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هاي  بنايسيب شناسي و ارائه الگوي آموزش درس طرح مرمت و احياآ

 كارشناسي در دوره  فرهنگي ـتاريخي

 

 
   2 مجيد ضيايي و1شاهين طلوع آشتياني

 

 

هاي متنوعي از ديگر تخصصهاي اي است كه نيازمند دانسته تاريخي مهارتي ميان رشته ـحفاظت و احياي اماكن فرهنگي :چكيده

ميراث غني .  آموزش اين رشته داراي ابعاد گوناگون و پيچيدگيهاي خاصي است،به همين دليل. ندسي و هنر و علوم اجتماعي استمه

اي و نظام  تاريخي و فرهنگي سرزمين ايران، چه از نظر تعداد و چه از نظر تنوع و كيفيت، اهميت تدوين و رعايت استانداردهاي حرفه

اي از اين نظام در قالب برنامه هاي آموزش عالي در  از آنجايي كه بخش عمده. كندرا دوچندان مي با آنترويجي و آموزشي متناسب 

اي كه تبعات جبران ناپذيري را  است، و با توجه به كاستيهاي موجود در زمينه تربيت نيروي متخصص و حرفهشده دانشگاهها تنظيم 

ا آسيب شناسي بخشي از دروس ارائه شده در برنامه دوره كارشناسي مرمت و احياي  است تا بدر اين مقاله تالش شدهبه همراه دارد، 

 .الگوي اصالح شده آن نيز ارائه شود بناهاي تاريخي،

.. 

 
 

 .ميراث فرهنگي و  احيا، حفاظت،مرمت,آموزش :هاي كليدي هواژ
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 مقدمه .1

اليتهـاي حفاطـت،   ضرورت تدوين معيارهاي مدون و چارچوبهاي از پيش تعيين شـده كـه بتوانـد فع     

 اماكن تاريخي را در مسير درسـت هـدايت و از اتـالف منـابع، اعمـال سـليقه هـاي          توانبخشي و مرمت

تـرين اهـداف اسـناد و      يكـي از مهـم  ،كنـد  ايجاد آسيبهاي جبران ناپذير ممانعت     ،بي قاعده و باالخره   

اد هـاي تخصصـي از       كـه توسـط مجـامع و نهـ         ،وظيفه اين اسناد  . المللي است هاي مختلف بين  منشور

د، اطمينان از مسير درست فعاليتهـاي       شون تدوين مي  ICOMOS و UNESCO،ICCROMقبيل

 .اي بوده استعلمي، آموزشي و حرفه

سيس نهادهاي نوين متولي امر حفاظت از اماكن  و آثار فرهنگـي و تـاريخي،       أايران از بدو ت   كشور  در  

اني سرزمين ايران، بـر اسـاس ويژگيهـاي هنـري،           تعيين معيارهاي بومي متعلق به شرايط مكاني و زم        

اين امر به داليل مختلـف      . تاريخي و فرهنگي آثار يكي از آرزوهاي ديرينه فعاالن اين عرصه بوده است            

از جمله وسعت آثار، كمبود منابع مالي و انساني و درگير شدن در پيچيـدگيهاي اداري معطـل مانـده                    

 مهـم صـاحب تـاريخ و        كشور ايران به عنوان يكي از اعضـاي       كه   بايد توجه داشت     ،است؛ در عين حال   

ت را به صورت رسمي پذيرفته و عمل بدانها         ظالمللي حفا ها و اسناد بين    غالب منشور  فرهنگ در جهان  

وقفـه و      دگرديسي و تحول اين اسناد خود بيانگر تغيير بي         ،از سوي ديگر  . را بر خود فرض دانسته است     

سـير ايـن انديشـه هـا از نگرشـي           .  حفاظت و مرمت اماكن تـاريخي اسـت        پوياي نگاه جهاني به مقوله    

 از يكسان نگري بـه سـمت         و ف به توجه به سويه هاي  غير مادي        حفاظتي به كاربردي، از كالبدي صر     

 را وابسـته بـه      1كند، تا آنجا كه مفـاهيمي چـون اصـالت         كيد بر تفاوتها و گوناگوني فرهنگي سير مي       أت

 .آوردبه شمار ميارزشها و اعتبار محلي 

هاي حرفه مندان و عالمان ايراني عرصه حفاظت نتوانسـته           بايد اعتراف كرد كه انديشه     ،از سوي ديگر  

است همپاي اين تحوالت به پيش رود و اين امر هم در عرصه دانشگاه و هم حـوزه اجرايـي مشـكالت                      

 و  اردهاي فني مورد وفـاق    اند است نبودها و روشها،    ناهمگوني، تعدد سليقه  .  است شدهمتعددي را سبب    

 .حتي نبود مفاهيم مشترك و يكسان ميان اهل فن بر اين سردرگمي دامن زده است

اي در خصوص حفاظت از اماكن تاريخي در سالهاي اخير بر همه آشكار شده                 ناكارآمدي نگرش موزه  

 بـر  در را متفـاوت  عملكردهـاي  بـا  بـزرگ  و كوچـك  سـاختمانهاي  از وسـيعي  طيـف  كـه  بناها تك .است

 و متـروك مـي دهنـد    تگيرد، بنا بر ضرورت و تغيير شرايط اجتماعي كاركرد اصلي خود را  از دس      مي

 فشارهاي كور بازار، ناتواني در تخصيص منابع مورد نياز و حجـم عظـيم داراييهـاي تـاريخي                 . شوندمي

 رو به نابودي ايران     ثارآتواند ضامن بقاي    يك عاملي است بر اثبات آنكه حفاظت و مرمت صرف نمي           هر

 .باشد

____________________________________________________________________ 
 

1. Authenticity 



 شاهين طلوع آشتياني و مجيد ضيايي                                                                                     

 

133 

 آموزش حفاظت و احيا كه يكي از اصلي ترين اركان توسـعه و حمايـت از امـاكن                   ، به همين دليل  

يابد و ايجاد تحول در آن، ضامن تغيير نگرش نسـلهاي آينـده بـه     اهميتي دو چندان مي   ،تاريخي است 

 .اين داراييهاي تجديد ناپذير است

 و] بـه ويـژه طـرح پرديسـان       [  اجرايي در عرصه حفاظت و احيـا       ايه ه مقاله حاضر مبتني بر تجرب    

حرفـه  .  تدريس در دوره كارشناسي رشته مرمت و احياي بناهاي تاريخي نگاشته شده است             ،همچنين

ي انسـته هـاي متنـوعي از ديگـر تخصصـها     اي اسـت كـه نيازمنـد د   مرمت و احيا مهارتي ميان رشـته      

  در .سـت شناسي، تاريخ و جغرافيا    سيسات، باستان أمعماري، ت هنر و علوم انساني مثل سازه،        مهندسي،

ارائـه شـده   احياي بناهاي تاريخي  واحدي مرمت و  6 الگوي نوين تدريس در درس       اين مقاله مشخصاَ  

ويژه درس آشنايي با طرح مرمـت و احيـاي بناهـا    ه  اما نتايج آن قابل بسط به دوره هاي مشابه ب        است،

 .   است1در كارشناسي معماري

 

   آموزش حفاظت و احياي اماكن تاريخي در جهاننگاهي به .2

 تربيت نيـروي متخصـص حفاظـت، مرمـت و احيـاي امـاكن           به منظور برنامه هاي ارائه شده در جهان       

 هـر چـه كشـورهاي ارائـه دهنـده داراي غنـاي              .تاريخي به شدت تابع شرايط و نيازهاي محلي اسـت         

