به چیزهایی  هایژگیواین 

؛ بلکه با اجرا با مصالح سنتی و به شیوه سنتی هویتی را در گذارندیمی مرمت شده به نمایش هابخشرا به عنوان ردی از زمان در 

و جنبه  کندیمرا مسخ  هاآنکه هیچ گاه در آن فضاها جایی نداشته و ماهیت و هویت  رسانندیمفضایی تاریخی به منصه ظهور 

 .دهدیم هاآنبه  -مانند دکورهای موقت سینمایی-دکوراتیو 

و این  شوندیمنکته اساسی در ماهیت بناهای روستیک این است که درست است که این بناها با فن آوری پایین تری اجرا 

تا عصر حاضر شده است  هاآن موجب تداوم دوام و ماندگاری کمتری دارند، اّما چیزی که به آن ماهیت و هویت داده است و هایفناور

در اختیار طبقه فرودست جامعه  هابخشاست. از آنجایی که این  شدهیمانجام  هابخشاین است که سرکشی و مراقبه مدام از این 

حتی با  هاآنسال نسبت به رفع نواقص و مشکالت کوچک موجود در  شخصاً هرهم از کار یدی ابایی نداشتند، خود  هاآنبوده و 

 .اندنمودهیممالیدن یک مشت گل 

ی امجموعهآباد بیرجند که . مجموعه باغ و عمارت رحیمدینمایمشاهد بوده است اشاره  ناًیعدر این مورد نگارنده به مثالی که خود 

به یک بنای سبکی نزدیک  یی است که آن راهاارزشی، نقاشی، آینه کاری و ... و دارای برگچفاخر و دارای تزئینات بسیار مانند 

واجد این خصوصیت نیستند. چندین اتاق ساده خشت و گلی با سقف چهار گرده پوش وجود دارد که  هاقسمت. امّا تمامی کندیم

است. نمای بیرونی این قسمت که به صورت تمام عیار روستیک است  گرفتهیمبه عنوان آغل گوسفند مورد بهره برداری قرار  ظاهراً

 بود. گلکاهی نرم و منحنی با اندود منحصر به هالبهی تیز و با هالبهواجد سطوحی ساده و بدون 

 

  
 آباد قبل از مدخالت اولیه و بعد از آنرحیموضعیت نمای بیرونی آغل باغ - 3و  2 هایریتصو

 تصور از: بایگانی معاونت میراث فرهنگی
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 1389آباد پس از مداخالت سال نمای بیرونی آغل باغ رحیم 4 ریتصو

 تصویر از: حامد نداف مقدم

 هاآنهای خارجی وجود داشت اقدام به مرمت کارشناس وقت میراث فرهنگی در ابتدا به علت فرسودگی نسبی که در جداره

های تیز برای این بخش نمود بدین صورت که با پکفته کردن خشت و آجر و قطور کردن زیرسازی اندود سطوحی صاف و با لبه

ف این بخش بر اثر جمع شدن نزوالت جوی در پای جه به شیب بندی زمین اطراسازد. چندین سال بعد به علت عدم تونمایانمی

 ریزد. دیوار بخشی از این اندود فرومی

 25×25ای با آجر هره گیرد که ازارهکارشناس دیگری در میراث فرهنگی برای رفع این مشکل چنین تصمیممی 1389در سال 

شود به نحوی که از بیرون نحوه پوشش اتاق دیگر مشخص نیست. در افزودهمی سانیمتری در پایی اجرا نماید. ارتفاع جداره نیز

 گلکاهشود. سطح بیرونی بجای یک سانتیمتر بیرون زده است اجرامی 5قسمت لبه بام نیز رخبامی با سه رج آجر که رج میانی آن 

 شود.می نین بخشی از فضای بیرون آجر فرششود. همچهای آن دم گیریمیشود و با گچ سفید لبهساده بوسیله سیم گل اندودمی

 اصول اخالقی سازوار

ین یک بنای فاخر ب: آیا از نظر اصول اخالقی حفاظت تفاوتی دینمایمپیشین عودت  سؤالدر اینجا دوباره نگارنده باز هم به 

