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 چکیده                     

نسل ت )اثر تاریخی( برای نسل کنونی و ، بقای موضوع حفاظه اصلی در هر کنش معطوف به حفاظتدغدغ

، اظت دچار تغییرات بنیادی شده است، چنانچه مشخص شود اثر در روند حفهای آینده است . در این حالت

، چیزی متفاوت از واهد گرفت و آنچه بر جای می ماندکارایی اقدام حفاظتی خود به خود مورد سئوال قرار خ

ثر از اساس حفظ نشده است ولو آن که اقدامی به نیت یا به نام حفاظت از آن موضوع اولی خواهد بود ، گویی که ا

 انجام گرفته باشد .
ار هنری، که ، بلکه باید اصالت کادغام قسمت های از دست رفته باشدهدف حفاظت و مرمت نباید صرفا 

ا، حفاظت و توسعه ، اعاده گردد. چراکه توجه به اصالت و شناخت عوامل ارزشمندی بنپنهان یا مفقود شده

 هماهنگ را در پی دارد.

. سنت وچک ترین خللی به اثر وارد نیایدداوری اصالت باید در هر مرحله از روند حفاظت انجام شود تا ک

ی دهند، بازشناخته می شود.حفاظت نیز از آنجا که های نظری مختلف به واسطه تعابیری که از امر اصیل ارائه م

رمت حفاظت و م  چرا که بنا به گفته لوورال، است به مفهوم اصالت بسیار وابسته است .آیندی انتقادی فر اساساَ

مرمتگر بر اساس از اینرو هدفی نخواهند داشت. ، معنی یا اگر با ایده هایی مثلِ واقعی، اصلی و اصیل همراه نشوند

اسن و معایب  برخوردهای ترکیبی از نگرش و فلسفه فکری خود و شرایط اثر و درک هنرمندانه و علمی از مح

 مختلف در نحوه مرمت اثر مبانی نظری مناسب را تبیین و به کار میگیرد .

------------------------------------------------------ 
 اثرتاریخی حفاظت، مرمت، اصالت،:  کلیدی واژگان

 
 تعریف اصالت.1

واقعی، معتبر، منحصر به فرد  ، دق، موثقصا ،وضعیت قابل اعتماد ، اصالت به معنی مطابقت کامل  

ست که وجود آن چیز بدان . ا صالت در لغت واژه ای است که از اصل مشتق شده است. اصلِ هرچیز آن او.....است

 (1311دهخدا، ، چنانکه پدر اصل فرزند است و به واقع اصل هر چیز حقیقت آن چیز است. )متکی است

، اصیل ا تعریف میکند. هر آنچه اصل باشد، مفهوم فلسفی اصالت راییاصل به معنای ریشه، سرچشمه و پید

 (پدراماست و اصالت دارد.)

مفهوم اصالت در مرمت آثار تاریخی در شرایطی مد نظر قرار خواهد گرفت که مرمتگر بایستی با نگرشی 

شده اند، ادامه همه جانبه و تفکری عمیق نسبت به مسائل متعددی که هر یک به نحوی با مرمت اثر متصل 

، با اصل و هویتش تحت الشعاع قرار نگیرد حیات و زندگی اثر را تضمین نماید، آن چنان که اتصال اثر مرمت شده

و به واقع روش درمانی و نحوه برخورد با اثر ضامن اصالت آن باشد. در این شرایط  دو مفهوم  مرمت و اصالت را 

 لت در مرمت را در برخورد با مسائل مختلف تبیین نمود.   باید در مواجهه با اثر درک و جایگاه اصا

متصل شده  مرمت مدرن در  فرهنگ سنتی غربی مفهوم اصالت به صورت نزدیکی با بحث اصول حفاظت و

حالت میتواند در تمرکز مداوم و  نه ی فیزیکی اشیا عجین شده است.ایاست. در مرمت مدرن اصوال اصالت با ماد

 ز عنصر ماده و تاکید بر درمان پیشگیرانه دیده شود. پایدار بر حفاظت ا

اصالت نیز  .تحولی را در زمان طی کرده و انحصاری تر شده است "فرهنگ چیست؟"همانطورکه مفهوم 

خی، سنجش حقیقت و تاریاثر  شاهد همین تحول هابوده است. یوکلتو اصالت را به عنوان یک شرط اصلی در
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در پروسه ی خالقانه و درک فیزیکی ازکار  )اصالت  تکنیک ساخت( و تاثیر  (،Jokilto,1991)یکپارچگی درونی

