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کادمیک در رشته مرمت آثار تاریخی در مراکز دانشگاهی کشور، مشکالت آا گذشت چهار دهه از شروع آموزش ب

و معضالت بسیاری در امر آموزش این رشته علمی، هنری و فنی وجود دارد که متخصصان و مدرسان فعال در 

بسیاری روبرو ساخته است.  هایبا چالش استزیر مجموعه گروه هنر و معماری که  را امر آموزش این رشته

جوان و وارداتی بودن این رشته هنری از یک سو و روند طوالنی و چگونگی ورود آن در عرصه آموزش آکادمیک 

 که رشته ای و چند تخصصی آن موجب شده استدر مراکز دانشگاهی کشور از سوی دیگر و ساختار میان

های مرتبط با آن، به سرفصل آموزشی ر گرفتن علوم و دانشای بدون در نظریزی آموزشی برای چنین رشتهبرنامه

های بسیاری که ای تدوین و به دلیل وجود ضعفو برنامه درسی منجر گردد که با نگرشی تک بعدی و تک رشته

دانشجویان مدرسان و نیز آن وجود دارد، مشکالت بسیاری را به لحاظ آموزشی برای در ساختار و محتوی آموزشی 

پدید آورد. ارائه و اجرای چنین برنامه و نظام آموزشی در طی چهار دهه گذشته در حوزه مرمت آثار  این رشته

های موجود در عرصه نظر و عمل در کشور، بدون توجه به تغییرات و پیشرفت مختلف هایتاریخی در دانشگاه

های فنی، در عرصه مهارت آموختگان این رشته، به ویژهموجب شده است که دانش ،مرمت آثار تاریخیحوزه 

اجرایی و مدیریتی در سطح قابل قبولی نباشند. در این پژوهش پس از بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به 

های انجام شده در شناسی امر آموزش در رشته مرمت آثار تاریخی و بیان مسئله تحقیق، پیشینه پژوهشآسیب

معرفی به کار رفته در انجام این پژوهش روش تحقیق  و سپس بررسی قرار گرفته استاین حوزه مورد مطالعه و 

یافته های پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در پایان نتیجه گیری نهایی حاصل از  بخش بعدی،و 

 این تحقیق ارائه شده است.

تاریخی،  شناسی آموزش، رشته مرمت آثارآسیبحفاظت و مرمت، آموزش مرمت، آموزش هنر، کلمات کلیدی: 

  برنامه درسی.

 

 



 

 

 مقدمه -1
با وجود آن که بیش از چهار دهه از تاسیس رشته مرمت آثار تاریخی در مراکز دانشگاهی کشور ما می گذرد ولی هنوز 

ماهیت و ذات  های بسیاری روبروست.های زیر مجموعه هنر، با مشکالت و چالشآموزش در این رشته، به عنوان یکی از رشته

تاریخ، فلسفه، ، همچون: هنر، های مختلف دانشگاهیرشته حفاظت و مرمت که ارتباط ناگسستنی با علوم و رشته چند بعدی

 شناسی، اقتصاد و فرهنگشناسی، مردمشناسی، جامعهشناسی، معماری، مهندسی، فیزیک، شیمی، مکانیک، زمینباستان

کشور در زمینه آموزش و تربیت نیروی ی هادانشگاه و شیمشکالت بسیاری پیش روی مراکز آموزموجب شده است که  دارد،

بعدی به رشته مرمت به عنوان یکی از  تکنگاه  قرار گیرد. مدرسان این رشتهپیش روی  رشته مرمت،متخصص و کارآمد در 

ن توجه بدو و نگرش،های زیر مجموعه گروه آموزشی هنر و معماری و تدوین سرفصل دروس این رشته با همین دیدگاه رشته

، موجب شده در باال بدان اشاره شدها و سایر علومی که این رشته و جایگاه و ارتباط ناگسستنی آن با رشتهبه گستردگی 

است که با وجود گذشت این مدت زمان نسبتا طوالنی از تاسیس و شروع به کار مراکز آموزش عالی و دانشگاهی این رشته 

اکز دانشگاهی مربوطه و متخصصان تربیت شده در این رشته نتوانند، جایگاهی در کشور، آن چنان که شایسته است، مر

. بر عهده داشته باشندفرهنگی کشور میراث راستای حفاظت و مرمت آثار تاریخی و  درتاثیرگذار در پیشبرد اهداف کالن خود 