 سبکی یا یک خانه ساده روستیک وجود دارد؟ 

محققی اسپانیایی است که کتابی ارزشمند در زمینه مبانی نظری مرمت به رشته تحریر در آورده  7سالوادور مونیوس ویناس

نه بر گرد  زندیمی مادی دور هایژگیوعلمی پیرامون مواد و  8از آنجا که موضوعات حفاظت»است. او در کتابش چنین آورده است: 

. با ابن نگاه، باید برای همه اشیای زندیمزشی را با انگ غیر علمی پس ی ارهامیتصم]که اغلب غیر مادی و غیر ملموسند[،  هاارزش

باید با « واحد پیروی کرد. در این استاندارد واحد مراقبتی« یک استاندارد»حفاظتی اهمیّت یکسان قائل شد و در حفاظتشان از 

یک نقاشی بدون امضای درجه دو یا یک اسباب  شاهکار یک هنرمند بزرگ به همان شکل و با همان معیار و توجهی رفتار شود، که با

گیرد قبال اصول اخالقی او در واقع این گونه نتیجه می (198, 1389)مونیوس ویناس « .شودیمرفتار  1940بازی حلبی دهه 

                                                 
7 Salvador Munoz Vinas 

که  انددهیرگزبرا « نگاهداشت»معادل  "Conservation"معاصر بجای واژه  نگاهداشتمترجمین محترم و صد البته دانشمند کتاب نگره  8

ا نکرده است و در این . ولی با توجه به اینکه این برگردان در متون جاری مبانی نظری مرمت جای خود را پیددینمایمدرجای خود زیبا و فنی 

بجای واژه  معاصر نگاهداشتی شده است، در نقل قول از نویسنده کتاب نگره ریگبهره « حفاظت»رساله نیز تا کنون از برگردان آن به 

 ورد استفاده قرار گرفته است.م« حفاظت»تر ، برگردان مصطلح«نگاهداشت»
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شاهکار هنری و یک اثر دون پایه یکسان عمل شد و در مقابل یک حفاظت یک استاندارد واحد برای تمامی آثار هنری تلقی می

 کرد.می

 9«اصول اخالقی سازوار»که  گرددیماست و دنبال چیزی تر ریپذدر عوض اصول اخالقی معاصر نرمش »نویسد: در ادامه او می

ا به دالیل متفاوت اولویت تحت شرایط متفاوت و بن تواندیمکه یک فرایند حفاظتی  کندیم. اصول اخالقی سازوار تایید شودیمنامیده 

تابع دو عامل تعیین کننده  صرفاً ریعوامل متغپیدا کند. شرایط مادی )مثل مواد تشکیل دهنده شیء( در این موارد نقش دارد. این 

 است: 

 پذیرفته دارد. ریمردم تأث(یی که شیء برای هاارزشالف( معانی )یا کارکردها یا 

را برای تشریح این « طالح اخالق مادّی( اص2000منابع برای فرایند حفاظت )کیپلی ) ی تصمیم گیرنده به تخصیصب( عالقه

 عامل مهم ابداع کرد 

ی فنی و اخالقی هامیتصمی موثر بر کار حفاظت نیستند. اما، به دلیل حضور اساسی و همیشگی در تمام رهایمتغاین دو تنها 

مندی یا تخصیص منابع وجود ندارد. با شناخت این دو . همان طور که هیچ استاندارد واحدی برای وظیفهشوندیمشمرده  نیترمهم

و نیازهایی است که ماهیّت  انتظارها. هدف همه فرایندهای حفاظتی برآورده کردن برخی شودیممصرف بی« استاندارد واحد مراقبتی»

همه، یک استاندارد واحد تعریف شود. مگر برای راحتی؛ چون چنین چیزی خاصِ تکرار نشدنی دارد. پس دلیل ندارد که برای 

 (198, 1389)مونیوس ویناس « .کندیمرا از زیر بار مسئولیت خارج  گرحفاظت

بخش دارند  تیه نقش هوعام یبرا یو به نحو شوندیم یتر تلقکه از نظر عامه مردم مهم یاست که آثار یمعن نیمسئله بد نیا