( . اما به طور کلی اثبات اصالت در اشیاء بر Jokilto,1991سپری شده ی آن در مسیر تاریخ تعریف کرده است)

 ی،ارزش تاریخ یادبودی، ارزش  پایه ی سنجش ارزش های فرهنگی کنونی می باشد)ارزش زمان،ارزش هنری،

 ارزش نمایشی و...(.  ارزش دینی،
 (.Petzer, 1991از طرف دیگر ارزش ها  خودشان نقش مهمی را در تشخیص شان اصالت بازی میکنند)

به عنوان مثال وارساو در لهستان که در لیست میراث جهانی ثبت شده بود پس از تخریب کامل در طول جنگ 

خارج شد چرا که بررسی اصالت بر اساس ارزش های مذکور در  جهانی دوم و دوباره بازسازی شدن از این لیست

 (Czerner,1991) .آن نقض شد
حفاظت یک وظیفه ی بزرگ و مشکل است. ادراک _سنجش اصالت و چگونگی ربط آن به  حرفه ی مرمت

 دهد معنی در حقیقت در هر فرهنگ و نهادی اصالت  به یک معنی متفاوت وفق می و  های اصالت نسبی هستند

به عالوه معنای هنری و ارزش تاریخی آثار و  (Lowenenthal, 1991).که در طول زمان تحول یافته است

(که همه این ها بر تفسیر ما Philips, 1991همچنین راهی که ما آن هارا ادراک می کنیم تغییر می کند )

 گذارد. درمورد اصالت تاثیر می

 

 اصالت وشنا خت در مرمت:.2

آن چنان که هریک از ، ه های مختلفی قابل بررسی می باشداصل و اصالت اثر از دریچ در مرمت توجه به

از قبیل اصالت ، نگرش های فلسفی و رفتاری خاصی را به دنبال داشته و زمینه های فکری متعددی این دریچه ها

، ت تعریف کرده استو....را در مرم ،مکان، اصالت فطرت ، اصالت ارزش، اصالت محتوا، اصالت عمل واصالت زمان

به نحوی که هریک از تفکرات خاص نسبت به اثر تاریخی فرهنگی و مرمت آن می نگرد و جایگاه ارزشی ویژه 

 خود را در برخورد با اثر تبیین می نماید. 

اما آنچه در همه موارد فوق نقشی اساسی ایفاء می کند مسئله شناخت است ، چرا که بدون شناخت هرگز 

و مسیر رسیدن به آن را در نحوه برخورد با اثر و مرمت آن تعریف کرد و بالطبع می تواند سردر  نمی توان هدف

 گمی و حتی لغزش در مبانی مرمت را به دنبال داشته باشد. 

مرمتگر درتفکر خود در مواجهه با اثر می اندیشد و در راستای مبانی مرمتی آن بر اساس اصول و بنیاد 

، اساس شناخت وی  مجموع دریافتهای مرمتگر از اثر و مسائل مرتبط با آن  می پردازد. هایی به تشریح و تبیین

 ویل است وتأویل در مرمت اساس اصالت است .أشناخت الزمه ت (Caple, 2222دهد. ) ، شکل میرا نسبت به اثر
ضوع شناخت در واقع اگر مرمت اثر را در یک سوی بحث و اصالت آن را در سوی دیگر بحث قرار دهیم، مو

 ثیر را در تعادل این مسیر ایفاء می نماید.أو بیشترین ت در قلب این محور قرار دارد
شناخت یک ا ثر را می توان به شناخت های  حقیقی و اعتباری تقسیم نمود. هر گاه ادراک و شناخت ما 

تفسیر اصالت . قی می باشندنگونه ادراک حقیدر رابطه با واقعیتهایی که در اصل اثر وجود دارد ، مطرح شود، ای

ی است که از متن استخراج می حقیقی در حقیقت همان تفسیر بر اساس مبنا و اصولاثر با توسل به ادراکات 

 .ی شود برای همه مفسران یکسان استادراک حقیقی از یک شئ یا مبنا و اصولی که از شئ خارج م .شود 

آنها را از  ارد که در برخورد با مسائل مختلف اثر،اما مرمتگر نیز یک سلسله تصورات و تصدیق هایی د