ش 1364ناسی است که مصوب سال ع کارشبهترین شاهد بر این مدعا، سرفصل تدوین شده برای تدریس در این رشته در مقط

سال از تدوین این  40در آن صورت نگرفته است؛ یعنی قریب به  ، اصالح و بازنگریهیچ تغییر ،و از آن زمان تا کنون است

  (.1364گذرد )شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، می برنامه درسی،

و بعضی دیگر به  گرددمیه ماهیت این رشته باز بخشی از مشکالت پیش روی آموزش در رشته مرمت آثار تاریخی ب

سوابق  برشود که مروی کوتاه تاریخچه و چگونگی آغاز به کار این رشته در مراکز آموزش عالی و دانشگاهی کشور مربوط می

هتر تواند در روشن شدن بمی در مراکز دانشگاهی کشور و ماهیت رشته مرمت آثار تاریخی، این رشتهو پیشینه شکلگیری 

 این رشته در مراکز دانشگاهی کشور راهگشا باشد.در های پیش روی آموزش مشکالت و چالش

 فاق نظر بر مفاهیم اولیه و کلیدی در حوزه مرمتعدم ات -2
اهیت ، مقرار دارداین رشته  و دانشجویان اولین معضلی که در آموزش رشته مرمت آثار تاریخی پیش روی مدرسان

در این حوزه است. عدم موضوع و مفاهیم اولیه و بنیادین مرمت آثار تاریخی و فرهنگی و عدم شفافیت  حفاظت و برانگیزبحث

تفاهم و ارائه تعاریفی روشن و رسا در این بخش بر واژگان کلیدی مورد استفاده در این حوزه، همچون: حفاظت، مرمت، 

این  و فعاالن ی سردرگمی و اختالف در میان متخصصاناغتشاش و نوعبروز موجبات  ،نگهداری، حفاظتگر و مرمتگر و غیره

های خارجی، به ویژه زبان به منابع مکتوبی که چه در فارسی و چه در سایر زبان کوتاه و مختصر گشته است. نگاهی عرصه

نوان مثال در این باب و به ع گواه این تشتت آرا و عدم شفافیت در این بخش است. ؛انگلیسی در این زمینه منتشر شده است

المللی ماده نهم منشور بینپردازیم. حوزه مرمت می از دیدگاه متخصصان (restoration)ای از خروار به تعریف واژه مرمتو نمونه

های زیباشناسی و تاریخی شکار نمودن ارزشآای کامال تخصصی در جهت میالدی، مرمت را شیوه 1964مصوب سال  ،ونیز

آن را مبتنی بر حفظ مصالح اصلی و وضع موجود بر پایه مستندات معتبر قرار داده  یادمان معرفی نموده و اساس

از دانش، فلسفه و  ختهیاست آم یمرمّت کنشمرمت را چنین تعریف نموده است:  ،ریدیمک .) ,1964Charter, V(است

در این  مهارت .شودیم انجام هاآن ۀنیبه یو نگهدار حفاظت منظور به دهید بیآس یفرهنگ و یخیآثار تار یبر رو که مهارت

 ,McCrady). شودیم مرمّتگرانبرای و در دسترس  دیمف یهاراه حل افتنی دانش سبب و دهدیبه عملکرد آن بهبود م امر

نسبت  یاست که در آن فهم و آگاه یوقتپرایس و همکارانش اعتقاد دارند که مرمت  این در حالی است که (43,247 :1997

از  یدر زمان حال وجود دارد، هنوز قسمت یخیتار اثر به طور یبه عبارت ،لحظه وجود دارد نیافتد؛ اثر در ایم به اثر اتّفاق

 است. مرمّت با ریپذفرض کرد که زمان بازگشت نیچن توانینم ،که در حال قرار دارد و در مرمّت درست اثر است گذشته



 

ولی در  (Price, Talley & Vaccaro, 1996). یابدزمان توسعه  با ارتباط تواند بدونیاثر نم یخیتار دةیچیپ عتیبه طب توجّه

داند، روشی که می را مرمت معنای شناسایی واقعیت موضوع در وضع موجود بهشناختی اثر، تحلیل دقیق زبان ،بالدینیتعریف مرمت، 

ای انتقادی است که از واقعیت موضوع ناشی ت مداخلهارزش و واقعیت دانش به دست آمده را تغییر دهد. به عبارت دیگر مرمتواند نمی