 تخصصي تر، جامع تر و برنامه ريزي شده تر ارائه مـي             هاه اين برنام  ،فرهنگي و تاريخي بيشتري باشند    

در حـوزه امـاكن   . 1:  شـاخه عمـده طبقـه بنـدي مـي شـوند      سهعمدتاً برنامه هاي آموزشي در  . ندشو

از .  بهره برداري از ميراث فرهنگـي  و در حوزه مديريت.3؛ فرهنگي ـ  در حوزه اموال تاريخي.2؛تاريخي

 مخاطـب برنامـه هـاي   . دنشـو  دسته كوتاه مدت و بلندمـدت تقسـيم مـي   نظر نوع، اين برنامه ها به دو      

منداني هستند كه در دوره هاي كوتاه مدت يا كارگاههـاي آموزشـي مهارتهـاي            كوتاه مدت اكثراً حرفه   

 و   هـاي بلنـد مـدت كـه در دو سـطح عـالي              دوره. كننـد  تحصيل مـي   حفاظت و احيا  را به منظور  الزم  

 .ر نوع، مدت و سطح تحصيالت تنوع زيادي دارند از نظ،شوندتكميلي ارائه مي

) شناسـي و چشـم انـدازها       يادمانها، ساختمانها، محوطه هاي باسـتان     (حفاظت از ميراث غيرمنقول   

مجموعـه   صورت كالن زيـر   ه  حفاظت از ميراث معماري اگرچه ب     . آيداي نسبتاً جوان به شمار مي     حرفه

فرد است كه طيف وسـيعي از  ه اختصاصي و منحصر بدانش حفاظت قرار دارد، اما شامل پيچيدگيهاي      

-مسائل مختلف از قبيل رابطه بستر و اثر، ابعاد، مقياس، پيچيدگيهاي كاربري و مصـالح را در بـر مـي                  

 .گيرد

اه مـدت مخصـوص حرفـه منـدان و          آموزش حفاظت در نيمه دوم قرن بيستم از برنامه هـاي كوتـ            

 نمونه هايي از اين برنامه هـا در    ]ور ونيز تصويب منش بعد از   [1965-66طي سال   . ن  آغاز شد   امتخصص
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 در مركز مطالعات معمـاري      1971 دانشگاه يورك در سال      ،د و همچنين  ش ارائه   ICCROMسسه  ؤم

اين برنامه به تدريج در دانشگاههاي مختلـف        . نمونه ديگري از اين نوع آموزش كوتاه مدت را ارائه كرد          

ي توان به دانشگاههاي كلمبيا و پنسيلوانيا در اياالت متحـده            شد كه م   تبديل كارشناسي   به دوره هاي  

صـورت رسـمي در ايـاالت متحـده بـه رسـميت       ه  عنوان حفاظت معماري ب1980در سال  . اشاره كرد 

 تعداد دانشگاههاي درگير در امر حفاظت اروپا آنچنان گسترش پيدا كرد            90 در دهه    ].1 [شناخته شد 

سسات آموزش عـالي در حـوزه       ؤسيس شبكه م  أسسات مختلف به ت   ؤمكه نياز به ايجاد هماهنگي ميان       

سيس اين شبكه توسعه تحقيق و تخصـيص در  أهدف از ت. ]2[دش  منجر شد حفاظت در اروپا ـ مرمت

در .  و سـند پاديـا اسـت   E.C.C.Oاساس خط مشيهاي ارائه شـده از سـوي    حوزه ميراث فرهنگي بر 

 به جنبه هاي مختلـف آمـوزش حفاظـت و    ،يه شده است بند ته 13 و در    1997سند پاديا كه در سال      

در اين سند به اجتنـاب از ارائـه دروسـي كـه مطـابق اسـتاندارد             . پرداخته شده است  چهارچوبهاي آن   

 ].3 [شودمي  كيدأ به تعادل ميان دروس نظري و تئوري ت،همچنينو اي نيست حرفه

اين . وم به دستورالعمل كلمبو است    ترين سند بين المللي معتبر ناظر بر آموزش حفاظت موس          مهم

 در مجمـع عمـومي در   1993 در سـال  ،ده اسـت كـر تهيه  آن را    ICOMOSسند كه كميته آموزش     

 ايــن ســند تشــويق و تــدوين اســتانداردها و  تــدوينهــدف از. ســريالنكا بــه تصــويب نهــايي رســيد

هـايي  ريخي و محوطـه دستورالعملهاي مرتبط با آموزش حفاظت از يادمانهاي تاريخي، مجموعه هاي تا     

اين آثار شامل   . شوندعنوان ميراث فرهنگي شناخته مي    ه    يونسكو ب   1972است كه مطابق كنوانسيون     

 چشـم   ، همچنـين   و هـاي باستانشناسـي   هاي شهري تاريخي، محوطه   بناهاي تاريخي، بافتها و محدوده    

  ].4 [اندازهاي فرهنگي و تاريخي و محتواي آنهاست

 بر تشويق و ترويج نگرش كل نگر براساس به رسميت شـناختن  تكثيـر و       مبو سند كل  ، در ه عالوه ب

از ديد اين دستورالعمل، امر حفاظت نيازمند مهارتهاي مشاهده، تحليـل           . دشوكيد مي أتنوع فرهنگي ت  

 عملگرا در همه زمينه هاي       ولي ، حفاظتگر بايد رويكردي انعطاف پذير     ، در عين حال    و و استنتاج است  

 .وزشي داشته باشد آم واجرايي

 :از ديد اين سند آموزش و تحصيل حفاظت بايد افرادي را تربيت كند كه

 ؛ي و احساسي مكانهاي تاريخي باشند فرهنگي، كاربرد1قادر به شناسايي اعتبار  •

د هويـت آنهـا را تعريـف    نـ د تـا بتوان نوري ساخت مجموعه ها و يادمانها باش  ا قادر به فهم تاريخ، فن     •

  ؛دنكن

 ؛دن و نتايج پژوهشهاي خود را تفسير كنريزياظت از آنها برنامهبراي حف •
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شناسي، محتوا و محيط اطراف آنهـا در         مان يك مجموعه بنا يا محوطه باستان        د نظم و چيد   نبتوان  •

 ؛دنارتباط با ساير بناها، باغها و چشم اندازها درك كن

 ؛دن و جذب كنبنديابا د تمام منابع موجود اطالعاتي مربوط به مكان تاريخي رنبتوان  •

 ؛دن فرهنگي را درك و تحليل كن ـرفتارهاي مكانهاي تاريخي  •

 ؛دنعوامل دروني و بيروني فرسايش مكان تاريخي را تشخيص ده  •

 ؛دننكد نتايج بازرسيها را به زبان ساده به افراد غيرمتخصص گزارش ن بتوان •

 ؛دننكجع رسمي را درك و اجرا ها و اسناد يونسكو، ايكوموس و ساير مراد قطعنامهنبتوان  •

د مسـئوليت ميـراث     نـ د و بتوان  نـ قضاوتهاي متعادلي براساس اصـول اخالقـي مشـترك انجـام ده             •

 ؛دنمدت بپذير فرهنگي را در بلند

 د ضرورت و زمان مشاوره بـا تخصصـهاي مـورد نيـاز بـراي مطالعـه و حفاظـت از نقاشـيها،                      نبتوان  •

 ؛دنه نظامها و مصالح را تشخيص دهجسمه ها و آثار هنري و تاريخي و مطالعم

هاي تخصصي در زمينه راهبردهاي مراقبت، مديريت و چارچوبهاي حفاظت از محيط خـود         توصيه  •

