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 چکیده

 و حفاری به معطوف عمدتاًه.ش  1340 یههد ابتدای تا هارویکرد دهدمی نشان جمشیدتخت در حفاظتی یهادوره بررسی

 بررسی نوشتار این هدف .است بوده متمرکز ونیز منشور مفاد اساس بر بیشتر و مرمت و تظحفا موضوع رب ازآنپس و اکتشاف،

 یهپیشین منظور این به .ستا گیریتصمیم هایفرآیند در آثار ارزش بهتوجه  با جمشیدتخت در مرمتی و حفاظتی رویکردهای

 یمطالعه طریق از مرمت، و حفاظت یحوزه در تخصصی اقدامات لحاظ به هم و جامعه، نگاه ازلحاظ هم تاریخی یمحوطه این

 از بسیاری در ،اتخاذشده حفاظتی هایگیریتصمیم دهندمی نشان هابررسی این نتایج .است قرارگرفته موردبررسی موجود منابع

 عملی یحوزه در عالوهبه. های وجودی خودِ آثارارزش بر بناو نه  است بوده جامعه اجتماعی و سیاسی مختلف شرایط تابع مواقع

 ارزش بر مبتنی هایگیریتصمیم جای مرمتی یآماده پیش از هاینسخه از پیروی و بوده حاکم کالبدی حفاظت نگاه بیشتر نیز

 .است گرفته را فرهنگی و تاریخی میراث
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 مقدمه. 1

 هاارزش این که اندبوده هاییارزش یدارنده سازندگان، هدف و نیت به توجه با و ساخت زمان در تاریخی آثار

 گاه اند،شده ترپررنگ یا ترکمرنگ شده، متحول اثر، فرهنگی و تاریخی بستر و شرایط تغییر و زمان باگذشت

 و اثری، هر برای هاارزش این شناخت. اندشدهافزوده هاآن بر دیگری هایارزش گاه و رفته بین از کلیبه

 با و منطقه همان در تنها که است اهمیتبا بسیار موضوعی یکدیگر به نسبت هاآن تأخر یا تقدم تشخیص

تصمیم مبنای درواقع و است، داوری و بررسی جو،جست قابل جامعه آن اجتماعی و فرهنگی یپیشینه به توجه

 از صِرف پیروی تنهانه و باشد، هاتحلیل و هابررسی این نتایج اساس بر باید مرمتی و حفاظتی هایگیری

 شرایط است ممکن مختلف، زمانی هایدوره در ایجامعه هر در. مرمتی یشدهتهیه پیش از هایدستورالعمل

 هایتصمیم روی بر ناچارهب که باشند کرده ایجاب را متفاوتی هایضرورت ،... و ادیاقتص سیاسی، اجتماعی،

 یکدیگر با عوامل این تعامل و رابطه بررسی منظوربه. باشد بوده گذارتأثیر فرهنگی میراث یحوزه در اتخاذشده

 در که اثر فرهنگی سترب یا محیط و مرمتی، و حفاظتی هایگیریتصمیم و رویکردها میراث، هایارزش :یعنی

 در روابط این از بخشی است، مدنظر حاکم اجتماعی عوامل از ایگوشه تحقیق، یدامنه تحدید منظوربه اینجا

 قرار موردمطالعه کشور در تاریخی هایمحوطه ترینمهم از یکی عنوانبه جمشیدتخت تاریخی یمحوطه

  .گیرندمی

 هایمحوطه ترینمهم از یکی ،(منارچهل یا صدستون، ستون،هزار پلیس،پرسه پارسه، ،پرسپولیس یا) جمشیدتخت

 وزارت 1313 بهمن 7 مورخ 1852/54078 شماره نامه) ملّی ثبت .ش1310 شهریور 24 در که است جهان تاریخی

 یتسا) رسید ثبت به جهانی میراث فهرست در (.م 1979) ش.ه 1358 سال در و. (مستظرفه صنایع و اوقاف و معارف

 کنونتا .(م 1930) ش.ه 1310 یدهه از حدوداً ارزشمند تاریخی یمحوطه این. (یونسکو جهانی میراثاینترنتی 

 مرمتی و حفاظتی اقدامات و و بررسی موردمطالعه داخلی، و یخارج متخصصین از مختلف هایگروه توسط

 پایه علوم ،هنری و تاریخی مرمت، و تحفاظ ،شناسیباستان هایزمینه در را بسیاری هایفرصت و ،قرارگرفته

 اجرایی و فنی یحوزه در .است بوده بسیار کشفیات منشأ خود و داده قرار مربوطه متخصصین اختیار در...  و

 اما. اندکرده کسب تجربه و یافتهپرورش محوطه این در بسیاری پژوهشگران و هنرمندان و استادکاران نیز،

 هایدستورالعمل و هاروش از پیروی از نشان بیشتر ،محوطه این در حفاظتی و یمرمت اقدامات یپیشینه مرور

توجهات بیشتر معطوف به  عبارتی به .دارد (ونیز منشور با مطابق ایتالیایی مرمت یشیوه ویژهبه) شدهتعریف اجرایی

 و تعریف اثر: که است شدهکسب اثری به نسبت الزم آگاهی گفت توانمی زمانی. کالبد آثار بوده است

 درستیبه آن ساخت هایتکنیک و مصالح باشد؛ شده فهم آن تاریخی و فرهنگی اعتبار و ارزش و ،شدهتوصیف

 آن شکل در حاصله تغییرات شامل اثر حیات دوران تمام یدربرگیرنده تاریخی تحقیقات و باشد؛ شدهتوصیف

 یعنی اول معیار به پرداختن از کهدرصورتی. (233 :1383 کروچی،) باشد گرفته صورت ،گذشته از ایمداخله هر و

 در مفاهیم ترپیچیده طبیعت دلیل به موارد بسیاری در که ،شود پوشیچشم آن اعتبار و ارزش درک و اثر فهم

 پیروی ،حاصل شود،می کشیده چالش به مرمتی و حفاظتی تصمیمات در کمتر ،جسمیت و کالبد با مقایسه

  .بود خواهد صِرف لدستورالعم از بیشتر

 در آثار وجودی ارزش نقش دادن دخالت لزوم و اهمیت به تا است آن بر جستار این تالش

 کنونتا میراث هایارزش موضوع با رابطه در است ذکر به الزم. بپردازد مرمتی و حفاظتی هایگیریتصمیم
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 تأثیر بر تمرکز است آن پی در نوشتار نای آنچه اما است، رسیده چاپ به بسیاری ارزشمند هایرساله و مقاالت

 .است آنان پایدار یا مدتطوالنی حفاظتارزش آثار و  بر هاگیریتصمیم برخی از ناشی
 

 پژوهش یپیشینه. 2

های میراث فرهنگی و رویکردهای متقابل ارزش نقش و اثراتاین پژوهش یعنی  پاسخگویی به سؤالبرای 

 های مرتبطدر زمینهگسترده نیاز بود تا مطالعاتی  نتایج حاصله تحلیل و موجود و بررسیو مرمتی  حفاظتی

مطالعات مربوط به ؛ (: و ... یشناسباستان هاگزارش وها )سفرنامه جمشیدتاریخی تختی ی محوطهشامل: پیشینه

ر مورد میراث المللی دسطح بیندر جمشید و قوانین و مقررات صادره در کشور و  نیز ی بازشناسی تختدوره

مبانی و مفاهیم و  یینهدرزمی تاریخی؛ و ها و اقدامات حفاظتی و مرمتی در این محوطهفرهنگی؛ فعالیت

 طور خاص مفهوم ارزش، صورت پذیرد. به

 یمرور ضمن شدهبررسی یهاگزارشه.ش، 1345-1354 سال از رانیا در یشناسباستان هایهیئت اسناد

 و جهانگردان اتینظر گذشته، دوران از دیجمشتخت یحفاظت و یظاهر تیوضع و یخیتار ینهیشیپ بر

 از را آنان یهازهیانگ و اهداف زین و گذشته، مختلف یهادوره در را یخیتار یمحوطه نیا از دکنندگانیبازد

 سنادا) دارد یفرهنگ راثیم به نسبت مردممیزان آگاهی  به یاشارات نیهمچن. کندیم انیب منطقه نیا به سفر

 گذشته، هایدوره در جمشیدتخت اوضاع شرح به یادر مقاله سامی. (1380 ران،یا در یشناسباستان هایهیئت

 وضعیت بودن نامناسب از پرداخته، جمشیدتخت در حفاظتی اقدامات و هاکاوش شروع و توجهات آغاز از پیش

 سخن مردم توسط آن گرفتن قرار مهریبی مورد و اسالم، از پس گذشته هایسده در تاریخی یمحوطه این

 برای جمشیدتخت بنای هایسنگ از جهانگردان و خاورشناسان هاینوشته شهادت به که جایی تا گوید،می

 از پس سپه سردار کهاین بر دارد ایاشاره همچنین .است شدهمی استفاده مجاور روستاهای هایساختمان

 رفع منظوربه و شده متأثر آنجا نابسامان تیوضع مشاهده و ش.ه 1301 زییپا در دیجمشتخت از دیبازد

باستان یهاکاوش و یعلم یهاپژوهش آغازبا  .(1355 ی،)سام دهدیم ارائه دولت به یگزارش آن مشکالت

تخت ،میراث فرهنگی حفظ و بااهمیت رابطه در ایدن در دیجد یهاشهیاند انیجر آن همراه به و ،یشناس

 به بنا. شد خود تیوضع و اتیح از یدیجد یمرحله وارد ایدن یخیتار آثار از یاریبس دمانن زین دیجمش

 قیتحق و یبررس 1310از سال  ،یآلمان ریشه شناسباستان هرتسفلد ارنست شخصی لیتما و دولت درخواست

 در تا شد یازهیانگ دیجمشتخت گفت بتوان دیشا درواقع. (1381 موسوی،) شد آغاز دیجمشتخت درو حفاری 

 و باستانی امکنه و آثار نابسامان وضعیت به دادن سروسامان باهدف .(م1930~.ش1309) عتیقات قانون ران،یا

 طریق از حفاظت بر آن در که برسد وقت ملّی شورای مجلس تصویب به هاآن از نگاهداری و حفاظت

 ابنیه مجاورت در وسازساخت عملیات از جلوگیری ملّی، آثار به زدن صدمه یا کردن خراب هرگونه از جلوگیری

 همکاران، و غنمی) است شدهاشاره مرمت در سنتی هایروش از استفاده به همچنین و است شده تأکید...   و

 ~. م 1931)آتن  منشور در باستانی بناهای مرمت و مراقبت با رابطه در بنیانی اصول بعد سال یک. (1386