( 1331رازقی، ). نه شناخت ها را اعتباری می نامیمواقعیت های موجود اثر برداشت و  انتزاع می کندکه اینگو

مهمترین زمینه شناخت اعتباری را می توان تبیین نحوه برخورد با مرمت اثر و چگونگی حفظ اصالت آن دانست 

این شناخت اعتباری همان تفسیر بر اساس معیارهای ثانویه اصالت است که برخواسته ازفهم های حقیقت  که در

 متفاوت مفسران است.
حال در مقام یک مرمتگر ابتدا باید نسبت به اثر به شناخت برسیم و اگر بر اساس رویکرد شخصی مان قائل 

ر مد نظر است ودر گام بعدی می بایست مرمت را به اصالت گرایی در مرمت هستیم اولین گام  تفسیر اصالت در اث

رانِ اثر تاریخی از مفهومِ در راستای اصالت اثر تفسیر نماییم . چنانچه قبال ذکر شد بر اساس تفاسیر مختلفِ مفس

، رویکردهای متفاوتی در زمینه اصالت گرایی در مداخالت مرمتی شکل می گیردکه در ادامه به برخی از اصالت

 ا و تاثیرات آنها در مداخالت مرمتی اشاره می کنیم .این رویکرده
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 اصالت گرایی در مداخالت مرمتی.3

شناخت همه جانبه تاریخی )متن مورد نظر ( روبرو میشود اولویت اولیه ا ش  اثرزمانی که یک حفاظتگر با 

ار از متنی است که قرار است . این یک  تفسیر تمام عی. نوع آسیب و..  ،، دوره تاریخیاثر از نظر ماده، تکنیک

ی شانس درک آن را هم است در دستان او جانی دوباره بگیرد و برای آینده ای آماده شود که شاید مفسرش  حت

دریافت افق تاریخی متن )مادی و معنوی ( و شناسایی  .یک برخورد هرمنوتیکی با متن است . ایننداشته باشد

 همه جانبه آن . 

 در دو مرحله بیش از سایر مراحل حائز اهمیت است : در حوزه تخصی مرمت اصالت

 در اولین لحظه برخورد با اثر جهت انجام عملیات حفاظتی   -1
این همه تمهید و توجه تنها شایسته متونی )آثار تاریخی ( است که اصالت آنها محرز و یا با درصد باالیی 

مرمت آن با رعایت  اً، لزومو یامعنوی نیستدارای اصالت مادی محتمل باشد .اگر تشخیص بر این باشد که شی 

 مرمتی بی دلیل است . –اصول و نگرش های حفاظتی 
چراکه  ، اصالت نقش مهمی را ایفا می کند .مرمتی –مرحله بعدی در زمان انتخاب روش جهت اقدامات حفاظتی  -2

شناخت وضعیت اصیل  یکی از اهداف حفاظت )شاید مهمترین آن ( حفظ تمامیت و یکپارچگی اثر است که بدون

 رسیدن به این هدف ممکن نیست .  اثر و اولیه 
، به ، از جمله عمل مرمتبرندی این دو را به طور خالصه چنین بیان میکند: هر عملی در رابطه با اثر هنری

 ، تعیین کیفیت مرمت همارد و اگر این امر محقق شده باشد( بستگی د1شناسایی آن به عنوان یک اثر هنری )بند

. در اعتبار می بخشد اثر  مفهوم اثر هنری ) اثر اصیل هنری (بدان .( 2دازه موشکافانه خواهد بود)بندبه همان ان

. بدین معنی است که این اثر هنری ) اثر اصیل هنری ( شده ایم نتیجه ما متوجه ارتباط جدا نشدنی مرمت و اثر

 (Brandi, 2221)و نه برعکس. مرمت را تعریف میکند هنری است که

به نظر میرسد که برندی هم به این قضیه معترف است که تفاوت برخوردما در نگاهداشت یک اثر هنری 

بستگی اثر ونوع و میزان دخالت مادر اثر به شأن تاریخی ، هنری ، فرهنگی وجنبه های اصیل و ارزشمند 

 ( .1336انی، رازدارد)

 

 

 

 مرمتی برخی از دیدگاه های اصالت گرایی در مداخالت.4

همانگونه که قبال ذکرشد تفسیر اصالت اثر هنری یا با توسل به ادراکات حقیقی وبه تعبیری همان تفسیر 

براساس مبنا و اصولی که از اثر هنری استخراج می شود ویا با توسل به ادراکات اعتباری که همان تفسیر براساس 

الت اثر هنری که درتعیین نوع و میزان مداخله مرمتی در تفسیر اص معیارهای ثانویه اصالت است انجام می پذیرد.