 ؛دنو محتواي يادمانها و محوطه ها ارائه ده

 ؛دن و آنها را در دسترس عموم قرار دهنندكارها را مستندسازي ك  •

 .دننكاي  علمي دقيق شركت كارگيري روشهه هاي كاري تخصصي با به در گرو  •

 حل مشكالت همكاري و راهبردهاي مناسـب بـراي          به منظور ن، مديران، طراحان    ااكند با س  نبتوان  •

 .]4[دنكننيازها و منابع و امكانات محلي تعيين 

 

  فرهنگي در ايرانـتاريخچه آموزش حفاظت از اماكن تاريخي   .3

 ]5 [ آفتابيش در ميان بينيدل هر ذره را كه بشكافي                        

تجسس و تفحص در آثار و بقاياي گذشتگان به دليل عالقـه بشـر بـه آگـاهي از دوران گذشـته خـود                        

 ، اقـداماتي عاجالنـه،    بـود  مـي  همواره مورد توجه بوده است و هرگاه امكاني بـراي ايـن گونـه فعاليتهـا               

و اماكن تاريخي و فرهنگي در مقايسه       دانش و هنر حفاظت از آثار       .  يا علمي انجام مي شد     سود جويانه 

سفانه أ مت ،از سوي ديگر  . با ديگر علوم بسيار جوان است و در كنار علم باستان شناسي پديد آمده است              

 بسـيار  ،گيري اين دانش باشدمدارك موجود كه حاكي از فعاليتهاي اوليه و روشنگر آغاز و  نحوه شكل      

 ناگزير بايد از تاريخچـه      ،فاظت و باستانشناسي با يكديگر    ديك ح زبه دليل ارتباط بسيار ن    . محدود است 

 ترديدي نيسـت    ،اين با وجود . شناسي براي روشن كردن ابعاد حفاظت ياري گرفت        گيري باستان شكل

كه براي حفاظـت و نگهـداري آثـار قـديمي و اسـتفاده از آنهـا اقـدامات فراوانـي توسـط سـالطين و                          

 .]6 [سته اشدفرماندهان و صاحبان تمكن انجام 
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  نگرش سنتي

 در طول تاريخ حفاظت از اماكن خصوصي و عام المنفعه همواره مورد توجه مـردم قـرار داشـته اسـت       

ساز و كـار و     .هاي مختلف تاريخي تزيينات و كالبد قابل مشاهده است          شواهد اين امر به وضوح در اليه      

ل مديريتي و   ئيابد و كليه مسا   بروز مي صورت وقف مجال    ه   ب نحوه مراقبت و تعمير اين قبيل بناها غالباَ       

توجه به اين نكـات     . اجرايي امر حفاظت، مراقبت، نگهداري و بهره برداري در وقف نامه ديده  مي شود              

مين شود و متـولي آن چـه كسـي باشـد و دههـا             أ امر حفاظت از چه محلي ت      برايكه منابع مالي الزم     

 تبـديل  كنـد، وقـف نامـه را بـه سـندي     امـوش نمـي  نكته ديگر كه توجه به مسائل سهل و دشوار را فر  

 .  فرهنگي استـكند كه راز ماندگاري بسياري از مكانها و مجموعه هاي تاريخي مي

 

 نگرش نوين

 گزارشهاي باسـتان شناسـي   3 د طبق نقل قول از محقق دانشمند آقاي جالل همائي در فصلي از مجل  

 ،  نگارش سيد محمد تقي مصـطفوي رئـيس      " آينده    تالش در راه حفظ آثار ملي و اميد به         " عنوان   با

 ه 1250 تـا  1212(ي شاه قاجار لعند كه در دوران سلطنت فتح     ك اظهار مي  ،اداره باستان شناسي وقت   

مرحوم حاج محمد حسين خان صدر اصفهاني در تعمير و حفظ كاخها و آثار عهد صفويه اهتمام                 ) .ق. 

 بسـياري از  ، كه اگر عالقـه و دلسـوزي آن مرحـوم نبـود            ت مي توان گفت   ئجره  خرج داد و ب   ه  فراوان ب 

 ابنيـه و    ، آثار مـذبور   ي عالوه بر تعمير و احيا     ي و .ابنيه صفويه در اصفهان همان وقت از ميان مي رفت         

  از قبيـل چهـار بـاغ نـو كـه چهـار بـاغ خواجـو هـم             ،دكـر آثاري هـم بـه سـبك آثـار صـفويه ايجـاد              

و تغييراتـي كـه در عمـارت هشـت بهشـت      ... ت صـدري   خوانند و اكنون موجود است و هفت دسـ        مي

 در ادامه بر گستردگي و حجم زياد اقدامات انجام شده در زمان ناصـرالدين شـاه           يو .اصفهان داده شد  

 ماثرواالثربه نقل از مرحوم محمد حسنخان اعتمادالسلطنه در كتاب          )  قمري 1313-1264(شاه قاجار   

 مورد از عمليات حفاظـت صـورت        33ه به صورت گزارشي از      مي پردازد ك  )  قمري 1306 ،چاپ تهران (

 . است قم و كرمان و خرم آباد  شيراز، قزوين، مشهد، شوشتر،،گرفته در شهرهاي اصفهان

.  سال سلطنت ناصرالدين شاه مكرر تعميراتي در ابنيه تاريخي صورت گرفته اسـت             50در طول مدت    «

در تخت جمشيد اولـين بـار   ) تچر(مالي تاالر آينه  به شهادت كتيبه هاي مسطور در ديوار ش   ،همچنين

  تـا    1294خاكبرداري علمي در آن جايگاه معظم تاريخي به عنوان ناصرالدين شاه قاجـار در سـالهاي                 

 .]7 [» شمسي صورت گرفته است1271 قمري 1296

لين بار  طول سلطنت ناصرالدين شاه نيز بارها تعميراتي در ابنيه تاريخي صورت گرفت و براي او               در

 ولي پس از او توجهي به آثار و ابنيه تـاريخي نشـد و     ،خاكبرداري علمي در تخت جمشيد به عمل آمد       

در عصر مشروطه تا دوران پهلوي از تعمير ابنيه تاريخي اطالع و خبـري              . ابنيه مذبور رو به ويراني نهاد     
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ي نقـوش و تصـاوير       حتي عمارت چهل ستون و عالي قـاپوي اصـفهان مـدتها مزبلـه بـود و رو                  ،نيست

عمارت شاهان صفوي گچ كشيده بودند و در سالهاي اول سلطنت شاهنشاه فقيد گچها را كندند و هـر          

اما بسياري از ابنيه عهد صفوي كه سياحان اروپـايي در           . چه ممكن بود تصاوير مذبور را ظاهر ساختند       

نهـا را فقـط در       آ است و شـرح    در دوره هاي سابق به كلي منهدم شده          ،اندسياحتنامه هاي خود آورده   

 .توان يافتسياحتنامه هاي اروپايي مي

اوج اين خواب سـنگين اوليـاي دولـت بـه جـايي رسـيد كـه قـرارداد ننگـين در دوران سـلطنت                         

بـا دولـت فرانسـه    ) .ق.  ه 1318(  متياز عتيقه ايـران  مظفرالدين شاه به نام عهد نامه قطعي نسبت به ا  

سـال در اختيـار    60نوشت آثار باستاني كشور ايران و تملك آن به مـدت             سر  و رسماً  بسته شد و عمالً   

 كليـه فعاليتهـاي باسـتان شناسـي در انحصـار باسـتان شناسـان                ،در نتيجه  .دولت فرانسه قرار گرفت   