 شد مطرح تاریخی، آثار مرمت و حفاظت موضوع با مرتبط المللیبین قدیمی اسناد از یکی عنوانبه (ه.ش1311

(ICOMOS, 1931). های مؤسسه شرقی اشمیت، که بعد از هرتسفلد سرپرستی فعالیت یهاگزارش به بنا

 یول داشت، اختصاص کاوش و یحفار بهدر این دوره  هاتیفعال عمدهدار بود، جمشید را عهدهشیکاگو در تخت
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 با .(3-5: 1953 ت،یاشم) است شدهانجام زین...  و ختهیفرور قطعات یبرخ اتصال رینظ یمرمت و یحفاظت اتاقدام

 بعد، به. م1941 سال از. کردند ترک را ایران. م1939 سال در آمریکایی هیئت دوم، جهانی جنگ شدن فراگیر

 سال تا را جمشیدتخت در مرمت و حفاری عملیات جمشید،تخت علمی بنگاه مدیر عنوانبه سامی علی

-1340). م1961 و 1951 هایسال در شناسیباستان هایگزارش .(395: 1348 سامی،) گرفت عهده بر. م1959

 هایهیئت اسناد) دهندمی نشان را هامهروموم این طی جمشید تخت در سالیانه اقدامات از ایخالصهه.ش(  1330

 لزوم به آن در که شد، اعالم و تدوین ونیز منشور ه.ش( 1343). م1964 سال در. (1380ران،یا در یشناسباستان

 و شناختیزیبایی ارزش ساختن آشکار و مراقبت را مرمت هدف ،شدهاشاره آثار تاریخی هایارزش به توجه

 زمانهم جمشیدتخت در تیلیا کار به آغاز با منشور این اعالم .(ICOMOS 1964) کندمی بیان یادمان تاریخی

 از متشکل .(م 1964-1979) ایزمئو – دور و میانه شرق ایتالیایی یمؤسسه در مرمت گروه سرپرستی که بود

 را دوره نیا .داشت عهده بر را باستانی، آثار از حفاظت ملّی سازمان همکاری با ایتالیایی کاران مرمت از گروهی

 و اصول اساس بر اقدامات رایز دانست یخیتار یمحوطه نیا حفاظت در متفاوت و شاخص یادوره توانیم

 کار و اکتشاف، و یحفار نه و بود مرمت و حفاظت یمقوله بر یاصل تمرکز ،شدهانجام یمرمت و یحفاظت یمبان

در همین دوره . (: دیباچه1351 ا،یلیت) بود همراه مهارت و عملی، هایآزمون گسترده، مطالعات با مرمت

 هایمیراث از مداوم و جمعی حمایت جهت در مؤثر هایشیوه برقراری باهدف جهانی میراث کنوانسیون

 دوران ایندر  .(UNESCO 1972) صادر شد استثنائی و برجسته جهانی هایارزش دارای طبیعی و فرهنگی

، تا جایی کردمی پیدا جهان در را خود جایگاه جمشیدتخت بود، همراه نیز کشور در تحوالتی بروز با البته که

 Kadivar)در مرکز توجه جهان قرار گرفت  ،ساله در این مکان 2500های با برگزاری جشن 1350ر سال دکه 

افراد  یعهده بری تاریخی مدیریت این محوطه 1380تا  1358از پیروزی انقالب اسالمی از سال بعد  .(2002

 فارس استان تاریخی هایمحوطه سایر و جمشیدتخت در تاریخی آثار و بناها از ، و بسیاریمختلف قرار گرفت

، بودند روبرو محدود بسیار فنی لوازم و بودجه و مرمتگر و ناکافی تعداد کم هایگروه از ناشی جدی مشکالت با

ی دیدهی پیشین توسط افراد ایرانی آموزشدوره یها در ادامه شیوهرغم این کمبودها همچنان فعالیتاما علی

هدفمند  سیر 1380پاسارگاد در سال -با تأسیس بنیاد پژوهشی پارسه شد.دنبال می عالقهی ایزمئو، بامؤسسه

 چهل نتایج بررسی به خود دیگر کتاب هشتم فصل در موسویشد.  گرفته سرها مجدداً از فعالیت رو به رشد و

 و مرمتی هایدوره بر نگاهی اجمالی طوربه و پردازدمی محوطه این در .(م1979 تا 1939) مرمت و پژوهش سال

 و اجتماعی شرایط و اوضاع از که مرمتی هایگیریتصمیم و اقدامات برخی و دارد اخیر زمان تا حفاظتی

 .(Mousavi 2012) کندرا تحلیل می بودند گرفته نشأت خود زمان سیاسی ویژهبه

 بر شتریب هیلاو یهادوره در دیجمشتخت در هاتیفعال دهدیم نشان پژوهش ینهیشیپ یبررس درمجموع

 اما. شد دهیکش مرمت و حفاظت وسویسمت به هادگاهید رییتغ با سپس و بود متمرکز یشناسباستان موضوع

 انجام هایروش روی بر بیشتر تأکید تاریخی، یمحوطه این به مربوط گزارشات که است این تأملقابل نکته

 نشان را جمشیدتخت آثار کالبدی نگهداری و حفظ عبارتی به و مرمتی و حفاظتی اقدامات و هافعالیت

 اهمیت نیز و فرهنگی، میراث در آن اهمیت و هاارزش موضوع به اشراف رغمعلی رسدمی نظر به. دهدمی

 این میان همچنان مرمتی، و حفاظتی اقدامات و هاگیریتصمیم در هاارزش این بازنمایی و حفظ و شناسایی
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 و اجرایی پیوند و ارتباط مرمتی، و حفاظتی اقدامات و آن، حفظ و ارزش یهفلسف به پرداختن یعنی مقوله دو

 است. نشده برقرار الزم عملی
 

 تحقیق روش. 3

 مبانی اساس بر مرمت و حفاظت رویکردهای تحلیل و بررسی به که است کاربردی-بنیادی نوع از پژوهش این

 گردآوری به پژوهشی فعالیت از ایعمده بخش ورمنظ این به. پردازدمی حوزه این در مطرح هایدیدگاه و

 منظوربه شدهانجام اقدامات آن، یپیشینه و تاریخ و جمشیدتخت مورد در ایکتابخانه اطالعات و منابع

 میراث هایارزش به مربوط مطالعات همچنین و ،تاکنون گذشته از تاریخی یمحوطه این از صیانت و حفاظت

 تعامل و ارتباط بررسی و مبحث هر از حاصله نتایج تحلیل به سپس. یافت ختصاصا هاآن درک و شناسایی و

 پدیده بررسی و وتحلیلتجزیه برای موردنیاز اطالعات گردآوری. شد پرداخته یکدیگر با هاآن تقابل یا

 ها،بکتا شامل) تاریخی مدارک و اسناد بر مشتمل که است میدانی و ایکتابخانه پژوهش این در موردمطالعه

 مشاهده و 1مصاحبه ،...(و مرتبط هایطرح و هاپروژه ای،رسانه اسناد غیردولتی، و دولتی گزارشات و اطالعات مقاالت،

 رویکردهای ،شدهبررسی مختلف هایدوره در جمشیدتخت در شدهانجام مرمتی و حفاظتی اقدامات .باشدمی

 مرمت و حفاظت حوزه مبنایی مستندات حاکم، فرهنگی بستر و اجتماعی شرایط به توجه با دوره هر حفاظتی

، و قوانین و مقررات مربوط به میراث فرهنگی کشور مطالعه و بررسی هادستورالعمل و هابیانیه منشورها، مانند

 شوند.می
 

 و تحلیل بحث. 4

. است اثیمیر هایارزش از انواعی دارای ذاتی طوربه شود،می نامیده میراث تعریف طبق که چیزی هر

 روی بر و کردهاشاره شیء خود از خارج در ارزش یدهندهشکل عوامل به درستیبه دیگر ینظریه همچنین،

 در تاریخی، اثر یا بنا، محوطه، یک. (Mason 2002) کندمی تأکید ارزش ایجاد مهم اجتماعی فرآیندهای

 و نشده "یافت" سادگیبه بوده، طمشرو میراث هایارزش است، مختلفی هایارزش حاوی مشخص، زمانیک

 و نبوده ثابت که است، نسبی ایپدیده ارزش گفت توانمی پس. (Mason 2002) نیستند ناپذیرتغییر و ثابت

 تعیینقابل آن یکنندهتولید اجتماعی هایزمینه گرفتننظردر بدون است، انسانی یجامعه آن خاستگاه چون

 .(Throsby 2000) باشدنمی

 هایدستورالعمل و ،(ICOMOS 1964) تاریخی هایارزش بر تأکید با م.1964 سال در ونیز منشور رانتشا

 یدرزمینه مدون اسناد اولین جهانی، برجسته هایارزش بر تأکید با 1972 سال در جهانی میراث کنوانسیون

در اسناد و قوانین  .(UNESCO 1972) آیندمی شمار به ارزش شناخت مبنای بر فرهنگی میراث از حفاظت

توجهات نسبت به میراث فرهنگی، چنانچه قانون تشکیل وزارت معارف، اوقاف و  باوجودداخلی کشور نیز 

، نخستین سند قانونی است که وظایف دولت در قبال میراث فرهنگی را بیان 1286صنایع مستظرفه در سال 

، قانون عتیقات در سال 1301لی در سال تشکیل انجمن آثار م ازآنپس( و 18: 1382صمدی، نموده است )

...  و 1343وزارت فرهنگ و هنر در سال  ، و تشکیل1311نامه اجرای آن در سال و تصویب نظام 1309

 سازمان تشکیل با که است این توجهقابل نکته .اندبوده تاریخی آثار از حفاظت جهت در جلوروبه هاییقدم

آثار  نهفته هایارزش یواژه با بار نخستین برای ،(قانون واحدهماده از الف بند)1364 سال در کشور فرهنگی میراث
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 است المللیبین سند اولین 1999 بورا منشور اما .(127: 1382صمدی، ) شویممی مواجهاین سازمان  اهداف در

 و علمی تاریخی، زیبایی، هایارزش ، مجموعپرداخته فرهنگی میراث هایارزش بندیطبقه و تفکیک به که

 متفاوت رفتارهای به تواندمی فرهنگی اعتبار نسبی درجات داردمی بیان و نامدمی فرهنگی اعتبار را اجتماعی

نهایی در حفاظت و  هدف، یادشدهبا عنایت به موارد . (ICOMOS 1999) شود منجر مکان یک در حفاظت