. گروهی اصالت را اصیل بودن واقعیتهایی می دانندکه در بود رویکردهای متفاوتی وجود داردتاثیر گذار خواهد 

، اصالت الیه های تاریخی اصالت مکان، اصالت زمان، اصالت تکنیک ساخت ،اثر وجود دارد .مانند اصالت مادهاصل 

، اصالت دوره تاریخی اصالت سبک اصالت خالق اثر، ، اصالت نیت مولف،آسیب ها (، اصالت خالقیت –ات )الحاق

 و.... 

گروه دیگر شاید اصالت را در داشتن معیارهای ثانویه اثر بدانند معیارهایی چون اصالت ارزش زیبایی 

و....که به   بومی –ارزش قومی  ، اصالت(، اصالت ارزش هنریJokilto, 1996شناسانه، اصالت ارزش فرهنگی )

 فهم مفسران و پیش فرض آنها بستگی دارد.

به  اصول و قواعد و روش های متفاوتی را در تفسیر آثار طلب میکند. ،رویکردهای متفاوت نسبت به اثر

در  ، درک اصالت قصد و نیت مولف باشد توجه به بستر اجتماعی که اثرمثال اگر هدف از تفسیر اصالت اثرعنوان 

اگر هدف تفسیر اصالت جستجوی معنا در اثر باشد پس نیازی به زمینه  آن پیدایش داشته ضرورت پیدا میکند.

از دید زیبایی شناسی است حتی اگر آن  اثر های بیرونی نیست و وقتی یک مفسر موضع تفسیری اش تفسیر یک

 . و یا جعل هم باشد برایش مهم نیستشبیه سازی 

 .اوت ها و چالش های مربوط به فر آیند های مرمتی اختالف بر سرمعانی استمبنای بسیاری از قض

(NARA, 2221)  براستی شاید بتوان بیشتر چالش ها را در مزایای نسبی ای که معنیِ یک اثر خاص می تواند
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ی معانی تاریخ« مرمت نمازخانه ی سیستین»برای برخی از مردم داشته باشد خالصه کرد. مثال در مناقشه ی 

 (1339ویناس، برخی از اشیاء با معانی هنری همان اشیاء در تقابل قرار گرفته بود.)

در خصوص اصالت اثر هنری گروهی معتقدند یک اثر میتواند تنها یک ذات حقیقی یا اصیل داشته باشد و 

پس  حقیقی اند. ، لزوماَوجود داشته باشد اثر. اگر آسیب و زوایدی در اثری ذات ساختگی وغیر اصیل نداردهیچ 

 ، نخواهد بود .اصیل تر از آنچه که پیشتر بوده هیچ اثری حقیقی تر و

برج جنوبی این بنا . به عنوان مثال می توان به مرمت بنای تاریخی قلعه فلک االفالک خرم آباد اشاره کرد

ود مرمت و براساس شواهد موج 1363طی جنگ تحمیلی ایران و عراق به علت بمباران فرو ریخت و در سال 

 چیزی که حاصل این بازسازی ها بود، شکل اصیل اثر در اذهان مردم بود. بازسازی شد.

این اثر را به وضعیت حقیقی واصیلش باز گرداند؟   عده ای این پرسش را مطرح میکنند که آیا مرمت،

ش تکامل حقیقی ضعیت های بعدی نیز، همگی براستی اصیل و گواه خاموو (بی شک نه چراکه 1331یوکیلتو، )

. نمی توان پذیرفت که وقتی برج جنوبی تخریب شده بود قلعه در وضعیت ساختگی قرار داشت چون هستند اثر

دنیای اصیل این کمبود هم با حقیقت پیوند دارد. یک کمبود اصیل است که نشان می دهد  این اثر چگونه در 

رمت ، اصیل تر از حالت پیش از مدون کمبود فعلیژکتیو شاید حالت ب. از یک منظر ابحقیقی به سر برده است

 . خوش آسیبی اصیل و آشکار کرده است، چون بمب اثر را دستنباشد

، ، اصیل استدیگر میتوان گفت چرا مرمت نه ؟ حالت فعلی هم به اندازه کمبود دار پیش از مرمت از سوی