مدن امور علمي باسـتان شناسـي    آراه پيشرفت و ترقي براي به وجود        فرانسوي قرار داده شد و هرگونه       

 .دشدر سطح ملي مسدود 

 در راكد گذاردن توجـه مـردم ايـران نسـبت بـه آثـار       ،قرارداد مزبور عالوه بر ضررهاي فراوان ديگر  

 .دشثير هم بدين زوديها محو نخواهد أثر بوده است و دنباله اين تؤباستاني بسيار م

 انجمن آثـار ملـي    ، سال از زمان عقد اين قرارداد كه نشاني از بي توجهي بود            22 پس از    ،در نهايت 

با هدف نگهداري و تعمير ابنيه تاريخي و پـاس حرمـت يادگارهـا و مفـاخر فرهنگـي و هنـري قـديم                        

 به درخواسـت انجمـن   مسي ش جري ه 1304 و در سال    ) 1922 . ه   1343 .ه 1301يز  يپا(دشتشكيل  

 .]8[ ذيرفتند رياست انجمن عالي را پ،سردار سپه كه در آن تاريخ نخست وزير بود

آثار ملي عهده دار امور مهـم كشـور در سـمتهاي مختلـف نخسـت وزيـري،                  آقايان اعضاي انجمن    

هدف اصـلي  . استاي از توجه دولت و اهميت موضوع    وزارت و سفارت و امثال آن بودند كه خود نشانه         

تأسيس يك كتابخانـه    ،  تأسيس يك موزه در تهران    توان  تشكيل انجمن آثار ملي طبق اساسنامه را مي       

 .كرد ذكر ؛ان آثار ملي الزم است بندي آثاري كه حفظ آنها به عنوثبت و طبقه و در تهران

هر چنـد   .است فرهنگي اولين قدم در راه ثبت تاريخ معماري در كشور ـ ثبت اماكن تاريخي  ،البته

ـ                  كـه   صـورتي ه اداره كل باستان شناسي و موزه ايران باستان يا كتابخانه ملي يا موزه مـردم شناسـي ب

 كـه بـا    گفتنـي اسـت   لكـن  ،نمـي شـود     اقدامات رسمي انجمن نامبرده محسوب     اكنون برقرار است از   

بـيش بـر اثـر        كـم و   ياد شـده  سسه اولي   ؤاستفاده از اوضاع و احوال موجود عصر شاهنشاه فقيد سه م          

ـ                   يعالقه و اطالع اعضا    ه  قديمي و اصلي انجمن آثار ملي توسعه يافت و مـوزه مـردم شناسـي اساسـاً ب

 .]7 [وجود آمد

 با مشـاهده از دسـت رفـتن آثـار           ،ور تام االختيار دولت در خوزستان     مأ م ،فرج اهللا آق اولي   سرتيپ  

 د و از شـدت بـد اوضـاع درخواسـت          كنـ مكشوفه در شوش تلگراف مشروحي به رضا شاه مخـابره مـي           
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ـ        ياجازه نفرما « كه شاهنشاه    كندمي و  ]7 [ايـن صـورت از كشـور خـارج شـود          ه  يد اسـناد هويـت مـا ب

 وزير  ،يحه لغو امتياز انحصاري فرانسويان در مجلس شوراي ملي با تالش سيد محمد تدين              ال ،درنهايت

در نتيجه ايـن توجهـات اداره مخصوصـي بـراي رسـيدگي بـه آثـار                 . رسدتصويب مي ه   ب ،فرهنگ وقت 

 . ه1297( بـدين ترتيـب كـه ابتـدا دائـره عتيقـات در اداره كـل معـارف                 ،وجـود آمـد   ه  تاريخي ايران ب  

 .شد اداره كل باستان شناسي موسوم  بهپس از آن و تشكيل).ش

درك ضرورت حفاظت و نگهداري از اماكن تاريخي و مقدم بودن ايـن امـور بـر حفـاري سـايتهاي          

مـي تـوان از      ،تان و اداره كل باستان شناسي بود       كه همگي از وظايف اداره آثار باس        را باستان شناختي 

 :جمالت زير استنباط كرد

 ايـن   ،متر از تعمير و حفظ ابنيه تاريخي توفيق حاصل آمده است و خوشبختانه            قسمت حفاري ك   در« 

د خرابـي روز  شـو خير أ لكن اگر در تعمير ابنيه تاريخي ت     داد،توان انجام   را هميشه مي  ) حفاري(وظيفه  

ه كـول بـه آينـد     ون و نبايد كار ابنيه تاريخي را م       توا طبعاً نمي  ، لذا ،افزون و بيم انهدام آنها قطعي است      

 . ]7[»وان با موجود داشتن شرايط آن انجام دادتكه حفاري را هميشه مي   در صورتي،دكر

 

 ن فرنگي قدمي نو در راه آموزشااستخدام متخصص

ن فرنگـي نقطـه عطفـي را در آمـوزش علمـي باسـتان شناسـي و               اكارگيري متخصص ه  دولت ايران با ب   

هنـر فـوق ابعـاد       ن امر از منظر آموزش علوم و      اي. حفاظت از آثار و اماكن تاريخي و فرهنگي شكل داد         

 :است ريزگيرد كه به شرح مختلفي را در بر مي

 ؛ن و تكنسينهاي ايرانيا متخصصي ارتقا.الف

 ؛ جديدفناوري آشنايي با .ب

 ؛ مدون شدن تاريخ اجتماعي و فرهنگي و تاريخ معماري و شهرسازي ايران.پ

 . انتشار مجالت و كتب تخصصي.ت

به جهت معلمي سنت قديمه و تـاريخ         «.ش. ه 1306نست هرتسفلد آلماني تبار در تير       استخدام ار 

مقـدمات تصـويب قـانوني در مجلـس را           ]9 [»قديم ايران و جغرافياي تاريخي و معرفت به آثار عتيقه         

. فراهم آورد كه از متخصصان اروپايي در امـر باسـتان شناسـي و پژوهشـهاي تـاريخي اسـتفاده شـود                     

 .اين متخصصان فرانسوي بودند و از اهم وظايف ايشان آموزش نيز بودنخستين گروه 

 

 ها قدمي جدي در راه آموزشدانشكده تشكيل

سيس دانشگاه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و به موجـب ايـن             أ قانون ت  1313در هشتم خرداد    

دوره ليسانس   .ات بود  يكي از آنها دانشكده ادبي     قانون دانشگاه تهران از شش دانشكده تشكيل يافت كه        
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 فلسـفه و علـوم تربيتـي، باسـتان شناسـي،      ادبيات فارسي،:  رشته تحصيلي  پنجدانشكده ادبيات داراي    

 .تاريخ و جغرافيا و زبان خارجه است

سيس اولين دانشـگاه ايـران نشـاني از اهميـت موضـوع             أهم سابقه بودن رشته باستان شناسي با ت       

تربيـت دانشـگاهي و    بـا ايـن حـال،   . استن الزم ا و مدرسانداتآموزش اين رشته در كشور و وجود اس 

به ويژه تعميرات، با روشهاي جديد       چه تا آن زمان كليه امور فني،       علمي متخصصان معماري الزم بود؛    

. مـاركوف و دونلـد ويلبـر آمـوزش مـي دادنـد       ماكسيم سـيرو،  را متخصصان خارجي نظير آندره گدار،    

نخسـتين مدرسـه معمـاري ايـران در ضـمن دانشـكدة          .ش1319-1318 در سال تحصـيلي      ،سرانجام