 هایارزش حفظ آن، از ترمهم بلکه یستن اثر خود خاطر بهتنها  ماده حفظ مرمت آثار تاریخی و فرهنگی،

 اندمتفاوت هایانگیزه حاصل که شوندمی گذاریارزش مختلفی هایروش به میراث است. میراث یدربرگیرنده

به یکهر گذاری،ارزش مختلف هایشیوه این. شناسی، و غیره(فرهنگی، معنوی، زیبایی سیاسی، اقتصادی،)

 حفاظت اقدام بر مبنی تصمیمبنابراین . شوندمی رهنمون متفاوتی حفاظتی رویکردهای سمت به خود ینوبه

 .) 2000Avrami et al( باشد هاارزش از ایمجموعه یا خاص مفهومی به بخشیاولویت اساس بر باید ایمداخله

 و خیتاری آگاهی پیشرفت به وابسته آثار، هنری و تاریخی اعتبار و شناخت گوید،می فیلیپو که طورهمان

 مورد شد، مهیا آثار اجتماعی و هنری ارزش کسب برای الزم شرایط هرگاه و است، جامعه آن مردم فرهنگ

 از واقعیت به نزدیک و صحیح تحلیل بنابراین .(Philippot 1972: 270) گرفت قرار خواهند مراقبت و محافظت

 آن اجتماعی و فرهنگی اوضاع گیرینظر در بدون دوره، هر حفاظتی رویکردهای و هاگیریتصمیم اقدامات،

 . باشدنمی پذیرامکان دوره

 احانیس یبرخ توسط گاه داشت، شناخت آن به نسبت یکس کمتر که ییهاسال یط در دیجمشتخت

 پلکان یشرق بخش کشف) شدیم اتیکشف یاپاره به منجر که گرفتیم قرار یزنگمانه مورد (هیمور مزیج مانند)

 .ماندینم امان در خرابکاران یعمد یهابیآس و گنج، ندگانیجو و سارقان دستبرد از زین اهگ و( آپادانا یشمال

از  ،یخیتار یمحوطه نیا شکوه و عظمت از احانیس و کنندگاندیبازد یشگفت انیب کنار در ز،ین هاسفرنامه

 به توجه با وضوعم نیا. ندیگویم سخن آثار نیا حفظ به نسبت منطقه مردم یتوجهیب بابت آنان تأسف

که  ینجاستنکته جالب ا حالیندرع ولی. ستین ذهن از دور زمان آن یفرهنگ و یاجتماع اوضاع و طیشرا

گذشتگان  میراث اهمیت به نسبت بخشی و شناختبرای آگاهی هاییینهامکان و زم یلیدل به هرزمان که هر

. م1880براون در سال ادوارد چنانچه  یند،نما یفاخود را ا ینقش حفاظت توانستندمردم  همینآمد،  به وجود

به تالش  ید،گویسخن م یدجمشتخت یهایرانهکه از عظمت و شکوه و ی، زمانیرانیانا یانسال م یکدر کتاب 

آن به  یگذارنام یقطر ازدشمنان  و یگانگانآثار از دستبرد ب ینداشتن امحفوظ نگاه یبرا یرانیانا

  .(28: 1363 پور،نصافا) کندمی اشاره یمانسلتخت

 در اثراتش ان،یسال باگذشت بعدها و شد، آغاز اروپا در یالدیم هجدهم یسده یابتدا در که یدادیرو اما

 دادیرو ای اثر و انسان انیم. بود یخیتار آثار با یوستگیپ در گراییملی حس بروز شد، مشاهده زین رانیا

 ارتباط ینوع بود ایجادشده نشانیب یدیجد یخیتار یصلهفا و شکاف زمان، گذشت یواسطهبه که ،یخیتار

 به نسبت تریعلم و تریواقع یکردیرو تا دادیم امکان انسان به شکاف ای فاصله نیا درواقع. آمد وجود به تازه

 و تداوم یکنندهنیتضم خودخودیبه یخیتار یِآگاه ای دانش نیا حالدرعین یول باشد داشته خیتار و گذشته

 یباورخیتار گذشته، به نسبت یدلتنگ حس و شکاف نیا کردن رپُ یبرا انسان نیبنابرا. نبود دادیرو ای اثر حفظ

 لیاوا در رانیا در آن یهاشهیر که بود یدادیرو نیا و. (Philippot 1972: 269) کرد بیترک گراییملی با را

 1304 سال در یپهلو حکومت دنیرس قدرت به با. بود نیتکو و یریگشکل حال در ه.ش1300 یهاسال
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 دیبازد محوطه نیا از ه.ش 1301 زییپا در آن از شیپ که شاهرضا یبرا دیجمشتخت یخیتار یمحوطه ،.ه.ش

یم نظر به. گرفت قرار ژهیو موردتوجه ،(1355 ،یسام) بود نموده تأسف اظهار آن نامناسب وضع مشاهده از و

 از انگلستان و شمال از هیروس مانند گانگانیب نفوذ و فشارتحت شورک که ران،یا روز آن یجامعه در رسد

 و یرانیا یشده دارخدشه غرور امیالت منظوربه یپرستوطن و گراییملی حس شدن داریب داشت، قرار جنوب

 یکی تان،باس انیرانیا شکوه و جالل و قدرت از یینمادها و هانشانه برتکیه با ،ییاروپا دول برابر در اندامعرض

 در آن از یتوجهقابل بخش که کشور، نیا یخیتار کهن راثیم بر تمرکز و توجه یبرا یاصل یهازهیانگ از

 یهاکاوش انحصار یرسم ازیامت یاعطا گر،ید توجهقابل موضوع. شدیم محسوب بود، متبلور دیجمشتخت

 سال در قاجار شاهنیناصرالد توسط فرانسه دولت به سال شصت مدت به رانیا تمام در یشناسباستان

 آغاز بزنگاه در را (یپهلو) وقت حکومت یمشخط توانستیم نیننگ قرارداد نیا لغو یبرا تالش. بود ه.ش1274

 یبرا یبهتر گاهیجاوده نم جدا کامالً قاجار مغلوبه حکومت از رانیا در یپرستوطن و گراییملی یهازمزمه

 یبرا یمناسب یزهیانگ و فرصت فرانسه، گذاشتن کنار با گرید یسو از. بسازد جامعه اقشار انیم در خود

 دربار به دولت اعتماد جلب باتا  آمدیم وجود به هرتسفلد ارنست ازجمله گرید یکشورها شناسانباستان

  .دیبربا بودند شده رانیا یخیتار آثار متوجه که ییکشورها گرید از را سبقت یگو شده، کینزد
 

 اقدام گروه

 دهکنن

 سال

 )ه.ش/م.(

اسناد، قوانین و مصوبات مرتبط 

 المللیکشوری و بین
 هابرخی شواهد بر اساس فعالیت رویکردها و دستاوردها

 

 مؤسسه

 یشناسشرق

 دانشگاه

 کاگویش

1318-1310 

/ 

1939-1931 

 

 عیصنا و اوقاف معارف، وزارت*

 (:ش.ه 1286 مصوب) مستظرفه

: تشکیل شدهتعریفوظایف  ازجمله-

ابخانه، تأسیس موزه، تحصیل عتیقات و کت

نظارت بر حفریات، نگاهداری و حفظ آثار 

وظایف  5از ماده   5تا  2قدیمی )بندهای 

مسؤولیت حفاظت، اداره معارف( همچنین 

پژوهش و معرفی میراث فرهنگی بر عهده 

 این وزارت بود

 آبان 12 مصوب یمل آثار حفظ قانون*

 : ش.ه 1309

(؛ کاوش 3ملی )ماده  ثبت در فهرست آثار-

منحصراً در اختیار دولت یا واگذاری به 

 قصدبهمؤسسات از طرف دولت، و تنها 

 11کشف آثار ملی و تحقیقات علمی )ماده 

 (12و 

 .م 1931 آتن منشورصدور *

 آثار حفظ قانون یاجرا نظامنامه*

 : 1311 مصوب رانیا قهیعت

تهیه پرونده کامل از اطالعات مربوط به -

نام، موقعیت جغرافیایی، نقشه، اثر )

رویکرد بیشتر متمرکز بر -

 شناسی است.باستان

حصراً هدف از حفاری من-

 به درواقعکشف آثار ملی و 

قدیمی بودن آثار است  دلیل

و نه ضرورت حفظ میراث به

های دیگر ی ویژگیواسطه

 آن.

 

 1316جمشید در سال موزه تخت-

 ه.ش

جمشید در سال ثبت ملی تخت-

1310  

 کاوش و یحفار به هاتیفعال عمده-

مختصر  اقدامات داشت، اختصاص

 یبرخ لاتصا رینظ یمرمت و یحفاظت

 ای و چسب، با ختهیفرور قطعات

 نقوش یرو حصیریپرده نصب

 زین...  و آپادانا یشرق پلکان برجسته

 .است شدهانجام

 یعلم بنگاه

تخت

 دیجمش

)تحت 

سرپرستی 

علی سامی( 

زیر نظر 

وزارت 

فرهنگ و 

اداره کل 

توجه و رویکرد اصلی -

ر همچنان متمرکز ب

 شناسی است.باستان

های رسد انگیزهمی نظر به -

ملی و هویتی در حفاظت از 

میراث در این دوره نقش 

رغم اند، زیرا علییافته بسزایی

عدم وجود امکانات و منابع 

مالی )نسبت به دوره قبل(، 

اما همچنان گروه ایرانی 

 1325افتتاح کتابخانه در سال -

 ه.ش

 اختصاص کاوش به هاتیفعال عمده-

 آپادانا، یجنوب بخش مانند) داشت

 ،...( و صدستون کاخ یشمال اطیح

 یمرمت و یحفاظت اقدامات یبرخ

 ختهیفرور قطعات یبرخ نصب نندما

 به)تاحدی که شکل کلی از اثر 

 به قطعات یبرخ انتقال و آید( دست

بازسازی و حفاظت  و مرمت موزه،
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 شناسیباستان

1961-

1941/ 

1340-1320 

 (6عکس،...( )ماده 

 یمل آثار انجمن دیجد اساسنامه*

 : 1323 مصوب

و عالقه مردم نسبت  توجهجلبتالش در -

به آثار تاریخی، تهیه نمونه و همانند از آثار 

 بندهای الف، ز( 1قدیمی )ماده 

هایشان به فعالیت طورجدیبه

 دادند.ادامه می

ه حفظ و تا حدودی توجه ب-

نگاهداری مدارک و مستندات 

خورد که تأسیس می چشم به

جمشید از کتابخانه در تخت

 شواهد این امر است.