مرمت را در این خصوص، نظر دیگری دارد، وی  دیگویچناما  .(Baldini, 1996: 335-337)شود و متاثر از سلیقه شخصی نیست می

اریخی یک اثر در یک نماید: هرگونه فعالیت مستیقم انسان که با هدف برگرداندن جنبه زیباشناسی و یا موقعیت تچنین تعریف می

ه ن بآکلی در مفهوم  را مرمت برندی چزارهمعروف ایتالیایی؛ پرداز و مرمتگر نظریه .(De Guichen, G, 1991) ود شمجموعه انجام می

ترتیب بدین آورد. میفراهم  فعالیت انسانی راحاصل از یافت عملکرد محصوالت که امکان باز دیدگاه اوداند که از میای معنی مداخله

 (.1387)برندی، چزاره،  گرددمیصنعتی و هم در ارتباط با آثار هنری مطرح  هم در رابطه با محصوالتاز دید برندی مرمت 

بررسی و مرور این تعارف گوناگون از واژه کلیدی مرمت، حاکی از اختالف نظرات و آرای صاحب نظران و متخصصان این حوزه در 

ف و تضاد آرا و نظریات در شناخت دقیق مفهوم واژه مرمت به ماهیت ذاتی و نفس عمل مرمت علت این اختال این زمینه است.

های پردازان این عرصه، تنها یک یا برخی از الیههای گوناگونی است که موجب گشته است که هر یک از نظریهکه دارای الیه گرددبازمی

پنهان بماند و همین نگاه یک سو و  آنان،های آن از دید و نظر ایر الیهو کالبدشناسی نماید و س موجود در این عرصه را بازشناسی

با این حال آن چه موجب  گردد که در تعریف و بازشناسی مفهوم کلیدی واژه مرمت دچار تناقض و تضاد گردیم.بعدی موجب میتک

حول یک محور و بسوی یک مقصد واحد در  شده با وجود این اختالف آرا و نظریات، متخصصان مرمت آثار تاریخی و میراث معماری

به گردش و حرکت واداشته است؛ یعنی حفظ آثار  آنحرکت و پویش دائمی باشند، هدف مشترک و واحدی است که همه آنها را گرد 

ا متفاوت و های بعضگون و دیدگاهها و سالیق گونهاز تخریب و فرسایش، زیرا با وجود اختالف نگرش معماریتاریخی و هنری و میراث 

 اصلی متناقض در چگونگی تحقق این هدف مهم و ارزشمند، تمامی مرمتگران بر این هدف مهم اتفاق نظر دارند که وظیفه و هدف

عبارتست از: ، اعم از آموزش، پژوهش، معرفی، ترویج و اجرا، مرمت های مختلفآنان در تمامی عرصههای فعالیتنتیجه تمامی آنها و 

 .و هنریاز میراث فرهنگی حفظ و نگهداری 

تجربی و عملگراست که با هدف حفاظت، درمان، مرمت و نگهداری  یابیم که مرمت علمیتر به دانش مرمت، درمیبا نگاهی دقیق

از آثار تاریخی و هنری و میراث معماری بجای مانده از گذشته از گزند گذشت زمان و عوامل مخرب حاصل از محیطی که این آثار در 

که  شکل گرفته است رسان، اعم از عوامل انسانی و بالیای طبیعی با اتکا به دانش متخصصان مرمترار دارند و سایر عوامل آسیبآن ق

از سایر علوم  و در طی سالیان است که به تدریج ای از دانشیمجموعهو  مرمتگران در این عرصه ندوزیاحاصل سالیان سال تجربهخود 

ثار هنری مرمتگران را در مواجهه با آ . البته روشن است که در این میان نبایستی مهارت فنی و استعدادتگرفته شده اسبه عاریت 

 نادیده گرفت. به منظور مرمت این آثار ارزشمند، تاریخی و هنری و میراث معماری

 کشورهای دانشگاهگیری مراکز آموزشی مرمت در نحوه شکل -3
گیری مراکز دانشگاهی آموزش این رشته در کشور تی بدان توجه نمود، جایگاه و نحوه شکلمعضل دیگری که در رشته مرمت بایس

یابی است. نگاهی کوتاه و گذرا به تاریخچه مرمت در ایران، ما را در درک بهتر مشکالت و معضالت مربوط به این بخش و ریشه