داير شد و استاداني ماننـد      » آندره گدار « رياست    با  محل بناي قديمي مدرسه مروي و      هنرهاي زيبا در  

 امـا همچنـان بـه مرمـت مسـتقالً توجـه       ماكسيم سيرو و محسن فروغي در آن تـدريس مـي كردنـد؛          

 مرمـت بناهـاي تـاريخي سـوق     دان را بـه تعميـر و  عالقـه منـ   نمي شد و در ضمن آمـوزش معمـاري،      

 .]9[دادندمي

كه به منظور نزديـك شـدن بـه آرمانهـاي منشـور       ).ش.ه1344(سازمان ملي حفاظت آثار باستاني      

و اجراي مفاد آن تشكيل شد، در اساسنامه خود موظف به تربيـت كارشناسـان               ) .م1964(نيز جهاني و 

كه هـدف از آن تربيـت       تربيتي را تصويب كرد    برنامه فني و  فني شد و در جلسات شوراي اجرايي خود         

  .مهندسان.2 كارشناسان باستان شناسي؛. 1: كرده بوددو طبقه از افراد تحصيل

ــه  ــط ده ــدودي از    .ش. ه1340در اواس ــراي مع ــت ب ــته مرم ــا  در رش ــيل در اروپ ــان تحص   امك

ده هنرهاي زيبـاي دانشـگاه       در دانشك  .ش . ه 1349 معماري فراهم شد و حدود سال        دانش آموختگان 

باره مرمت معماري و مباني نظري مرمت عرضه شد كه بعدها بـه               چند واحد درسي اختياري در     انتهر

 .صورت دروس تخصصي و اجباري درآمد

 و با همكاري سازمان ملي حفاظت       .ش. ه 1350اولين انستيتو مرمت بناهاي تاريخي در اوايل دهه         

 و در ادامـه  از  كـرد س در دانشكده معماري دانشگاه ملي شـروع بـه كـار    آثار باستاني و دانشگاه فلوران 

 بخش آموزش سازمان ملي حفاظت آثار باستاني به آمـوزش مرمـت بناهـاي               .ش . ه 1352حدود سال   

 .تاريخي به باستان شناسان و مهندسان و تكنسينهاي داوطلب اقدام كرد

، بـراي  ]كده پـرديس  معروف به دانش،اصفهانشعبه [ دانشگاه فارابي    .ش . ه 1356 در سال    ،باالخره

 تعدادي دانشجو در مقطع كارشناسي ارشـد مرمـت از ميـان     ين بار در تاريخ آموزش عالي كشور      نخست

دانش آموختگان رشته معماري، مهندسي ساختمان، شهرسازي، معماري داخلي و هنرهاي تجسمي و             

، در محلـه جلفـا، كوچـه سـنگ تراشـها            مكان دانشكده در خانـه تـاريخي داويـد        . كاربردي جذب كرد  

اقدام نمادين استقرار دانشكده معماري و مرمت در بناي تاريخي خـود مبـين اهميـت                . بود) تبريزيان(

 .]9[حفاظت از بناها و آموزش جدي و مستقل آن در ايران بود
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 مركز اداره و سازمان مرتبط با امر ميراث فرهنگي بـه وزارت فرهنـگ و                11 پس از ادغام     ،در ادامه 

را تشكيل دهـد و سـازمان ميـراث         » سازمان ميراث فرهنگي كشور     « آموزش عالي اجازه داده شد كه       

ــد   ــراي بنـ ــي در اجـ ــاده 19فرهنگـ ــايف (3 از مـ ــاريخ  ) وظـ ــود در تـ ــنامه خـ   29/2/1369اساسـ

 مركز در رشته هـاي       اين ه از همان سال    ك ]10[را تشكيل داد    » ميراث فرهنگي   مركز آموزش عالي    « 

مرمت و احياي بناهاي تاريخي، باسـتان شناسـي، مـوزه داري و هنرهـاي سـنتي در مقطـع كـارداني                      

 بناهـا و بافتهـاي تـاريخي و         ي در مقطع كارشناسي مرمت و احيـا       1373دانشجو جذب كرد و از سال       

 . كردجذب موزه داري نيز دانشجو

 به شرح زيـر اطع مختلف در دانشگاههاي ديگر  بناها و بافتهاي تاريخي در مق   يرشته مرمت و احيا   

 :تأسيس شد

 ؛1384 تا 1374مركز غيرانتفاعي سوره، اردبيل، مقطع كارشناسي،  •

 ؛ تاكنون1375دانشكده هنر و معماري، دانشگاه آزاد تهران مركز، مقطع كارشناسي ارشد،  •

 ؛ تاكنون1376مان، مقطع كارشناسي، باهنر كرشهيد و معماري صبا، دانشگاه دانشكده هنر  •

 ؛ تاكنون1376ستان، مقطع كارداني،  دانشگاه سيستان و بلوچ معماريدانشكده هنر و •

 ؛ تاكنون1381مقطع كارشناسي ارشد، دانشكده هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران،  •

 ؛ تاكنون1382دانشگاه تربيت معلم، سبزوار، مقطع كارداني،  •

 1383مقطـع كارشناسـي ارشـد،    دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ايـران،           •

 ؛تاكنون

 ؛ تاكنون1384وين، مقطع كارشناسي، دانشگاه بين المللي امام خميني قز •

 ؛ تاكنون1384دان، مقطع كارشناسي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد هم •

 1385رگـان، مقطـع كـارداني،        گلسـتان گ   ، محمودآباد ما ني ،مركز غيرانتفاعي بزرگمهر اصفهان    •

 ؛تاكنون

 ؛ تاكنون1386مقطع كارشناسي ارشد،  ،واحد ابهر؛ دانشگاه آزاد اسالمي •

 . تاكنون1387مقطع كارشناسي ارشد، دانشكده معماري دانشگاه شهيد بهشتي،  •

 

 ضرورت ارائه الگوي آموزش براي درس مرمت و احياي بناهاي تاريخي .4

   ؛دن رشته مرمت، احياي بناهاي تاريخي در كشور ايرانجوان بو •

 بـه همـين     ،گيـرد اي است و دانشهاي متعددي را به خدمت مي        اين رشته تخصصي ميان رشته     •

 .رت نيازمند برنامه ريزي دقيق است ايجاد تعادل و جمع بندي ميان اين مها،دليل
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.  مرمـت و احيـا وجـود نـدارد         ن در تهيـه طـرح     ايند استاندارد، جمع و مورد اجماع متخصص      افر •

ن هنـوز يـك منشـور ملـي مرمـت و احيـا              اكشور ايران با وجود تالشهاي ارزشمند متخصص      

 ؛ندارد

وجود در شرح درس كه بـدون توجـه بـه ضـرورتهاي حرفـه و نيازمنـديهاي واقعـي و                    منواقص   •

 ؛ده استشاستانداردهاي جهاني تدوين 

 ؛رگيري آنها در برنامه آموزشيكاه وجود استانداردهاي بين المللي و ضرورت ب •

تغيير نگرش جهاني به مقوله حفاظت در سـاليان اخيـر كـه گـرايش آن از حفاظـت محـور بـه          •

 ؛ آموزش را اجتناب ناپذير مي سازد و ضرورت تحول در نظام استكاربرد محور تغيير يافته

 ؛ردرت بگيكيدي بيشتري در اين زمينه صوأحرفه حفاظت از پايه پژوهش محور است و بايد ت •

سالنگاري، روشهاي نـوين     اي،بر فعاليتهاي آزمايشگاهي عملي از قبيل آناليز مصالح، آناليزسازه         •