ا ، تنها ، بلکه لزومضعیت فعلی نه فقط اصیل است. ویافت چون االن نمی توان نشانه ای از اصابت بمب در اثر 

 . وضعیتِ براستی اصیل است

، . بنابراین ، صحبت از اثر که در وضعیت غیر اصیل قرار داردواقعی وضعیت غیر اصیل وجود ندارددر دنیای 

، چه یک ای تخریب شده ، چه یک نقاشی تیره، چه یک بن. وقتی یک چیزی هستتنوعی تناقض گویی اس

ارد ) . وقتی که اثر در یک وضعیت فرضی قرار د.، آن چیز براستی هستیر زنگ زده ی قرون وسطی و...شمش

( این وضعیت لزوما و ، یا با کمبودی ناشی از بمب، با سطحی پوشیده از ذرات دودهبرای مثال با پوسته هوازده

 (1339ویناس، همواره اصیل است . )

ل های تاریخی اظهار نظر می کند . به بیان برندی فاصله زمانی بین در این خصوص برندی با ایده  زمان حا

 "زمان حال های  "، متشکل از چندین )که پیوسته به جلو حرکت می کند (آفرینش اثر و زمان حال تاریخی 
برندی، تاریخی است که گذشته را تشکیل میدهند. اثر هنری ممکن است آثاری از این مراحل را حفظ کند .)

1333) 
آنچه از حال های تاریخی گذشته بر چهره اثر  از مجموع نظرات برندی می توان چنین برداشت نمود که :

می ماند و آسیبی به ماده و فیزیک اثر وارد نمی کند شایسته حفظ و حراست و نگاهداشت است و هر آنچه به 

حذف گردد چرا که این اثر با فیزیک نحوی امروز و آینده باعث خللی در ماهیت مادی و فیزیکی اثر می شود باید 

 .ردو حفظ این مادیت در اولویت استخود توان انتقال به آینده را دا

شاید بتوان گفت از نظر برندی قلعه ای که برج جنوبی آن تخریب شده است چون در ماهیت مادی و 

 فیزکی اش خلل ایجاد شده است باید مرمت گردد. 

به موقع  به منظور رسیدن به شکل اولیه اثر مرمت راشروع کرده ولی البته گاهی مرمتگر با ایده مرمت

باشد . چنانکه میان آنچه واقعیت اصیل اثر بوده و چیزی که حاصل کار مرمت می دست از مرمت نکشیده است

 . مشکل عمده مرمت این آثار، الحاقات بدون مطالعه و بی مورد در آنهاست. تفاوت از زمین تا آسمان است

نیست که چه چیزی از بین رفته ر برندی خطیر ترین جنبه یک قسمت خالی برای یک اثر هنری این به نظ

. این جایگزین مانند مهاجمی خارجی مناسبی به جایش قرار داده می شود، بلکه این است که چه چیزی نا است

 (پدرام . ) به اثر هنری هجوم می آورد

ی اصالحاتی را ، همواره به پیروی از سلیقه اصالت گراینونظت تقریبا از بدو پیدایش تا کفر آیند حفا

در مواردی بهبود  ، ممکن استدر یک وضعیت بهتر اثر کارهای انجام شده برای قرار دادن  .متحمل شده است

. پذیرش اینکه وضعیت اوالیِ یک اثر  اصیل تر از آنچه که هست نمی کند ، اما ، به هیچ وجه آن راهایی ایجاد کند

هم در ، یک رخنه ی من اثر حقیقی ، حقیقی تر شود، در واقعیت اصیل آن است و میتوان کاری کرد که آوضع

 . نگره های کالسیک حفاظت است
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. بی واهمه می توان گفت که هدف حفاظت انجام است –حفاظت در نگره های کالسیک یک عمل حقیقت 

ش در موارد ثیرأاین مفهوم خیلی رایج است و ت .یا حالت واقعی آن است اثرآشکار سازی و حفظ ذات حقیقی 

ت حقیقی اثر را آشکار کرده است حال» . معموال زیاد دیده و شنیده می شود که مرمت فراوان به چشم می آید

اثر  به » شود .در اسپانیایی زیاد شنیده می شود که مرمت اثر را به ما برگرداند در حالیکه در ایتالیایی گفته می «

 ( 1339ویناس، . )«ش برگشت حالت اول

ما در حقیقت با هر بار اصالح اثر برخی از معانی احتمالی آن تقویت برخی دیگر برای همیشه محدود می 

 .تران آتی در تصمیم گیری ما مهم اسبنابراین توجه به کارب شوند.