 تواندیم ینابع مالمگنندگان  عیو عالقه توز صیتشخ نیمرمت قرار داد و همچن تیدر اولو توانیسازوار م یاصول اخالق یرا بر مبنا

 در اولویت مرمت قرار گیرد. و ابدیتشخُّص  یمادّ یاصول اخالق یبر مبنا

خالقی مادّی تنها به اولویت ، این دو مورد یعنی اصول اخالقی سازوار و اصول اشودیمکه مشاهده  گونههماناما به نظر نگارنده  

موده است و در حیطه ان گونه که فیلدن از آن به جامعیّت تعریف ن« اصول اخالقی حفاظت»و  پردازدیم حفاظتبندی آثار در فرایند 

ی اجرایی متفاوتی را هاتیاولو تواندیمه اجرا در آیند. اما اجرا و عمل در یک اثر فاخر و یک اثر روستیک به صورت یکسان باید ب

اثر فاخر بار  کچرا که ی رسدیمقرار گیرد. این امر از نظر منطقی هم بسیار درست به نظر  حفاظتداشته باشد و اثر فاخر در اولویت 

 . بخشدیم تداومی بیشتری را هاارزشاز آن  حفاظت جهیدر نتی را با خود به همراه دارد و شتریبمعنوی و هویت بخشی 
 

 منشور ملّی مرمت و جایگاه اصول اخالقی حفاظت در آن
ی برای کشور خود برخی کشورها برای ساماندهی به مداخالت حفاظتی خود در بناها و اشیای تاریخی اقدام به تدوین منشور ملّ

ستند. در این میان برخی از ه. کشورهایی چون ایتالیا، فرانسه، استرالیا، نیوزیلند و حتی پاکستان دارای منشور ملّی مرمت اندنموده

ی و بسیار فراگیر مورد المللنیبدقتی که در تدوین آن رخ داده جایگاهی فراتر از ملّی پیدا کرده و به صورت  به خاطراین منشورها 

 منشور بورا که منشور ملّی استرالیا است از این جمله است. .رندیگیماستناد قرار 

های مشابه چشم همه اما در ایران تا کنون منشور ملّی مرمت تدوین نشده است. در زمینه منشور ملّی مرمت یا دستورنامه

اث فرهنگی در آن جمع پژوهشگران به موسسه ملّی ایکوموس ایران است. جایی که بزرگان و نام آوران فرهنگ و دوستداران میر

ملّی و  یها و منشورها، قراردادها و آیین نامههاهیاشاعه قوانین معاهدات، توص» اساسنامه خود 5. در بند چهارم از مادهاندشده

                                                 
9 Adaptive ethics 
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راجع ها و ارائه پیشنهادهای الزم به مدر زمینه شناسایی، حمایت، حفاظت، مرمت و معرفی بناها و مجموعه بناها و محوطه یالمللنیب

 را به عنوان یکی از اهداف خود برگزیده است. « .ربطیذ

یراث مدستی و گردشگری نیز به خاطر ماهیت حاکمیتی عملکرد خود در مورد  عیصناپژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، 

در زمینه  رودیم اری که قانون برای حفظ میراث فرهنگی بر عهده آن گذاشته است از دیگر مراکزی است که انتظافهیوظفرهنگی و 

 داده است.ی انجام شده در آن تا کنون نتیجه نهاتالشتدوین منشور ملّی مرمت اقدامات ثمربخشی را راهبری نماید که 

مرمت بناها و گذار این نهاد فرهنگی در خصوص تهیه منشور ملّی  ریتأثجای آن دارد که زودتر به عنوان یک اقدام مثبت و  

آغاز شده ولی هنوز به سرانجام نرسیده  101381اقدام نماید. کاری که بنا به نوشته روزنامه جام جم در سال  تاریخی یهامحوطه

، (1383)خبرگزاری میراث فرهنگی, منشور ملی مرمت بناها و شهرهای تاریخی  ،(1382آذر  10)روزنامه جام جم است. 