 نماید. یاری میما های پیش روی آموزش مرمت در کشور چالش

و میراث معماری در کشور ما، بسیار طوالنی است و با رجوع به اسناد مکتوب  یخیآثار تار حفاظت و مرمت تیاهموجه به ت نهیشیپ

توان گفت که حداقل از اواسط دوران قاجار، توجه اندیشمندان و روشنفکران جامعه ایران به این موضوع بجای مانده در این حوزه، می

 سخنرانی مهمی کهدر شود، محسوب می، همشروطجنبش  مشهورمبارزان که از  نیالمتکلمملک هللنصرا رزایم ،مثال یبرا ؛شدجلب 

حاکم مستبد وقت اصفهان،  به دست یدوره صفوتاریخی قبور  بیتخرنماید، از ایراد می در مسجد شاه اصفهان ،ش1۲79 سال در

(. 13۲5نماید )ملکزاده، مهدی، بخشی از آثار ملی کشور تاکید می تاریخی، به عنوان آثاربر اهمیت این و  گفتهسخن  ،السلطانظلیعنی 

 تیبه وضعروشنفکران جامعه توجه  ، با توجه به بستر ایجاد شده و شرایط مناسب موجود، مجددااول یپهلوبه قدرت رسیدن آستانه  در

کعبه  یرانیو منظوم از یدر اثر در این دوران . محمود افشارافتی ادامه موجود تیاز وضع و انتقاد شدجلب  یخیتار یبناها سامانناب



 

. (146-143: 1۲9۲، محمود)افشار،  داد کوروش خبر آرامگاه مهم یکرد و از به حال خود رهاشدن بنا ادیفارس استان زرتشت در 

رس شکایت نموده و وضع فا کاخ استخرهای کرده در اروپا بود از وضعیت ویرانهبهزاد نیز که از مهندسین معمار تحصیلطاهرزاده  میکر

توجهی در حفاظت و مرمت به خاطر این بیوقت  و از حکومتکرده است  فیتوص آورو تهوع زیانگرقتاین محوطه باستانی مهم را 

با صدا نیز هم یانیآشتاقبال عباساستاد  (.5۲-60: 1۲9۲طاهرزاده بهزاد، کریم، نماید )بقایای این اثر تاریخی مهم به شدت انتقاد می

 ه،یگنبد سلطانتاریخی و عظیم  یدر بنا "یرانیو گچپزان ماهر ا کارانیو کاش معمارانی و استاد یآثار هنر"از  شیضمن ستادیگران، 

 اندیشمندان و روشنفکران جامعه در این دوران. (409-393: 1۲93ی، عباس، انیآشتاقبالنماید )میبراز تاسف اآن خرابی و ویرانی  از

ثار تاریخی آجلوگیری از نابودی بقایای  یدولت و ملت برا یبودند و از ضرورت فداکارتاریخی نیز حفظ آثار  یبرای اربه دنبال راهک

را  یخیآثار تار حفظ تیاهم نمودند تا دالیلعالوه بر این، آنان تالش می. (193-198: 1۲9۲زاده، حسین، )کاظم گفتندیسخن م

منابع مهم ثروت و "از  یکیبه تبدیل آنها ی آثار برا نیبالقوه ا تیو قابل رانیا ندهیدر آ یخیارت یبناها تیاهم از یدهند. برخ حیتوض

عظمت " شاهد مهمی است بر ،از اسالم شیپ جامانده از دورانبه یمعتقد بودند که بناها گرید یو برخ گفتندیم سخن "یمل داتیعا

(. طرح مسائل و موضوعات 193-198: 1۲9۲زاده، حسین، و کاظم 5۲-60 :1۲9۲ م،یطاهرزاده بهزاد، کر) "نیریو رونق آن تمدن د

 نشریات این دوره، به ویژه مجله ایرانشهر به قلم اندیشمندان و روشنفکران بزرگ این دوراندر عالوه بر این که  ،دست نیاز امهمی 

و هنر و حفاظت و مرمت آثار و بناهای تاریخی کشور  در تاریخ فرهنگآثار ملی ایران که از اهمیت بسیاری  انجمن در اساسنامه ادشده،ی

مستظرفه و  عیصنا ینگاهدار در یسع"انجمن چنین آمده است: اساسنامه اولدر ماده چنان که . شودنیز دیده می ،برخوردار است

 "الزم است ینوان آثار ملعکه حفظ آنها به یآثار یبندطبقه ثبت و"و یا ماده نهم:  "آنها میقد وهیحفظ سبک و ش"و  "یدست عیصنا