رداندن آن به حالت به عنوان مثال می توان به برج کج پیزا اشاره کرد. حتی اگر از نظر فنی امکان برگ

اول)حالت عمودی( وجود داشته باشد بازهم هیچکس دلش نمی خواهد که چنین شود، هرچند به قول ایتالیایی 

این ایده)توجه به کاربران آتی اثر(  ها اثر به حالت اولش برگردد ولی رضایت کاربران نسبت به این عمل چیست؟

 .                             نمایانگر کل اخالقیات حفاظت و مرمت معاصر است

محراب  23به عنوان مثالی دیگر در پروسه حفاظت و مرمت محراب مسجد جامع ارومیه که اولین نمونه از 

گچبری دوره ایلخانی می باشد که بر روی محراب قدیمی تر دوره سلجوقی و در تداوم هنر سلجوقی اجرا شده 

. مرمتگر ه پهلوی شده استبا کاشی فیروزه ای رنگ مربوط به اوایل دوراقدام به برداشتن ازاره  62است، در دهه 

با هدف برگرداندن اثربه حالت اولش اقدام به پاکسازی این الیه ها نموده است . اینجا این سئوال مطرح می شود 

 ند ؟که مگر نه اینکه الیه الحاقی بخشی از اصالت این اثر هستند پس چرا باید در پروسه مرمت زدوده شو

، زیبایی ما آشکارسازی سایر جنبه های هنریهرچند این الیه ها، اصیل و جزیی از واقعیت این اثر هستند ا

 شناسی، مادی و معنوی این اثر  و نمایش آن در معرض دید انسان های معاصر هدف اصلی مرمتگر بوده  است. 

که گذار اثر هنری از زمان را مستند می کند، ، از آنجا از دیدگاه  برندی، الیه های الحاقی از نظر تاریخی  

در این صورت اگر این  ؟حفظ آن به همان اندازه جایز است باید حفظ شوند ولی آیا از نظر زیبایی شناختی هم

، مورد زیبایی شناختی عموماّ حذف آن را می هنرمند روی آنها حساب نکرده است الیه ها یک الحاق هستند که

 ماده ای که اثر از آن تشکیل شده است به دست خواهد داد.                               ، کلید این مسئله را.وی معتقد است  طلبد

در مورد رسیدن به اصالت در پروسه حفاظت و مرمت یک اثر تاریخی در آثاری که بخش های الحاق شده 

 ی مطرح می شود حفظ یا حذف الحاقات ؟. در این موارد این سئوال اساسد موضوع از این هم پیچیده تر استدارن

. این مسجد گنجینه)موزه( هنر ایران و بی برای حفظ یا حذف الحاقات باشدمسجد جامع اصفهان مثال خو

یکی از افتخارات معماری این سرزمین است. اثری که نشانه های سیزده سده تحول در فرهنگ اسالمی ایران را 

 116مسجد به گونه بو مسلمی )شبستان ستوندار( بوده که در سال طرح نخستین  در خود گرد آورده است.

مسجد کهن ویران شده و بر ویرانه های آن مسجدی بزرگتر  هجری، 226هجری ساخته شده است. در سال 

در سده چهارم در روزگار آل بویه به  ساخته شده است. پس از آن در هر دوره الحاقاتی به آن صورت گرفته است.

ه پنجم و ششم دگرگونی های بنیادی در مسجد رخ داد و مسجد به چهار ددر س جد افوزده شد.ساختمان مس

عالوه  گنبدهای زیبایی در بخش شمالی و جنوبی ساخته شد.، هجری 131و  113ایوانی تبدیل شد.در سال های 

ز نظر برندی ا (1331رنیا،پی)نات این اثر در طول تاریخ صورت گرفته است.ئن ها،الحاقات دیگری در بنا و تزیبر ای

 (1333برندی، فهمیدن اینکه الحاقات باید حفظ شوند یا حذف، همواره یک قضاوت ارزشی ضروری است.)