 یوارهاید حفاظت :مانند ییهابخش

 پلکان مرمت ها،ستون هیپا ،یخشت

 مان،یس و ماسه مالت با آپادانا یشرق

 ریتأث کاهش جهت بانیسا نصب

 یبرجسته نقش یرو بر یجو عوامل

 ...( و آپادانا یشرق پلکان

 مؤسسه

 ایتالیایی

 و میانه شرق

 ایزمئو– دور

1978-

1964/ 

1357-1343 

 سال هنر و فرهنگ وزارت تشکیل*

1343 : 

از اهداف این وزارت، حفاظت از میراث -

فرهنگی )شناسایی، پژوهش و معرفی(، 

و محققان  هاسازمانهمکاری مؤثر با 

 ر تهیه نقشهخارجی، نظارت ب

شناسی کشور و شناسایی و تهیه باستان

شناسنامه  فنی بناها و آثار، نظارت کلی بر 

منظور های الزم بهو اجرای طرح تهیه

باارزش  جاهایچینیحفاظت بناها و آثار و 

 (5و 4و  3قدیمی )بندهای 

 آثار حفاظت کل اداره وظایف شرح*

 و فرهنگ وزارت زیرمجموعه) باستانی

  :(هنر

امور مربوط به ثبت در فهرست آثار ملی، -

آثار و آموزش  بااهمیتسازی مردم آشنا

، اقدامات حفاظتی در هاآنبرای حفاظت 

المللی، ترتیب الحاق ایران به سطح بین

المللی مربوط به حفاظت قراردادهای بین

های اموال فرهنگی، تهیه و اجرای طرح

های تالزم برای حفاظت بناها و آثار و باف

ارزشمند قدیمی، معرفی آثار به 

بازدیدکنندگان، تعیین حریم و عرصه و 

منظور حفاظت از آثار آزادسازی حرایم به

تاریخی، امور مربوط به معرفی و روشنایی 

 و راهنماآثار باستانی )نورپردازی، چاپ 

پوستر و ... تربیت راهنمایان آثار تاریخی 

،...(، برای ارائه اطالعات، تعیین ورودیه

های تعمیر و حفاظت ی روشمطالعه

 حقوق داخلی     62بناهای تاریخی،ص

 .م 1964 ونیز صدور منشور*

 آثار حفاظت ملی سازمان تشکیل*

 (:1344) باستانی

اهداف: معرفی آثار باستانی به  ازجمله-

تربیت کارشناسان و عموم مردم، 

شناسی و حفاظت مرمت متخصصان باستان

رویکرد مدیریتی کشور در -

 بهسطوح قانونی و کشوری 

علمی شدن پیش  سمت

رود. حفاظت از میراث می

قدمت و  جهت بهتنها نه

آثار، که  بودن تاریخی

و کسب  ی پژوهشواسطهبه

اطالعات علمی مربوطه 

یابد. حفاظت اهمیت می

تر اثر های گستردهبخش

شامل عرصه و حریم را نیز 

 گیرد.دربرمی

معرفی آثار به همگان، تالش -

بخشی و در جهت آگاهی

 باهدفآموزش عموم مردم 

کمک به حفظ میراث، اهمیت 

و ضرورت حفاظت از آثار را 

تر )سطح در سطحی وسیع

 حالدرعیناجتماعی( و 

تر نشان تر و مبناییایپایه

 دهد. می

 ازاینپیشران چند سال ای-

 1959) 1338تاریخ، در سال 

م.( به پروتکل اول از 

الهه، و  1954کنوانسیون 

 1975) 1354بعدها در سال 

و  1970م.( به معاهده 

 1972همینطور کنوانسیون 

 یونسکو پیوست.

با توجه به صدور -

منشورهایی مانند کنوانسیون 

، و از 1972میراث فرهنگی 

ان سویی آموزش متخصص

حفاظت و مرمت، شاهد 

دیدگاهی جدید که هدف 

اصلی آن حفاظت از آثار و 

و تأکید بر رعایت اصول و  تمرکز-

 یوهیش بهقواعد حفاظتی و مرمتی 

  ،یعلم

 بخشی،استحکام مانند هاییفعالیت-

 با کمبود هایبخش جایگزینی

 جنس،هم هایسنگ از استفاده

 فضاهای ایجاد و زداییرطوبت

 ... نیاز، مورد هایمحل در هواکش

اعزام کارشناسان ایرانی به خارج از -

های ت آموزش دورهکشور جه

 حفاظت و مرمت
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اقدام به  1352از سال بناهای تاریخی )

های آموزشی ویژه حفاظت و تشکیل کالس

شناسان و مرمت برای معماران، باستان

 سازمان نمود(.  موردنیازهای سایر تخصص

 از عوارض الیر 20 مبلغ اخذ قانون*

 یمل آثار انجمن نفع به مانیس تن هر

( واحدهماده) یخیتار آثار ریتعم جهت

 ش.ه 1345 مصوب

 و ابنیه و اراضی خرید قانون*

 و تاریخی آثار حفظ برای تأسیسات

 ش.ه 1347 مصوب باستانی

 1343 ایران شناسیباستان مرکز*

 :ش.ه

برخی وظایف شامل شناخت و معرفی: -

، هاآناجتماع مردم ایران و نحوه زندگی 

اجتماعی و -اوضاع جغرافیایی و سیاسی

اقتصادی کشور، ...، و ضوابط و معیارهای 

 (112اسی در اعصار گذشته )صشنزیبایی

 .م 1972 جهانی میراث کنوانسیون*

منظور به هاآنمرمت 

بخشی و همچنین استحکام

کمک به درک و شناخت آثار 

 و مفهوم آنهاست هستیم. 

رسد عالوه بر به نظر می-

های مورد توجه در ارزش

های قبل، به واسطه دوره

تر مند شدن و علمینظام

ات حفاظتی و شدن اقدام

های دیگری مرمتی، ارزش

های پژوهشی، نظیر ارزش

 اند.آموزشی نیز مد نظر بوده

با سازمان همکاری ایزمئو -

ملی حفاظت در امر مرمت و 

 جمشید بازپیرایی تخت

توجه دستگاه سیاسی وقت -

های علمی به اهمیت پژوهش

و استفاده از میراث فرهنگی 

های در جهت سیاست

 فرهنگی کشور

 

دوران پس 

از انقالب 

 اسالمی:

 تیریمد -

 برعهده بارها

 مختلف افراد

 و گرفت قرار

 با ییهاتیفعال

 یناکاف تعداد

 مرمتگران

 .شد انجام

1979-

2001/ 

1358-1380 

 

 فرهنگی میراث سازمان تشکیل*

 : 1364 سال مصوب کشور

یق ماده واحده با اهداف: مطالعه و تحق-

های آثار گذشتگان جهت معرفی ارزش

، انجام پژوهشهای هاآننهفته در 

شناسی، بررسی و شناسایی و ثبت و باستان

حفاظت از آثار ارزشمند منقول و 

تاریخی کشور، تهیه و -غیرمنقول فرهنگی

های مرمت و احیاء آثار و بناها اجرای طرح

 تاریخی.-های با ارزش فرهنگیو مجموعه

 میراث سازمان سنامهاسا قانون*

 :1367 مصوب کشور فرهنگی

وظایف )پژوهش، نظارت، حفظ و  ازجمله-

قانون: تهیه و  3احیاء، معرفی( از ماده 

های پژوهشی، تهیه و اجرای اجرای برنامه

های حفاظتی، تعمیر و مرمت و ... طرح

-های باارزش فرهنگیبناها و مجموعه

و  هاتاریخی، تعیین حریم بناها و محوطه

طراحی داخل حریم، معرفی آثار با ارزش 

ها و تاریخی از طریق موزه-فرهنگی

ها و ...، معرفی و شناساندن نمایشگاه

های میراث در سطح ملی و ارزش

المللی از طریق چاپ مجموعه مطالعات بین

اشاره به لزوم حفاظت از آثار -

درونی  هایارزش دلیل به

برای اولین بار در  هاآن

 تشکیالت و قوانین کشوری 

ی مفاهیم ارزشی از محدوده-

های قدمت اثر و تنها ویژگی

ظاهری آن فراتر رفته، 

های فرهنگی و ارزش

اجتماعی و پژوهشی و ... را 

 گیرد.  نیز دربرمی

توجه مجدد مردم با نگاهی  -

جمشید )بعد از تازه به تخت

ی عاطفی که ناشی از فاصله

 2500های برگزاری جشن

ساله بود( که با حس 

گرایی شدیدتری این آثار ملی

 دانستند. را متعلق به خود می

در این دوران توجه و نگاه -

جمشید حفاظتی از صفه تخت

فراتر رفته و به منطقه 

اطراف آن،  تروسیعرافیایی جغ

و از محدوده تاریخی و 

فرهنگی تخت جمشید به 

 حداقل با محوطه در مرمت کار

آقای  حضور. گرفتمی مانجا کارکنان

 تیلیا دستیاران از یکی راهساز، حسن

 برای بود، دیدهآموزش ایتالیا در که

. بود سودمند بسیار مرمتی اقدامات

 آثار و بناها از بسیاری ،وجودبااین

 سایر و جمشیدتخت در تاریخی

 با فارس استان تاریخی هایمحوطه

 هایگروه از ناشی جدی مشکالت

 بودجه با و ناکافی گرمرمت تعداد کم

 روبرو محدود بسیار فنی لوازم و

 . بودند

 ادیبن

 یپژوهش

-پارسه

 پاسارگاد

1380 / 

 تاکنون 2001

اقدامات مرمتی این دوره به لحاظ 

اجرا تا حدودی در ادامه اقدامات 

شود، ولی مؤسسه ایزمئو انجام می

توان گفت دیدگاه دیدگاه می ازلحاظ

گرفته  حفاظتی بر مرمتی پیشی

دیدگاه از بازسازیِ صِرف آثار است. 