  (1391مرداد  28)رورنامه ایران و  (1384)خبرگزاری میراث فرهنگی, منشور ملی مرمت، ضوابط مرمت را بومی می کند 

ر سر بازتعریف زه ببه زعم نگارنده یکی از مشکالت اصلی بر سر راه تدوین منشور ملّی مرمت، اتفاق نظر کارشناسان این حو

 مفاهیم مرتبط با دانش مرمت است. 

ر آتش حفاظت و مرمت بناهای تاریخی دارد، ب -لکه از نزدیکباز دور نه و -با توجه به اینکه به نظر نگارنده که خود دستی 

ا دانش مرمت و مرمت بناهای تاریخی در بازتعریف مفاهیم مرتبط ب حفاظتمعضل موجود در حیطه اجرایی و عملی  شودیماحساس 

ارج از بدنه سازمان مانند حفاظت، مرمت، نگاهداشت باززنده سازی، مراقبت و ... موجود نیست. بلکه دوستداران میراث فرهنگی در خ

تی کارمندان همه ران و کارگران جزء و حو مدیران میراث فرهنگی ایران از صدر تا ذیل، کارشناسان و پیمانکاران، حتی استادکا

داکثری آن ی دیگر سازمان میراث فرهنگی باید همه و همه با اصول اخالقی حفاظت آشنا باشند و نسبت به رعایت حهابخش

ی اصیل میراث فرهنگی هاارزششاهد تداوم  توانیمتنها در این صورت است که  رسدیمحساسیت الزم را به خرج دهند. به نظر 

 سرزمین گهربارمان ایران خواهیم بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
تاریخی کشور را در دست تهیه دارد.  یهاتاریخی )ایکوموس( ایران منشور ملی و مرمت بناها و محوطه یهاشورای ملی بناها و محوطه»  10

 ردیگی، از جمله منشور ونیز صورت م یالمللنیمطالعه اولیه برای تهیه این منشور از یک سال پیش آغاز شده و تدوین آن بر اساس منشورهای ب

های موجود در سطح کشور که با موضوع مرمت و . به همین منظور قوانین و دستورالعملشودیو مسائل بومی و قوانین محلی نیز در آن لحاظ م

دارد تا سال آینده با برگزاری همایش  . ایکوموس ایران تالششوندیتاریخی مرتبط هستند، جمع آوری و بررسی م یهاحفاظت بناها و محوطه

 (1382آذر  10)روزنامه جام جم « ملی منشور مرمت ، کلیه مطالب جمع آوری و تحلیل شده را ارائه و جمع بندی کند.
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 بحث و نتیجه گیری
ظری مرمت از توجه صرف به نکه مفاهیم مد نظر در مبانی  دهدیمو منشورهای مرمتی نشان  هانامهقطعروند تاریخ نظریات و 

 است.ی میراثی پنهان در اثر تحول یافته هاارزشکالبد بنا به سمت شناخت، حفاظت و تداوم 

به اصول  هاآناز  نیاز دارد یک سری ضوابط اخالقی را رعایت کند که بخشدیمرا تداوم  هاارزشبا این دیدگاه آن کس این 

که  یروزو  تشناخت و عشق اس یاز رو ینگاهش به اثر تاریخ. بنا به نظر دکتر شیرازی وی باید شودیماخالقی حفاظت تعبیر 

 .بازدمی شخصیت اثر یابد، انعکاس و گیرد رنگ آن در گرمرمت تمام شود و نیت مرمت

مداخله در بناهای تاریخی روستیک از نظر مبانی نظری مرمت با مشکالتی همراه است که فقط بر مبنای اصول اخالقی حفاظت 

 قابل رفع است.

و مرمت بناهای تاریخی در  حفاظتمعضل موجود در حیطه اجرایی و عملی  شودیمبا توجه به اینکه به نظر نگارنده احساس 

بازتعریف مفاهیم مرتبط با دانش مرمت مانند حفاظت، مرمت، نگاهداشت باززنده سازی، مراقبت و ... موجود نیست. بلکه عدم آشنایی 

 ی اصیل میراث فرهنگیهاارزششاهد تداوم  توانیمتنها در این صورت است که  رسدیمو رعایت اصول اخالقی حفاظت است. به نظر 

 خواهیم بود.
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