، از نقطه نظر . از نظر ویراه را مشخص می کند« الحاق شده  موضوع» برندی به زیبایی با بررسی مفهوم 

ش از نشانه هایی از یک فعالیت انسانی جدید نیست، و ، یک موضوع الحاق شده به یک اثر هنری چیزی بیتاریخی

و همان قدر مستحق  از اینرو، بخشی از تاریخ است . در این چهارچوب عنصر الحاق شده تفاوتی با اثر اولیه ندارد

 .حفاظت است

از نظر تاریخی  .کند بین می برد و خود را نیز ثبت نمیاز سوی دیگر حذف کردن در واقع سندی را از 

، در حالیکه حذف آن همیشه به توجیه نیاز دارد. در شده، بدون چون و چرا جایز است اظت از عنصر الحاقحف

 (1333برندی، حقیقت حفاظت از عنصر الحاق شده یک قاعده است و حذف آن یک استثناء. .)

 

 نتیجه گیری.5

 حقیقتی که وجود دارد این است :
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عات است که به دلیل کمبود آگاهی و شناخت کافی در فرهنگی حاوی مجموعه ای از اطال–اثرتاریخی 

. بلکه احتماال در زمانی دیرتر و یکپارچه کشف و استخراج نمی شود  و به طور ، مستقیماًپارچه آنمورد کلیت یک

. در روند فرسایش و دیگر مداخالت از جمله یش رمز گشایی و ارزیابی خواهد شدتوسط نسل های آتی بیش از پ

اثر با سرعتهای متفاوت و به گونه ای برگشت ناپذیر دچار تغییر می شود و به همان نسبتی که سند  مرمت ، اصل

 . سازد نیز به تدریج کاهش می یابد اصل دچار فرسایش می شود محتوی اطالعاتی که بستر اصالت مربوط را می

، صدمات و ناشی از فرسودگی تغییرات گوناگوناما در این میان اطالعات جدیدی نیز افزوده می شود که از 

ی مداخالت انسانی و یا تغییراتی مانند کاربری های جدید بدست آمده و آنها در هر زمان که اثر به دست ما م

. از این رو الیه های تاریخی و رابطه آنها با هم و نیز سیر زمانی گذرکرده بر آنها رسد باید استخراج و تفسیر شوند

 اهمیت می یابد. 

ه که نمی توان اثر فرهنگی را در شرایطی که به دست ما می رسد به طور کامل تعبیر و رمز گشایی همانگون

. ه طور کامل و دقیق پیش بینی نمودثیرات آن بر اثر فرهنگی را بأکرد به همان نسبت نیز نمی توان آینده و ت

دقت آن را بررسی کرد . وبرای حفظ  بنابراین معیار قابل اتکا شرایط فعلی است که به دست ما رسیده و باید به

انا احترام به مواد و مصالح ، همکارشناسانه بر آن تاکید شده است اصالت آنچه که در اسناد بین المللی و گفتگوی

، از جمله معنا و مفهوم تاریخ، اندیشه ، احترام به تاریخچه منحصر به فرد اثرسازه، نشانه ها و  فن آوری ساخت

جنبه ها نباید خدشه ای  ، ویژگی های مکان و زمینه اثر است و به هیچ یک از اینی، کاربریهنری زیبایی شناس

. البته آن بخش هایی امکان پذیر نیست از آن جمله است . جزئیاتی که در رمز گشایی آنها به طور کاملوارد شود

نده و پژوهش اثر گنجانده شود یکه دانش امروزی ما برای شناخت آن کافی نیست می تواند در زمره برنامه های آ

. 

اما آنچه مسلم است نگرش خود ما به عنوان مرمتگر اثر در مواجهه با فلسفه اصالت باید مشخص گردد. این 

 خود امری است که ریشه در نوع نگاه ما نسبت به جهان دارد )جهان بینی ما (.

می گیرد که هریک از دریچه دید  لذا اصالت از نقطه نظر های مختلف بارهای معنایی متفاوتی به خود

 پیروان خود  کامل،  اصیل و صحیح می باشد.

گر شرایطی که از نقطه نظر ، نوع و دالیل عوارضی که بر آن حادث گردیده و دیاز طرف دیگر وضعیت اثر

الت در ، فرهنگی و... بر اثر حاکم است تاثیر مستقیم بر تبیین نگرش صحیح در نحوه برخورد با مقوله اصتاریخی

 مرمت آن اثر دارد. 

بدیهی است سخن گفتن درباره این موضوع ) اصالت گرایی در مداخالت مرمتی (به همین نوشتار ختم 

 گوناگونی قابل بررسی وتعمق است  نمی گردد و از جنبه های
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