، نگاه شدهخارججمشید تخت
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های آموزشی و تحقیقات و ...، اجرای برنامه

سازی نیروهای کارآمد، تشویق جهت آماده

های مربوط به به مشارکت در فعالیتمردم 

شناسایی و حفظ و احیای میراث فرهنگی، 

برقراری ارتباطات و مبادالت علمی و 

فرهنگی با مؤسسات و نهادهای ملی و 

ها و المللی  و برگزاری کنگرهبین

 المللیای ملی و بینسمینارهای دوره

 .م 1999 بورا منشور*

 سعهتو چهارم برنامه قانون 114 ماده* 

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

 منظوربه دولت وظایف( 1388-1384)

 حفاظت، شناسایی، در ملی اهتمام

 و برداریبهره احیاء، مرمت، پژوهش،

 :کشور فرهنگی میراث معرفی

-شناسایی و مستندسازی آثار تاریخی -

فرهنگی در محدوده جغرافیایی اجرای 

 طرح

هنگی های میراث فرایجاد و تجهیز پایگاه-

 در آثار تاریخی مهم کشور

منظر فرهنگی آن 

است. برای  یافتهگسترش

حفاظت از عرصه و حریم 

مجموعه اقدام به خرید اراضی 

توجه به اند. اطراف نموده

 موازاتبهمیراث ناملموس 

اهمیت به وجوه ملموس آثار 

. خوردمی چشم بهبیشتر 

سازی، توجه ستندآموزش، م

به تهدیدات منطقه مانند 

گسترش کشاورزی و تأثیر آن 

بر محوطه، بررسی و 

هایی در رابطه با پژوهش

 ازجملهها، و .... حضور آالینده

هایی است که بر تالش نمونه

نسبت به قوت دادن رویکرد 

حفاظتی در محوطه صحه 

 گذارند.می

 حفاظتی اهمیت بیشتری یافته است.

های بسیاری تعریف و اجرا با پروژه-

 است. شدهنظارتتوسط این بنیاد 

های ها و دورهبرگزاری کنفرانس-

 آموزشی حفاظت و مرمت

جمشید به اعزام کارشناسان تخت-

هت آموزش خارج از کشور ج

 های تخصصیدوره

 جمشیدتخت در مرمتی و حفاظتی هایدوره -1 شماره جدول
 

 دیشا ،یخیتار یمحوطه نیا یرو بر کشور وقت نیمسؤول و سران تمرکز و توجه و تیحساس به تیعنا با

 نسبت یحفاظت یکردهایرو جدی آغاز یهازهیانگ نیترمهم از یکیحداقل  ای نیترمهم را دیجمشتخت بتوان

 د،یجمشتخت در حفاظت و کاوش یهاتیفعال آغاز یزمان فاصله که جایی تا ،دانست کشور یفرهنگ راثیم به

 ه.ش1309 سال در عتیقات قانون. دارد فاصله ماه چند تنها رانیا در قاتیعت قانون بیتصو و صدور با

 اقدام نیاول را آن توانیم اقعدرو که شد بیتصو مجلس توسط رانیا قهیعت آثار از حفاظت یبرا .(م1930)

 منشور دییتأ و نیتدو از شیپ سال کی که دانست، یفرهنگ و یخیتار آثار از حفاظت یبرا رانیا دولت یحقوق

 درآن  یاجرا ینامهو نظام )وقت( یِملّ یمجلس شورا تصویب به ،یخیتار یهاادمانی مرمّت یبرا آتن

 یبرا درواقع که آن، یاجرا ینامهنظام و قانون نیا در. دیرسدولت  هیئت بیبه تصو (.م 1932) ه.ش1311

 گرفت شکل ،هاآن از ینگاهدار و حفاظت و (یباستان امکنه و)آثار  قاتیعت نابسامان وضعیت به دادن سروسامان

 ههرگون از جلوگیری طریق از حفاظت بر آنکه بر عالوه قانون این در .2شد فیتعر قهیعت آثار بار نینخست یبرا

 شده تأکید...   و ابنیه مجاورت در وسازساخت عملیات از جلوگیری ی،ملّ آثار به زدن صدمه یا کردن خراب

 به توجه همچنین و گزارش و عکس فهرست، تهیه طریق از مستندسازی مانند توجهیقابل نکات به است،

دیگر این است که  تأملقابلنکته  .(28: 1395، دوستوطن) است شدهاشاره مرمت در سنتی هایروش از استفاده

این  11در این قانون شاخصه اصلی برای قرارگیری در فهرست آثار ملی، قدمت آثار است. همچنین در بند 

قانون که در آن حفاری برای استخراج آثار ملی حق دولت دانسته شده، بر کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار 

های به وجوه و ارزش (راث بودن یخیتار و قهیعت) و شکلی وجه فیزیکیفراتر از  درواقعاست و تأکید شده ملی 
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ای از خالصه همراه باهای حفاظتی و مرمتی در تخت جمشید ، دوره1جدول  نشده است. دیگری اشاره

 دهد.نشان می ها و رویکردهای هر دوره را فعالیت

 توسطست، ا زمانهمتر در سطور باال یادشدهو منشورهای با قوانین تقریباً که  ،یمرمت اول یدوره

 پروفسور یگریتصد زمان در چه درواقع. شد آغاز دیجمشتخت در کاگویش دانشگاه یشناسشرق یمؤسسه

 قرار یشناسباستان اتیکشف بر تیاولو همچنان تیاشم یآقا تیریمد زمان در و او از بعد چه و هرتسفلد

. شدیم انجام شده افتی یهاتکه مجدد کردن سوار و ییبرپا یعنی لوزیآناست یوهیش به مرمت و داشت

ای برای نگهداری اشیاء عنوان موزهبه 1316در سال  3جمشیدی فعلی تختاستفاده از ساختمان موزه

فه ت مهم دیگر در این دوره بود که با شرح وظایف وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرااز اقدام، آمدهدستبه

 دانشگاه یشناسشرق یمؤسسه یاعضا. م1939 سال در دوم جهانی جنگ آغاز با. (1 جدول) راستا بودهم

 (ش.ه 1320) .م1941 سال از را خود یرسم تیفعال دوم یدوره ترتیباینبه و کردند، ترک را ایران کاگویش

 اداره و وقت فرهنگ وزارت نظر ریز .(م1939-1941 یهاسال نیب چندماهه مدتکوتاه متفرقه یهاتیریمد از نظرصرف)

آغاز  محوطه، وقت ریمد یسام یعل یآقا یسرپرست به دیجمشتخت یعلم بنگاه توسط و ،یشناسباستان کل

 آثار از انتیص و برداریخاک ،یحفار بر متمرکز نیشیپ یدوره همانند باًیتقر این دوره اقداماتنمود. 

 ،داشتند یهمکار و دیدهتعلیم قبل یدوره در که مندعالقه یرانیا شناسانکار از یتعداد. بود آمدهدستبه

 یعنی اول یدوره برخالف) یمال مشکالت و کمبودها دلیل به البته که کردند، پر را یخارج نیمتخصص یخال یجا

 قهیمض در اریبس  (شدیم نیتأم کشور از خارج یمال یهابودجه قیطر از هانهیهز که کاگویش یشناسشرق دانشگاه مؤسسه

 یجهان جنگ بروز با زمانیهم یکیآن مهم عامل دو که شدیم یناش یمختلف عوامل از مشکالت نیا. بودند

تخت آثار ارزش و تیاهم کامل درک عدم به توانیم را دوم عامل و بود، کشور در یمال مشکالت و دوم

 را درخور و مناسب بودجه صیتخص که دانست تدول در یمال امور یایاول و رندگانیگمیتصم توسط دیجمش

 آنچه نجات و حفظ مشکالت، باوجوداین اما. (20: 1334 ،یسامی و مصطفو) ددانستنیم زائد یخرج و دهیفایب

 و جیترو حال در روزروزبه که ییگرایّملّ حس با همراه شد،یم محسوب رانیا تمدن و فرهنگ از ینماد

 دیجمشتخت در ییاجرا و رندهیگمیتصم هیئت یهاتیفعالاصلی  یهزیانگ ،یمال توقع بدون بود، گسترش

یم اختصاص اکتشاف و یحفار بر را یشتریب توجه و زمان زین دوره نیا رندگانیگمیتصم. شدیم محسوب

 ییهاحفاظت و مرمتکه البته  داشت ادامه قبل یدوره همانند و لوزیآناست یوهیش به مرمت همچنان و ند،ددا

 که است دیجمشتخت نمونه ماکت و کتابخانه ذکرقابلر گید یحفاظت اقدام .گرفتیم انجام هایحفار متعاقب

 نگاری مستند و یمعرف لحاظ به هم و ات،یکشف و اطالعات به مربوط مدارک و اسناد ینگهدار لحاظ به هم

 ،(است شده دیتأک آن اهمیتبر  زین "المللیزی بینارزش مستندسا"بخش ،آتن نتایج کلی کنفرانس از 7بند   در که گونههمان)

 آن در یاقدامات نیچن بتوان دیشا درواقع. شودیم محسوب خود یدوره در توجهقابل و تیاهم حائز یاقدام

 و مفهوم و هاارزش شناخت و درک به که ،یخیتار آثار خودِ بر عالوه یگرید یابزارها ارائه دلیل به را زمان

 هیاول ییهاگام ند،ینمایم جادیا جامعه افراد و آثار انیم که یارتباط پل و کنندیم کمک مخاطب به اثر خیتار

 . دانست دیجمشتخت یخیتار یمحوطه در حفاظت تیریمد یریگشکل جهت در

 از یکی عنوانبه شد آغاز (ش.ه 1343). م1964 سال از که (زمئویا-دور و انهیم شرق ییایتالیا مؤسسه) سوم یدوره

مند شدن اقدامات حفاظتی و ، و آغاز نظاممرمت و حفاظت موضوع لحاظ به دیجمشتخت یهادوره نیترمهم



 جمشیدی میراث جهانی تختمحوطه ی حفاظت و مرمت درشناسی در رویکردهای گذشتهجایگاه ارزش و ارزش /196

 زمانهمکه با صدور منشور ونیز  شودیم شناخته های جهانیقوانین و منشورها و دستورالعمل اساس برمرمتی 

 و یحفارکمتر بر روی  و است، رمتم و حفاظت یرو بر تمرکز دوره نیا در ن،یشیپ یهادوره برخالفاست. 