 .شودكيد الزم نميأمستندسازي ت

 

  بناهاي تاريخي در دانشكده يالگوي متعارف آمورش طرح مرمت و احيا .5

اي اشـاره كـرد كـه       هـاي مختلـف مـي تـوان بـه وحـدت رويـه              در نگاه به الگوهاي آموزشي دانشكده     

 :ويژگيهاي زير را شامل مي شود

 

  پروژه محور بودن فرايند آموزش.الف

 و تـا    مي كنند  فرهنگي را انتخاب     ـ هر كدام از دانشجويان به صورت مستقل يا گروهي مكاني تاريخي          

ـ  ،آسـيب شناسـي    پردازند و در كركسيونهاي مختلف به شناخت،آسيب نگاري،       مي آن به ترم پايان ه ارائ

 .كنند اقدام مييطرح مرمت و احيا

 

  آموزش مباحث تئوريك همگام با كركسيون.ب

گاه جامعيتي از    توان نكات موردي درگير با پروژه را آموزش داد كه هيچ           مي فقطدر اين نحوه آموزش     

آموزش كاربرد مباحث تئوريك در ارائه طرح حاصل نمي شود و به صـورت پراكنـده و نامنسـجم ايـن                  

 .ه مي شودمهم ديد

 

 عدم توجه كافي به ارائه طرح احياكيد بر ارائه طرح حفاظت و أ ت.پ

  اسـت اي بودن امر حفاظت، پيچيده و زمانبر بودن طي فرايند رسيدن به طرح باعـث شـده   ميان رشته 

 . كمترين توجه صورت گيرد،استترين مبحث اين درس   كه مهم،به موضوع احيا
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 نگهداري و بهره برداري  قوله مراقبت، عدم آموزش مباحث مرتبط با م.ت

 و نمـي شـود   تـوجهي   الگوهاي آموزشي رايج به رويكردهاي روز مجامع علمي جهان          در به دليل اينكه  

 بـه مقولـه مراقبـت،     اسـت    باعـث شـده      ،گونه به روز شدگي را به چهره خود نديده         در گذر زمان هيچ   

 آگـاهي باعـث   نـا ايـن   .  توجهي نشود  ،استاظت  بهره برداري كه جزو جدايي ناپذير امر حف        نگهداري و 

 .دنروشهاي منسوخ شده در دنيا آموزش داده شواست تا شده 

 

 تك محور بودن مطالب آموزشي به دانشجو. ث

 فرهنگـي، تفاوتهـاي جغرافيـايي، دوران تـاريخي مختلـف،      ـ  با توجه به تنوع گونه هاي اماكن تاريخي

 در خصـوص     دانشجو در فرايند آموزشي رايج تجربـه محـدودي         ...هاي متشابه و  تفاوتهاي ماهيتي گونه  

 . براي جبران اين نقيصه وجود نداشته باشد راهيكند كه شايد ديگرمكاني خاص پيدا مي

 

  بناهاي تاريخييالگوي پيشنهاد تدريس درس مرمت و احيا .6

 ،همچنـين اساس شرح مصوب درس و        تدريس مرمت و احياي بناهاي تاريخي بر        شده الگوي پيشنهاد 

عنوان حلقه اتصال   ه   اين درس ب   ،از سوي ديگر  . ده است شاهداف تعيين شده در منشور كلمبو  تدوين         

 رديار مهمي در جمع بنـدي نهـايي دا   نقش بسكارشناسيدروس پايه و كارگاههاي عملي انتهاي دوره     

 و  دليـل به همين    .)1نمودار  ( ندكو مهارتهاي كسب شده و تمرين عملي فرايند طراحي را تكميل مي           

ري، فعاليتهـاي گروهـي و      حوزه مباحـث نظـ    سه   فرايند تدريس در     ،با هدف باال بردن راندمان كالسها     

 .شده استپروژه بررسي 

اي داراييهـاي  اي كـه جامعـه بـر      ماهيت خاص فعاليتهاي حفاظت و احيا و ارزشهاي ويـژه          دليلبه  

 مدارس در لحظه لحظه فرايند تدريس بايد ترين اصولي كه    يكي از مهم   ،ل است يتاريخي و فرهنگي قا   

كيد بر اخـالق حرفـه اي نسـبت بـه آثـار      أمندي و ت  ايجاد انگيزش، تشويق و عالق   ،مد نظر قرار دهند   

ن و دانشــجويان و توجــه خــاص بــه ويژگيهــا و ا ارتبــاط تنگاتنــگ ميــان مدرســ، لــذا.تــاريخي اســت

س همواره بايد در نظر داشته باشـد كـه          مدر. استعدادهاي فردي هر دانشجو به شدت توصيه مي شود        

و  اي از آن با مقولـه هنـر سـر    بلكه بخش عمده،حفاظت و احيا فرايندي صرفاً مكانيكي و علمي نيست 

 ولي همواره غالب    ، درك ارزشها و درك اعتبار احساسي آثار تاريخي اصولي ناديدني          ، بنابراين .كار دارد 

 .بر فضاي تدريس خواهد بود

 

 نظريمباحث . 1. 6

 از دانسته هـاي نظـري     چشمگيريبايد توجه داشت هنگام مواجهه دانشجويان با اين درس، اندوخته           

 مباحث قانوني و حقوقي، بحثهاي مبنايي و تئوريهاي         .مورد نياز قبالً در اختيار ايشان قرار گرفته است        
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تـرين   از مهـم  . . . وريهاي سنتي، روشهاي مستندسـازي از قبيـل فتـوگرامتري و            اموجود حفاظت، فن  

 تخصـيص بخشـي     ،به همين دليل  و  اند  مباحثي هستند كه دانشجويان در ترمهاي قبل درگير آن بوده         

 .م باشدأاز زمان كالسها به اين مباحث بايد صرفاً با هدف جمع بندي و نتيجه گيري عمل تو

خشـهاي   چه در مرحله كركسيون پروژه و چه در مرحلـه نقـد مرمـت، اجتنـاب از ب                  ،از سوي ديگر  

گيري در امر حفاظت و احيا و پيشنهاد تمهيدات اجرايي رابطه بسيار             زيرا تصميم  ،نظري ممكن نيست  

مرمت و احيا داراي سبكها و مكاتب مختلفي است كه كاربرد آنهـا در              . تنگاتنگي با مباحث نظري دارد    

 .گيري محتاطانه استهر بناي خاص نيازمند تفكر، تعمق و تصميم

 :)2نمودار (اي قرار گيرد بايد مورد توجه ويژهريز بخشهاي نظري موارد از نظر محتواي

 ؛تبيين تفصيلي و كامل فرايند طراحي به عنوان امري ديناميك، رفت و برگشي و هدفمند •

 :شرح و تفسير اصول ناظر بر مرمت و احيا شامل •

 برگشت پذيري -

 ارجحيت تعمير بر تعويض اجزا -

 تيوريهاي سناكارگيري فنه ب -

 ]11[ محدوديت كارها به ضروري ترين فعاليتها -

 كنوانسيونها، دستورالعملها، رويدادهاي بين المللي با ذكر مثال خصوص بحث در -

 

 فعاليتهاي گروهي. 2. 6

مين بند سيزدهم دستورالعمل    أتشويق دانشجويان به تعامل و همفكري با يكديگر با هدف ت           به منظور   

پيشنهاد مـي شـود ايـن امـر در         . بايد جزء برنامه كالسي در نظر گرفته شود        فعاليتهاي گروهي    ،كلمبو