 و یحفار یعنی دو نیا بودن ریجداناپذ و زمانیهم لزوم به زین یحفار صورت در و ،یشناسباستان اتیکشف

 اشاره آثار تاریخی هایارزش به توجه لزوم به ونیز منشور .است شدهیم دیتأک گریکدی از مرمت-حفاظت

 کندمی بیان یادمان تاریخی و شناختیزیبایی ارزش تنساخ آشکار و مراقبت را مرمت هدف داشته،

)1964ICOMOS (، نیا عالوهبه .4دانست ونیز منشور از متابعت توانمی را دوره این در غالب رویکرد بنابراین 

 زین سنگ مرمت و حفاظت یدرزمینه یرانیا نیمتخصص نیبهترتعدادی از  آموزش و تیترب جهت به دوره

 و هاروش همچنان زین حاضر حال در که) مؤسسه نیا یحفاظت عملکرد و نقش از گذشته اما. است تیاهم حائز

 نیا از خارج که یرانیا کارشناسان نقش به توانینم (شودیم اجرا رانیا در شیکماب شانیمرمت و یحفاظت یهادگاهید

یم ارائه یاهوشمندانه یهارحط ای اقدامات مجموعه، یحفاظت اهداف با راستاهم اما مستقل، طوربه و گروه

 جهت در او مهم یهابرنامه از یکی که است یدیتجو اکبر دکتر طرح موارد نیا از یکی. نکرد اشاره دادند

موضوع تعیین عرصه و حریم برای بناها و  .5بود مجموعه یبرا میحر نییتع محوطه، یحفاظت اهداف

 . بود شدهبیان باستانی آثار حفاظت کل ادارههای تاریخی و فرهنگی در شرح وظایف محوطه

 است کشور باالتر یهارده در یحفاظت کردیرو تیتقو ینشانه که ،دوره نیا در مهم اقدامات گرید از

 شروع از بعد سال کی یعنی ه.ش 1344 سال در که بود رانیا یباستان آثار از حفاظت یملّ سازمان سیتأس

جهت با اهداف تجددگرایی کشور برای تأسیس این سازمان هم درواقع .افتاد اتفاق زمئویا یمؤسسه تیفعال

 نفت قیمت افزایش دربار، مقامات برخی یویژه توجهحفظ آثار تاریخی همانند کشورهای صنعتی جهان بود. 

 همگی ایران در جهانگرد یا و متخصص کار نیروی عنوانبه خارجیان روزافزون حضور و پنجاه یدهه در

 با .(17 :1394 شیرازیان،) آورد فراهم کشور فرهنگی میراث یعرصه در را مهمی بسیار اقدامات انجام هایزمینه

موضوع معرفی  شدهتعریفضروری، اولین هدف  اقدامات از فهرستی یارائهعالوه بر  سازمان این تأسیس

حفاظت و نگهداری از این بخشی بوده تا مردم به سهم خود در متناسب آثار باستانی به عموم مردم و آگاهی

و مرمت علمی  شدهعنوان، موضوع حفاظت و مرمت آثار باستانی یادشدهمیراث بکوشند. در بند دوم اهداف 

. (86: 1382 صمدی،)است  شدهعنوانآثار و بناهای تاریخی از اهم وظایف سازمان ملی حفاظت از آثار باستانی 

 چاپ مانند مختلف هایروش به) آثار بااهمیت مردم سازیآشناکمی پیش از تأسیس این سازمان، موضوع  البته

، الحاق از میراث حفاظت برای آموزش همگان و ،...( و اطالعات ارائه جهت تاریخی آثار راهنمایان ترتیب پوستر، و عکس

و یم، تعیین عرصه و حریم و آزادسازی حراحفاظت اموال فرهنگی،  ٔ  درزمینهالمللی ایران به قراردادهای بین

 حفاظت کل اداره وظایف شرح از بخشی عنوانبه های تاریخیبرای محوطه ورودیِتعیین  حتی مواردی مانند 

مبنی بر تخصیص عواید حاصل از عوارض سیمان به نفع  6، و تصویب قانون دیگریبود شدهمطرح باستانی آثار

سوی رویکرد حفاظتی میراث در حرکت بههمگی نشان از ، (39 :همان)اقدامات مرمتی و حفاظتی آثار تاریخی 

 حائززمانی آن با تحوالت اجتماعی و سیاسی کشور نیز بسیار هم جهت به این دوره. قالب اشکال مختلف دارند

 نیا بیترک و بود، مفتخر باشکوهش خیتار نطوریهم و ینفت ثروت به یالمللنیب یعرصه در رانیااهمیت است. 

 Hodjat) آوردیم وجود به یاسیس اهداف شبردیپ جهت در یدیجد یهانامهبر دیتمه یبرا را یفرصت دو

 قطب دو از یکی عنوانبه یخیتار یهامحوطه تا شد ایانگیزه سیاسی اهداف به دسترسی درواقع ،(200 :1995
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. ندوش لیتبد انیجهان توجهجلب درنتیجه و ژهیو مراسم و هاجشن یبرگزار یبرا ییهامکان به کشور، اقتدار

 یحیطه از که بوده، مطرح هاجشن این برگزاری حول که اقتصادی و سیاسی مباحث و هاتحلیل از نظرصرف

 پرداخته جمشیدتخت تاریخی یمحوطه حفاظت در آن نقش بررسی به تنها است، خارج جستار این تخصصی

 .شودمی

 بسیار رویداد جمشیدتخت هایهخراب در مجلل مراسمی برگزاری برای ساله 2500 هایجشن دهیسازمان

 شاهرضامحمد به دربار وزارت وقت مشاور شفا الدینشجاع توسط آن طرح که بود برانگیزیبحث و مهم

 بود، روبرو مکفی بودجه و زمان کمبود با درنتیجه و توسعه گیرودار در کشور اینکه دلیل به اما ،شد پیشنهاد

 تا دوازدهم روزهای طی که مراسم این برگزاری از هدف .(Kadivar 2002) کشید طول سال ده آن تحقق

 و ،گذشته شکوه دادن نشان گرفت، صورت .(م.پ 530) کبیر کوروش فوت سالگرد ،.م1971 اکتبر هجدهم

 یدوباره سازیبیدار و ،شانگذشته به نسبت ایران مردم مجدد بیدارسازی" منظوربه مراسم این. بود ایران جاری پیشرفت

 کردند، اعتراض مراسم این به پژوهشگران از تعدادی .(Grigor 2005: 27) گرفت انجام "ایران به نسبت ادنی

 و یبررس کتاب اول جلد پیشگفتار در را اشناخوشنودی که ایزمئو یمؤسسه رئیس توچی جوزپه ازجمله

 و طبیعت" آن در که کانیم چنین در کارها بعضی اجرای از بود معتقد او. نمود ابراز دیجمشتخت در مرمت

 و نور دستگاه نصب به ویژهبه و ،"ورزید اجتناب باید اند،کرده همکاری نظیربی و یکتا ایصحنه خلق در دقیق ساناین انسان،

 ه.ش1347 سال در (.دیباچه: 1351 تیلیا،) نمایدمی مخدوش را محوطه منظری حرمت که کندمی اشاره صدا

 با تجویدی. بسازند تراس غربی جناح مسیر در را کنونی آسفالت یجاده تا گرفتند تصمیم مقامات ،.(م1968)

 هنوز او که جمشیدتخت شهر از ماندهباقی هایبخش و هانشانه تا شدمی موجب زیرا بود مخالف پروژه این

 ایران، وقت رهن و فرهنگ وزیر مشاور فروغی، محسن اما. برود بین از بود نشده آن تمامی یمطالعه به موفق

 انجام باید و است، ملّی ایپروژه این اما کنم،می درک را شما نگرانی من تجویدی، دکتر": داد پاسخ محوطه، از بازدیدی در

 در بود بنا که جشن این برگزاری .(Mousavi 2012: 206) "باستانی بقایای از بخشی دیدن آسیب بهای به حتی شود

 که گیرند صورت ایگونهبه پژوهشی و مرمتی هایفعالیت و کارها تا کردمی ابایج شود، برگزار .م1971 پاییز

 هایگروه برای) هامحدودیت این پذیرش عوضِ در اما. باشند نداشته جشن سازیآماده هایبرنامه در ایمداخله

 سازیآماده برای که ایسخاوتمندانه اعتبارات از آنان پژوهشی هایبرنامه ،(جمشیدتخت در مرمتی و حفاظتی

 مالی هاینگرانی کردن برطرف بر عالوه اقدام این که ،(205: همان) بردمی بهره بود شدهفراهم هاجشن

 مرمتی و حفاظتی امور انجام جهت را معمول اداری تشریفات انجام سرعت ،محوطه مرمت و حفاظت مسؤولین

 محل رازیش زین (ش.ه 1349) .م1970 سال از و آن زا شیپ ساله، 2500 یهاجشن بر عالوه. بردمی باال مربوطه

 برای نیز محوطه این از داشت جمشیدتخت با که ارتباطی دلیل به که بود هنر و فرهنگ جشن یبرگزار

ی خاص در مراسمبرگزاری . شدمی استفاده غیره و رقص موسیقی، تئاتر، مانند هاییبرنامه برگزاری

 تواندمیهایی برای حضور میراث تاریخی در زندگی و متن جامعه فرصتایجاد  دلیل بههای تاریخی محوطه

 نظر درباید  اما ایفا کند،میراث کشور اهمیت و ارزش عموم مردم نسبت به  توجهجلبمهمی در مثبت نقش 

 شدن برانگیخته موجب ناخواهخواه مذهبی، شهری عنوانبه شیرازبرگزاری چنین مراسمی در  داشت که

 این در زیرا دادندمی رخ آن در رویدادها این که شدمی ایتاریخی آثار به نسبت مردم از خشیب نارضایتی

 داشت، مغایرت کامالً شانسنتی و مذهبی هایدیدگاه و عقاید با که بودند هاییبرنامه برگزاری شاهد مکان



 جمشیدی میراث جهانی تختمحوطه ی حفاظت و مرمت درشناسی در رویکردهای گذشتهجایگاه ارزش و ارزش /198

 هاییگروه هجوم صورتهب میاسال انقالب پیروزی از بعد رویدادها این انعکاس ،ازآنپس هاسال کهطوریبه

 حجت، مهدی. شد دفع آگاه مردم از جمعی دخالت با خوشبختانه که نمود، بروز جمشیدتخت تخریب برای

 موردانتقاد را واقعه این ،ه.ش 1364 سال در ایران فرهنگی میراث سازمان رئیس اولین و گذارانبنیان از یکی

 نفرت و مخالفت موجب سهواً اقداماتی چنین: ..... گویدیم خود هایصحبت از بخشی در و دهدمی قرار

. (Mousavi 2012: 201) شودمی افتدمی اتفاق آن در رویدادهایی چنین که تاریخی آثار به نسبت عمومی

 وجود به تاریخی آثار و مردم از بزرگی گروه بین عمیق شکافی تا بود شده باعث چنین،این اقداماتی درواقع

 اسالم، از پیش آثار ویژهبه تاریخی آثار از حفاظت از دولت اصلی هدف و انگیزه مردم، روز آن اهنگ از. بیاید

 سوی از هایینگرش چنین کنار در البته. بود اهداف سیاسی جهت در هنری و تاریخی آثار از استفادهسوء

 و هنرمندان، معماران، داران،هموز شناسان،باستان معلمین، میان در نیز ایفرهیخته افراد مردم، هم و دولت

 با دهیارتباط بدون را، فرهنگی و تاریخی میراث واقعی هایارزش کردندمی تالش که داشتند وجود غیره

 10 شماره در که ایمقاله در تجویدی اکبر مثالعنوانبه. نمایند یادآوری زمان آن موردبحث سیاسی جریانات

 شهر به نمود، چاپ "کنیم نگاهداری خود کشور زیبای و باستانی آثار از" عنوان با ،ه.ش1342 سال مردم، و هنر مجله

 زیبایی ذوق و آثار به نسبت صحیح شناخت دلیل به مردمانش که تاریخی شهرهای از یکی عنوانبه ونیز

 رآثا و شاهکارها با را آن و کند،می اشاره خوددارند هنری میراث به نسبت بیشتری حساسیت شانشناسانه

 درک و شناخت با جز تاریخی آثار از حفاظت که گیردمی نتیجه و کند،می مقایسه کشورمان نظیربی تاریخی

 اما. (1342 تجویدی،) نیست میسر هاآن زیبایی و ارزش به بزرگ، و خرد از کشور، یک مردم همه درست

 نظر به که است چیزی ،هانآ خود یوجود دالیل به آثار واقعی هایارزش درک یعنی موضوع این درنهایت

 .شدمی پرداخته آن به کمتر ایران روز آن جامعه در رسدمی

 اما ،کردند ترک را کشور ه.ش1358 سال در اسالمی انقالب آغاز پی در (ایزمئو) ایتالیایی مرمت گروه

 یافت، ادامه دجمشیتخت در ماندهباقی کارکنان کم تعداد با و محدود بسیار ولی همچنان مرمتی هایفعالیت

 پیش کندیبه و سختیبه کار انسانی، نیروی و ، منابع مالیوسایل و ابزار در هامحدودیت دلیل به طبیعتاً که

 عراق، با تحمیلی جنگ کوتاهی، یبافاصله و انقالب جریان در کشور بودن درگیر به دلیل وجودبااین. رفتمی

 از .گرفتنمی انجام محوطه به نیاز مورد تجهیزات یا نیروها اعزام جهت در کمکی مربوطه، تحوالت و تغییر و

 وقوع از بعد محوطه این اعتباریبی و مغضوبیت موجب پهلوی حکومت با جمشیدتخت وابستگی دیگر سوی

 دولت خودخواهانه اقدامات دادن نشان برای اسالمی، انقالب از بعد نخستین هایسال در. شد اسالمی انقالب

 موجب بازهم که شدمی استفاده جمشیدتخت مراسم و هاجشن به مربوط تصاویر از اوسیماصد در پهلوی،

 در جمشیدتخت که باوجودی حتی. شد مردم و آن میان فاصله ایجاد و تاریخی یمحوطه این به لطمه

 طتوس محوطه تخریب برای تالش از شایعاتی شد، ثبت یونسکو جهانی میراث فهرست در (.م1979) 1358سال

 ندارد وجود تخریبی چنین بر مبنی مدرکی البته که بود، مطرح انقالب از بعد آغازین هایهفته در ای،عده

(Mousavi 2012: 206) .یکی به تبدیل جمشیدتخت تاریخی یمحوطه تا بود الزم وقت سال چندین درواقع 

 آثار خصوصاً تاریخی، آثار به مندیعالقه و شود، حفاظت و شناختیباستان هایفعالیت مهم و اصلی نقاط از

 رفسنجانی، هاشمی اکبر که زمانی ه.ش1370 سال در اینکه تا. گیرد شکل جامعه در اسالم از پیش

 حس بیداری موجب را جمشیدتخت انگیزشگفت آثار مشاهده کرد، بازدید جمشیدتخت از وقت، جمهوررئیس
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 و فرهنگی یپیشینه و خود هایتوانایی توانندمی آثار این یدند با مردم اینکه و خواند ایرانیان در یملّ غرور

 نیوز سبز تحلیل) بازیابند را خود تاریخی نقش آینده در توانندمی که کنند باور و کنند کشف را کشورشان تمدن

 . (1394 کازرون،

 در مرمت و حفاظت چهارم یدوره گرآغاز عنوانبه توانیممی که) پاسارگاد-پارسه پژوهشی بنیاد ه.ش1380 سال در

 توجه در این دوره که تاکنون ادامه دارد، .نمود آغاز منطقه در را خود کار و تأسیس (ببریم نام آن از جمشیدتخت

 یمحدوده از و آن، اطراف تروسیع جغرافیایی منطقه به و رفته فراتر جمشیدتخت صفه از حفاظتی نگاه و

 حریم و عرصه از حفاظت برای. است یافته گسترش آن فرهنگی منظر به جمشیدتخت فرهنگی و تاریخی

 آثار ملموس وجوه به تیاهم موازاتبه ناملموس راثیم به توجه. اندنموده اطراف اراضی خرید به اقدام مجموعه

 آن ریتأث و یکشاورز گسترش مانند منطقه داتیتهد به توجه ،یسازمستند آموزش،. خوردیم چشم به شتریب

 تالش بر که است هاییفعالیت ازجمله....  و ها،ندهیآال حضور با رابطه در ییهاپژوهش و یبررس ه،محوط بر

 یادشدهشاید بتوان ریشه نگرش و اقدامات  .گذارندیم صحه محوطه در یحفاظت کردیرو دادن قوت به نسبت

های اخیر در این حوزه در سال هاشده در میراث فرهنگی کشور و ناگزیر در تغییر دیدگاهرا در قوانین تصویب

 آثار در تحقیق و مطالعه به ،1364 مصوب کشور یفرهنگ میراث سازمان تشکیل قانون اهداف در دانست.

 آثار از حفاظت و ثبت شناسایی، بررسی، ،هاآن در نهفته هایارزش معرفی جهت گذشتگان از بازمانده

 هایمجموعه و بناها آثار، احیاء و تعمیر منظوربه زمال هایطرح اجرای و تهیه و تاریخی-فرهنگی ارزشمند

 میراث سازمان اساسنامه در همچنین. (127: 1382صمدی، ) است شدهاشارهتاریخی و ... -فرهنگی باارزش

 انسان حرکت نشانگر که شدهتعریف گذشتگان از ماندهباقی آثار شامل فرهنگی میراث ،1367 مصوب فرهنگی

 دارای سویی از و ،است تاریخی اثر، برای شدهگرفته نظر در معیار قانون این ازنظر.. ..است تاریخ طول در

 و هنری فرهنگی، تاریخی، هایارزش تسا قادر تاریخی، سند یک عنوانبه زیرا است فرهنگی ارزش و ماهیت

 ،یادشده قانون از 2 ماده مطابق همچنین. (131 :همان) سازد جاری کنونی جامعه در را خود در نهفته اجتماعی

 هویت و فرهنگ اصول عنوانبه آمده، پدید مردم توسط تاریخ طول در که میراث تاریخی-فرهنگی هایارزش

آیین در .باشندمی اجتماعی و فرهنگی متغیرهای زاینده بستر و اندیافته بروز کشور فرهنگی میراث در یملّ

 اموال نیز، وزیرانهیئت 7/12/1381 مصوب دولتی و عمومی نهادهای تاریخی و هنری فرهنگی، اموال نامه

 شناسی،باستان فرهنگی، تاریخی، علمی، ازنظر که اندشدهمعرفی اموالی عنوانبه هنری، و تاریخی-فرهنگی

 حتی یا و بودن عتیقه صِرف دوره این در بنابراین. (206:همان) هستند اهمیت حائز هنری و شناسیدیرین

 و درونی هایها و ارزششاخصه یواسطهبه میراث بلکه نیست، آن از حفاظت هدف و گیزهان اثر، بودن تاریخی

  .دارد را جامعه فرهنگی و اجتماعی زندگی در حضور و حفاظت شایستگی تریمفهومی

و تمرکز بیشتر بر  مرورزمانبهشاید بتوان محدود کردن اقدامات مرمتی ی فنی و اجرایی نیز، از جنبه

 اقدامات بر عالوه. 7توجه در این دوره دانستقابلاز تغییرات دیدگاهی  ،اظت نسبت به مرمت راحف یمقوله

 و گرفته صورت فارس استان تاریخی هایمحوطه در که میدانی هایفعالیت همچنین و مرمتی، و حفاظتی

 زجملها مرتبط مختلف علوم یدرزمینه زیادی هایپژوهش اخیر هایسال طی دارد، ادامه همچنان

 آن اطراف هایمحوطه و جمشیدتخت در....  و شناسیمردم ،هنر تاریخ فلسفه، فیزیک، شیمی، شناسی،زمین

 منطقه، این آثار بیشتر شناسایی به کمک ضمن که اندشدهارائه مختلف مجالت و هاکنفرانس در و انجام
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 رشد شاهد گذشته هایسال طی. کنند نمایان و کشف را آثار هایارزش از مختلفی وجوه اندتوانسته

 مستندسازان و پژوهشگران توسط دیجیتالی، یا و مدل صورتبه جمشیدتخت بازسازی به نسبت مندیعالقه

 . دارند و داشته آثار این حفاظت در مهمیبسیار  نقش خود ،معروفی قالب در اقدامات این که ایم،بوده نیز

 کشور سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بستر و شرایط از جدا گاهیچه جمشیدتخت از حفاظت کوتاه، ایجمله در

 یانگیزه خود جمشیدتخت هاییزمان در که ایگونهبه. اندبوده یکدیگر فشارتحت همواره دو این و است نبوده

 هایگیریتصمیم یا و رویدادها نیز گاه و بوده، جامعه در فرهنگی مختلف وجوه ارتقاء و پیشرفت برای اصلی

 .اندداده قرار فشارتحت را محوطه حفاظتی تصمیمات نوع یا حفاظت سیاسی،اجتماعی و 
 

 نتیجه. 5

 شواهد که تاریخی از همچنین و ،اندشدهواقع آن در که مکانی موقعیت از تاریخی هایمحوطه که گونههمان

 در آن با زمان طول در که اجتماعی و یفرهنگ بستر به ،(1964 ونیز، منشور) ناپذیرندجدایی بردارددر را آن

 به نسبت درک و آگاهی هرچه ارتباطی، هر مانند بنابراین. اندوابسته نیز اندبوده متأثر یکدیگر از و ارتباط

 میان که روزگاری در. آیدمی پدید تریایمن و پایدارتر ارتباط باشد، ترقوی و باالتر ،ارتباط عوامل هایارزش

 شودمی امضاء کشور از تاریخی آثار خروج و حفاری برای ساله 60 قراردادی قانونی طوربه رانسهف و ایران دولت

 هایسنگ از یا در همان دوران ترپیش که بگیرد خرده مردمی به دتوانمی کسی چه ،(ه.ش 1274)