 .شودقالب يك پروژه گروهي نقد مرمتهاي گذشته و در قالب يك سمينار تنظيم 

 نفر تقسيم شوند و هر گروه يك بناي مرمت و           5 تا   3دانشجويان در قالب گروههاي داوطلبانه بين       

 ند فرايند طراحـي مرمـت و احيـا را    ااين پروژه دانشجويان موظفدر  . كننداحيا شده معتبر را انتخاب      

  بـه تحليـل و از تحليـل بـه شـناخت سـير        از طـرح و احيـا      ، به عبـارتي   ؛نندكصورت معكوس طي    ه  ب

 .كنندمي

 ،ثر بـر تهيـه طـرح و در نهايـت          ؤهدف از اين فعاليت شناخت فرايند طراحي، شـناخت عوامـل مـ            

ـ        . تعامل با بناهاي تاريخي است     آشنايي با يك مثال عيني از نحوه       صـورت  ه   اين تمرين ضـرورتاً بايـد ب

ـ       . شوددانشجويان در كالس ارائه      يك سمينار براي ساير    صـورت بحـث    ه  در ادامه هر سمينار كـالس ب

ز و ا  باشـند    صـورت فعـال دخالـت داشـته       ه  آزاد ادامه پيدا مي كند تا همه دانشجويان نسبت به نقد ب           
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بديهي است نحوه و شيوه نقد علمي پروژه ها بايد قبالً توسط استاد             . ندنكده  تجربه ساير گروهها استفا   

 .در كالس شرح داده شود

 :در نظر گرفته شودزير در انتخاب موضوع نقد مرمت بايد موارد 

 ؛بر و داراي بار علمي مناسب باشندموضوعات انتخاب شده از پروژه هاي اجرايي معت •

 و نوع بنا از تنوع برخوردار باشند تا تجربه جمعي هـر  اريخيعات از نظر عملكردي، دوره ت   موضو •

 ؛شودتر چه بيشتر غني

ترس از سـوي دانشـجويان داشـته       موضوع بايد مستندسازي كامل و مدارك و اسناد قابـل دسـ            •

 ؛باشد

 . در نظر گرفته شود،شودعامل تنوع اقليمي كه خود باعث تفاوت در نحوه فرسايش بناها مي  •

 

 

  ه ژپرو. 3. 6

 در پـروژه اسـت كـه     . ترين ركـن تـدريس واحـد مرمـت و احيـاي بناهـاي تـاريخي اسـت                  پروژه مهم 

  فرايند،روي يك تمرين عملي متبلور مي شود در عين حال      جمع بندي واقعي دانسته هاي دانشجو بر      

بـه همـين    . شـود ال به جواب عمالً از سوي دانشجو تجربـه مـي            ؤطرح حفاظت و احيا نحوه سير از س       

يهـا و   يمتناسب بـر توانا     نحوه انتخاب پروژه و مالكهاي آن      اي از سوي استادان بايد بر      توجه ويژه  ،دليل

به عنـوان يـافتن مصـاديق        2و اصالت  1شناخت مفاهيمي چون يكپارچگي   . شودظرفيتهاي فرد مبذول    

 .آن در هر پروژه به عنوان نقطه آغاز تهيه طرح همواره بايد در نظر گرفته شود

 

 مالكهاي انتخاب پروژه. 1. 3. 6

 . فرهنگي الزم را داشته باشد ـاعتبار تاريخي •

 .اي را نداشته باشدپيچيدگيهاي خاص تاريخي و  چند دوره •

 زيرا حفاظت از مكانهـاي تـاريخي   ،هاي تاريخي پس از اسالم باشد االمكان مربوط به دوره   حتي •

يطـه زمـاني يـك تـرم     ف آن در يـك ح يم حساسيت خاصي را مي طلبد كه ظرا   قبل از اسال  

 .تحصيلي قابل بررسي نيست

 .از نظر مساحت و حجم كاري قابليت بررسي در مدت زمان يك ترم را داشته باشد •

____________________________________________________________________ 
 

1. Integrity  
2. Authenticity 
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 زيرا دانشـجويان در مكـاني غيـر از كارگـاه  امكـان اليـه       ،االمكان يك كارگاه مرمتي باشد   حتي •

 . و پيگردي را ندارندژ سوندا برداري ،

 .باشد كه نياز به رولوه نداشته باشدنقشه هاي پايه آن موجود  •

 . كه ارزش مطالعاتي داشته باشداشدآسيبهاي آن در حدي ب •

 

 

 يند طرح مرمت و احياافر. 2. 3. 6

  ولي وابسته تقسيم مي شود،در يك تقسيم بندي كلي طرح مرمت و احيا مشابه به سه بخش مجزا

 :)3نمودار ( 

 

 مرحله شناخت. الف

 فهم اعتبار و ارزشهاي فرهنگـي       و، دستور العمل كلمب   6 تا 1ابق با بندهاي    هدف از مرحله شناخت مط    

ثر بـر هويـت و تماميـت اثـر          ؤ رابطه زمينه و اثر و سـاير عوامـل مـ           ،وريهااكاربردي و احساس تاريخ فن    

 .فرهنگي استـ تاريخي 

 هسـ  بـه  ،گيرد و بر اساس روش علمي تدوين مي شـود شناخت كه بر اساس مشاهده دقيق شكل مي      

 .تقسـيم مـي شـود   )آسيب نگاري(شناخت كالبدي و شناخت آسيبها  حوزه كالن شناخت بستر زمينه،  

1ي بدون پيش داور     رعايت مشاهدهاصل حاكم بر مرحله شناخت
در اين مرحله دانشجو تشـويق  . است 

يخي گيري و تماميت اثـر تـار  ثر بر شكلؤمي شود تا با نگاهي جامع و كل نگر به عرصه هاي مختلف م             

 مرحلـه شـناخت   . دكنـ آنهـا را پـااليش و گـزينش         و  اي  از ابزارهاي ميداني، آزمايشـگاهي و كتابخانـه       

اسـتاد  .  نيازمند دقت و برنامه ريزي مناسب است       ، است ،يند تهيه طرح  او اساس فر  زمينه  دليل آنكه   ه  ب

 چهـار چـوب از    بايد توجه داشته باشد كه دانشجو در اين مرحله دچار آلـودگي اطالعـاتي نشـود و در                 

 .پيش تعيين شده باقي بماند

  

 مرحله تحليل. ب

در ايـن مرحلـه دانشـجو بـر     . سـت ت و استنتاج احكام الزم از آنها    هدف از مرحله تحليل تفسير اطالعا     

ثر بر آن   ؤتحوالت تاريخي م    و  رفتارهاي بنا، ارتباط آن با محيط اطراف       ،اساس مطالعات بخش شناخت   

 بـه آسـيب نگـاري و مسـتند سـازي            فقـط بر عكس مرحله شناخت كه وي       . كند مي را درك و تحليل   

____________________________________________________________________ 
 

1. Unprejudiced Observation 
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عوامـل مخـل آنهـا را شناسـايي و عـدم      ، كنـد  در اين مرحله آسيبها را تحليل مـي   ،عوارض مي پردازد  

 .ندكتعادلهاي آنها را بيان مي

 

 مرحله طرح.پ

ـ             ه تـدوين و ارائـه  كليه دخالتها، تغييرات و حـذف و الحاقـات پيشـنهادي در كالبـد بنـا در ايـن مرحل

 : موارد زير باشد شاملاصلي باشد بخش  چهارمرحله طرح بايد شامل . مي شود

 طرح حفاظت •

 طرح احيا •

 طرح مراقبت و نگهداري •

 طرح مديريت بهره برداري •

هر كدام از اين بخشها شامل طرحهاي فرعي متعددي است كه در بخـش بعـدي بـه آن پرداختـه                     