با  فقطنهثار شناخت آ .(1355 سامی،) کردندمی استفاده خود هایخانه ساخت برای پاسارگاد و جمشیدتخت

و دستیابی به این مهم موجب افزایش  شود،میاثر محقق  یدرون یمو مفاه هاباارزشکه  یرونی،کالبد و شکل ب

در قبال آثار  هاآنپذیری و مسوؤلیت تاریخی ثارآ حفظ به نسبت جامعه یمندعالقه و حساسیت سطح

 یندر کشور آغاز شد. اما ا گرایییملحس  یداریببعد از تا حدودی  یران،است که در ا یاتفاق ینو اشود. می

ممارست و تالش  هادر جامعه، سال یشدن هر تفکر ینهنهاد یاوالً برا یرامشکالت نبود، ز یحل همه معنییب

 هدفمند هایریزیمهبرنا به ،مالی گذارییهسرما و وقت صرف بر عالوه کهالزم است،  بخشیآگاهیو آموزش و 

، و سپس ضرورت شناسانده شدهبه مردم  یخیاول آثار تار یدرجه در تا است نیاز یمدتدبلنمدت و کوتاه

جهت بودن راستا و همهم عدم یگر. موضوع ددانسته شودافراد جامعه  یهمه یفهآثار وظ ینحفاظت از ا

مختلف  یهادر دوره یو مقامات کشور ینگران، مسؤولاعم از حفاظت گیرندگانیمتصم یحفاظت هاییدگاهد

و  یاسیمنوط به برآورده شدن اهداف س یتظحفا ماتااقد برای مکفی بودجه اختصاص گاهکه  ییاست. تا جا

همان اصل  بریهتکبا  گیرند،یدر مقابل هم قرار م ،دو ینکه منافع ا یدرزمان یو حت شود،یمیا اجتماعی 

در  ،و اجتماعی یاسیرقابت با اهداف س دربود،  یو فرهنگ یخیآثار تار بخشنجات عامل زمانی که گرایییمل

 .است تاریخی اثر شودمی مغموم که آنبسیاری از موارد 

 ینهمگان از کوچک و بزرگ تا مسؤول ییفهوظ ،جمشیدتخت یخیتار یمحوطه از حفاظت ینکها رغمعلی

عهده دارند. بر ژهیو نقشیمرمتگران  و گرانحفاظت یاحرفه به لحاظاست  یهیسطوح است، اما بد یدر همه

 ییراتبا گذر زمان دستخوش تغ یا،در دن یتیو مانند هر موجود یگرید یخیمانند هر اثر تار یزن جمشیدتخت

 یوجود هایارزشکه  یستن یمعن ینبه ا یناما ا گذارد،یرو به کهولت و زوال م ناخواهخواهو  شودیم یکالبد

 امحوطه ب ینا یوندپ یواسطهبهشرح آن آمد،  که ایدورهدر  هک بدان گونه ،رود زوالروبه یزآن ن یمفهومو 
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 یدر معرض خطر جد یزو نفرت داد و کالبد اثر را ن ینهخود را به ک یآثار جا ینعشق به ا ی،حکومت یغاتتبل

در  میراث هایارزش تفهیمدر کنار  تواندیم که یدگاهید رسدمی به نظربه آنچه گفته شد،  یتعنا با. قرارداد

اثر  یخیو تار یتیهو اللاستق یریدر نظرگ شود،ها دوره یهمه در یراثم ظحف پایایی یکنندهتضمین جامعه،

 ینع درکه چنانمتالطم جامعه باشد، آن یاسیو س یاجتماع یدادهایرو و نامالیماتادوار و فارغ از  یدر همه

از  یعنوان بخشهمگان در حفظ آن به که شودیم یستهاز کالبد جامعه بدان نگر ینفکال یجزعنوان به کهینا

 سرنوشتو  حیاتنتوان  یاسیو س یاجتماع یماتنامال یهستند، در بحبوحه کوشاخود  یشینیانپ وخود  یکرپ

 یفرهنگ یراثحفاظت از م یبرا که یدرزمان. قرارداد یدجامعه، مورد تهد یگررقابت با عوامل د یباز درآن را 

 (UNESCO 1954) الهه کنوانسیون یخی،آثار تار یتبر اهم یدتأک یبرا و یگر،د یکشور باهنگام وقوع جنگ 

حفاظت از آثارش را منوط به  تواندیاست، چگونه م یخیتار یکه خود مالک اثر یاجامعه شود،یم یبتصو

 رخ است ممکن کشور در جامعه یزهایوخافت جریان درکه  کند یگرید هاییتاولو یریدر نظرگو  ییراتتغ

به  آن از ترمهم که کالبدی یجنبه از فقطنه آثار حفظ در استقاللی و درک و اهمیت چنین لحاظ اگرو  ؟دهد

 کنترلیرقابلغ یتدریج زوال و هاسالگذر  یهدف محقق شود، حت یک عنوانبه اثر، ارزش و مفهوم لحاظ

 دارخدشه را و لزوم حفاظت از آن یو فرهنگ یخیتار میراث اهمیت و ارزشقادر نخواهد بود  ،نیز اثرکالبد 

عنوان که جامعه مالک آن است، بلکه به یعنوان ثروتبه فقطنه جمشیدتخت مانند آثاری به اکنون زیرا. نماید

 ونسبت به آن  یمقطع و  ایدوره توجهییب یکه حت شودیم یستهجامعه نگر ییکرهاز بدنه و پ یبخش

 .بیاورد به بارقامت جامعه  بررا  یریناپذرانلطمات جب تواندیم نیزآن  یهاارزش
 

 هانوشتپی
حسن طالبیان )معاون میراث فرهنگی سازمان میراث در طی فرآیند تکمیل این پژوهش با متخصصانی چون: دکتر محمد -1

فرهنگی(،  دوست )رئیس سابق پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی وو گردشگری(، دکتر رسول وطن دستیصنایعفرهنگی، 

پروفسور یوکا یوکیلهتو )معاون سابق مؤسسه ایکروم ایتالیا(، دکتر استفانو دی کارو )رئیس مؤسسه ایکروم ایتالیا(، مهندس شهرام 

 رهبر )مدیر بخش حفاظت و مرمت تخت جمشید( مصاحبه شد.

 ار عتیقه ایران.راجع به حفظ آث 1309نظامنامه اصالح شده اجرای قانون دوازدهم آبان ماه  1ماده  -2

توسط کرافتر معمار  1311-1313های ساختمان این موزه )که متشکل از یک ایوان، دو گالری و یک تاالر است( بین سال -3

 آماده شد.

 و گردشگری. دستیصنایعطالبیان )معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی،  حسنمحمد دکتر آقای با مصاحبه -4

 میراث سازمان تصویب به و هیته و یبازنگر استخر شهر و رستمنقش د،یجمشتخت میحر نقشه ش.ه ش1390 سال در بعدها -5

 (.  1390 ،یزدانی) رسید گردشگری و دستیصنایع فرهنگی،

 ه.ش. 1346اردیبهشت  19مصوب  -6

 و گردشگری. دستیعصنایطالبیان )معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی،  حسنمحمد دکتر آقای با مصاحبه -7
 

 منابع

 خورشیدی.1345-1354، اسناد پژوهشکده ران؛یا یمل اسناد سازمان (؛1380) رانیا در شناسیباستان هایهیئت اسناد

 مؤسسه انتشارات امیرکبیر.-؛ تهران، مؤسسه انتشارات فرانکلینهانبشته نقشها، بناها، I دیجمش تخت(؛ 1953اشمیت، اریش ف. )

 ؛ تهران: زوار.هیقاجار دوران سفرنامه صد در قیتحق به ،یرانیا و رانیا(؛ 1363) مرضاغال، پور انصاف

 . مرداد. 10 شماره ،1 دوره ،مردم و هنر ؛"میکن ینگاهدار خود کشور یبایز و یباستان آثار از" ؛(1342) اکبر ،یدیتجو
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 http://sn-ka.blogfa.com/post/336(؛ 1394تحلیل سبز نیوز کازرون )

؛ تهران، سازمان ملی حفاظت آثار باستانی فارس یباستان اماکن گرید و دیجمش تخت در مرمت و یبررس(؛ 1351یا، آن بریت )تیل

 ایران.

 .33 صفحه ،12 بیستم، شماره ، دورههوخت؛ "جمشید تخت از هاآن دیدار و شناسان خاور از یادی"(؛ 1348سامی، علی )

، 67؛ شماره تاریخی هایبررسی؛ "یدتخت جمش یها یرانهاز و یررضا شاه کب یحضرتلاع یدارد یننخست"(؛ 1355سامی، علی )

 اسفند.

، رانیا روزنامه؛ "زاده شیرازی در حفاظت از میراث فرهنگی در ایراناهللیاد آیتنگاهی کوتاه به نقش زنده"(؛ 1394شیرازیان، رضا )

 .1394/5/27: تاریخ ،78167: خبر کد

 الملل؛ تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور )پژوهشگاه(.میراث فرهنگی در حقوق داخلی و بین(؛ 1382صمدی، یونس )

 میراث سازمان معاهدات و هانامهآیین مقررات، قوانین، مجموعه ؛(1386. )سوسن چراغچی، و یونس صمدی، و امید غنمی،
 .86 تابستان. فرهنگی امور کل اداره ؛گردشگری و دستی صنایع فرهنگی،

اهلل ، باقر آیتاثر، "ای میراث معمارانهتوصیه هایی برای تحلیل، حفاظت و مرمت سازه"(؛ 1383روچی، جورجو؛ یومانس، داوید )ک

 ، تابستان.37و  36زاده شیرازی؛ شماره 

 ؛ شیراز: موسوی.جمشید تخت(؛ 1334مصطفوی، محمد تقی و سامی، علی )

 هفدهم، سال ،تاریخ و شناسی باستان ؛"1304-1314 ایران، در شناسی باستان تحول و هرتسفلد ارنست" ؛(1381) علی موسوی،

 .دانشگاهی نشر مرکز تهران، ،33 پیاپی شماره اول، شماره

 میراث از حفاظت در فلسفی و تاریخی جستارهای حفاظت، یحوزه در هاییخوانش (؛ مقدمه کتاب1395وطن دوست، رسول )
تین: پرایس، نیکالس استانلی؛ تالی، مانسفیلد کربی؛ واکارو، الساندرا ملوکو؛ تهران، پژوهشگاه های ال؛ ویراستاران نوشتهفرهنگی

 میراث فرهنگی و گردشگری.
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