 هر كدام از. يند خطي و يك طرفه نيست     اطرح مرمت و احيا يك فر     يند  ا فر ،صورت كلي ه  ب .خواهد شد 

ــد امراحــل اصــلي فر ــل شــناخت،(ين ــي معكــوس داشــته باشــند )طــرح  وتحلي ــد حركت ــي توانن  .م

 و  بـازگردد نشجو بايد به مرحله شناخت       در مرحله تحليل در صورت يافتن شواهد جديد دا         ، مثال براي

  ويرحله طـرح در صـورت اسـتنتاجات و تحليلهـاي جديـد      يا در م ندك و مجدداً تحليل     را تكميل  آن

ينـد  ا فر ،بنـابراين .  و در آنها تجديد نظـر كنـد        برگرددام از مراحل شناخت و تحليل       تواند به هر كد   مي

 .يند ديناميك و نه استاتيك استاحفاظت و احيا ماهيتاً يك فر

 

  :)4نمودار (فصلهاي پروژه سر. 3. 3. 6

ت بسيار زياد سرفصلهاي پروژه مرمت در اين بخش سرفصـلهاي كلـي ذكـر               به سبب تفصيل و جزئيا    

] 12[»قي فعاليتها براي ارائه طرح مرمـت توالي منط« اطالع بيشتر توصيه مي شود به مقاله     براي د و ش

 .مراجعه شود

 

 شناخت .الف

 )تاريخي، اجتماعي، هنري، كالبدي(شناخت گذشته •

 )ري، كالبديتاريخي، اجتماعي، هن( موجودوضعيتشناخت  •

 :شامل

 .. . .سيساتي و أمصالح، تكنيكهاي ت و مواد  ساخت،نيكتك : كالبدي •

 .. . .تزئينات، تناسبات، هندسه، مقياس و : زيبايي شناسي •

 عملكرد، مالكيت، مديريت، ميراث معنوي: اجتماعي •
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 تاريخي •

 

 آسيب نگاري تفصيلي .ب

  تحليل. پ

 )ن معماريتحليل سازه، تحليل پوششها و اركا(كالبدي •

 زيبايي شناسي •

 اجتماعي •

 تاريخي •

 )تحليل عوامل مخل، آسيبها، عدم تعادلها(آسيب شناسي .ت

 طرح.ث

  حفاظت اضطراري •

  استحكام بخشي •

  حفاظت تزئينات •

 حفاظت كالبدي •

  طرح حريم •

 احياي معماريطرح  •

  معماري داخلي •

 سيساتأت  •

 ايبهسازي لرزه •

 طرح مراقبت و نگهداري •

 اريمديريت و بهره برد •

 

 مستندسازي و ارائه.4. 3. 6

طـي  . سـت شخصي در زمينه مستندسازي و احيا     حفاظت و احيا داراي استانداردهاي بين المللي و م        

 و چارچوبهـاي    به اين استانداردها جلـب    ن بايد توجه دانشجويان را      افرايند تدريس و تهيه طرح مدرس     

 و صـورت مكتـوب ارائـه    ه  اول ترم بايد ب   اين چارچوبها ترجيحاً در     . نندكمشترك و مشخصي را تعيين      

ات ها، فرمت، جدولهاي آسيب شناسي و آسيب نگـاري، مشخصـ          كليه موارد مهم از قبيل مقياس نقشه      

طور عمده مـوارد   ه   ب .داده شود خذ شرح   أ و نحوه ارجاعات و منابع و م       تصاوير و عكسها، فرمهاي مربوط    

 :د بايد در مستندسازي و ارائه در نظر گرفته شونزير
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به روشـني نمـايش داده و       ) ساختمان، محوطه، يادمان  (اعتبار و ارزشهاي تاريخي و فرهنگي مكان        •

 .به تصوير كشيده شود

اعتبار فرهنگي تاريخي مكان در فرايند طرح احيا و حفاظت بايد بـا وسـايلي همچـون نقشـه هـا،            •

يا فرهنگي يـك مكـان كـه        تاريخي، معماري، مهندسي    : ارزشهاي. عكسها و ساير موارد انتقال يابد     

 .دكنرا تعيين مي هدف ارائه مستندسازي است، سطوح و روشهاي آن

 تهيـه  ،طور واضح بيان شـده اسـت  ه مستندنگاري بايد دقيقاً از منابع معتبر كه محدوديتهاي آن ب      •

هدف مستندسازي حفظ صحيح سوابق اماكن      . شوديد مستقل اطالعات ارائه شده ميسر       يأشود تا ت  

بـه  . توانند در پژوهشها يا ساير فعاليتهاي حفاظتي مورد استفاده قـرار گيرنـد            است كه مي  تاريخي  

 . ارزيابي اعتبار اطالعات ارائه شده بايد قابل حصول باشد،همين دليل

 راحتـي قابـل تكثيـر، بـا       ه  ها و روشهايي انتخاب شوند كه ب      هاي مستندسازي بايد از واسطه    اندازه  •

 .ستاندارد باشنددوام و در اندازه هاي ا

ارائه اطالعات بايد مطلقاً ضروري و بـه مـوارد مـورد نيـاز              . شونداسناد بايد واضح و فشرده تدوين         •

 . و اسناد تصويري داراي مقياس و منابع باشند اطالعات بايد قابل فهم،عالوهه  ب.باشدمحدود 

 :هستندزير مستندسازيها شامل موارد 

  طرحهاي احيا وهاي حفاظتموجود، طرحوضعيت :  نقشه ها.الف

 شخص، مشخصات فني و آرشيوهاي الزمداراي ابعاد و استاندارد، موضوعات م:  عكسبرداري.ب

 صورت خالصه و فشردهه خذ و مراجع مشخص بأداراي م:  اطالعات مكتوب.پ

 

 نتيجه گيري .7

 ر و تكميـل  ايجـاد تغييـ  ،هاي نظري و عملـي دانـش مرمـت و احيـا     به تحوالت اخير در زمينه    توجهبا  

 بايـد در شـرح   ريـ زبراي رسيدن به ايـن تحـول مـوارد      .  اجتناب ناپذير است   برنامه هاي درسي مربوط   

 : درس و برنامه اجرايي آن گنجانده شود

لي مثل دستورالعمل كلمبو، منشورهاي حفـاظتي و  للمرنامه درسي با اسناد معتبر بين ا تطابق ب  •

 ؛غيره

 ؛]13 [مينه ترمينولوژي حفاظت و اعمال آنخر در زأتوجه ويژه به فعاليتهاي مت •

 ؛يند پژوهش محور، هدف دار و برنامه ريزي شدهاكيد بر نگاه به حفاظت به عنوان يك فرأت •

 عملي بـا هـدف تربيـت نيـروي انسـاني       ه هاي ط مناسب ميان مباحث نظري و تجرب      ايجاد ارتبا  •

 ؛صاحب صالحيت

  ؛ن مختلفا به مشاوره با متخصصنياز اي بودن رشته مرمت وتثبيت تفكر ميان رشته •
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شـناخت جـامع در     بـه   هنرمندانه و فني  با توجه        ايجاد حس تعهد و ارائه راه حلهاي خالقانه و         •

 ؛ مسائل مختلف و ويژگيهاي گوناگونبرخورد با

 . هويت تاريخي و جلوگيري از تهاجمات فرهنگييايجاد حس مسئوليت در احيا •
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