های انجام در این دوران بیشتر مرمت (.1304)انجمن آثار ملی ایران،  ذکر شده است آثار ملی ایران، انجمن اهداف مهم از یکیبه عنوان 

در واقع  رفت.گخود آموخته بودند انجام میشده در ابنیه تاریخی کشور، توسط معماران سنتی و بر اساس تجربیاتی که آنان از نیاکان 

سینه به سینه توسط  حفاظت و مرمت آثار تاریخی و میراث معماری در کشور ایران، در شکل تعمیر به شیوه سنتی و در این دوره،

 .داشتهای دور ای بسیار کهن در گذشتهدارای سابقهشد که انجام میمعماران سنتی 

های علمی و مرمت این آثار با شیوه طالعه آثار تاریخی و میراث معماریولی آشنایی مرمتگران ایرانی با شیوه های علمی و مدرن م 

غربی، همچون: ارنست هرتسفلد  فوشناسان معراستخدام برخی از متخصصان و شرقحضور و اوایل دوران پهلوی و مقارن با از  جدید

)کشاورز،  آغاز می شود ابنیه تاریخی ایرانتعمیر برای همکاری با متخصصان ایرانی به منظور مطالعه و  آلمانی و آندره گدار فرانسوی

تاریخ قدیم  سنت قدیمه، سیآموزش و تدر رش به منظو 1306در سال  یبا استخدام ارنست هرتسفلد آلمان (.33-34: 1387محسن، 

در  یقانون بیتصو یبرا یبستر مناسب(، 1355احمد،  دیس یافسر، کرامت اهلل و موسو) ایران، جغرافیای تاریخی و شناخت آثارعتیقه

 ،گروه این متخصصان ستیننخ ؛های تاریخی استفاده گرددشناسی و پژوهشباستان نهیمجلس فراهم شد تا از متخصصان اروپایى در زم

 ،یمهندس و معمار فرانسو ش، آندره گدار 1308روند در  سال  نیبود. در ادامه ا انیرانیفرانسوی بودند و از اهم وظایف ایشان آموزش ا

بناهای  ثبتزمان است که عالوه بر مطالعه و  نیشناسی به ایران آمد و در انجمن آثار ملی استخدام شد و از همبرای امور باستان

 . (34: 1387)کشاورز، محسن، گرفتقرار  میو ترم ریتاریخی، بناهای مهم نیز مورد تعم

های علمی جدید را در ایران، ت بناهای تاریخی با روشکلیه عملیات فنی و تعمیرا ،هابدین ترتیب در این دوران تا مدت

با ایجاد اولین مدرسه معماری در  .دادندمتخصصان غربی همچون: آندره گدار، ماکسیم سیرو، مارکوف و دانلد ویلبر انجام می

ل جدیدی در ش به ریاست آندره گدار و با حضور اساتیدی همچون: ماکسیم سیرو و محسن فروغی، فص 1318ایران در سال 

تاریخ تحوالت آموزش دانشگاهی در حوزه معماری و هنر در ایران رقم خورد. هرچند هنوز در این مدرسه، مرمت آثار و بناهای 

هایی که در حوزه معماری به دانشجویان شد ولی در طی دروس و آموزشتاریخی به طور مستقل تدریس و آموزش داده نمی

در . (35: 1387)کشاورز، محسن،  شدندسمت و سوی مرمت آثار تاریخی تشویق و ترغیب میمندان به شد، عالقهمی ارائه

این دوران هر کارگاهی که به منظور انجام عملیات حفاظت و مرمت آثار و بناهای تاریخی توسط متخصصان خارجی در کشور 

های ضمن همکاری و کار تحت نظر آنها، آموزششد، ایرانیان نیز در کنار آنها به کار و همکاری مشغول بودند و در برپا می



 

مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و آثار و تزئینات وابسته به معماری شیوه های جدید بسیاری در زمینه نحوه برخورد علمی و 

گیری دیدگاه علمی جدید متخصان ایرانی در زمینه مرمت آثار تاریخی و های تخصصی در شکلدیدند که این آموزشمی

ها ر این زمینه در بسیاری از مجموعهاز جمله مهمترین موسساتی که دهای علمی جدید بسیار موثر بود. یراث معماری با شیوهم

جهان و مسجد جامع در اصفهان و تخت جمشید و و بناهای شاخص ایران از جمله در عالیقاپو، چهلستون، میدان نقش

با ایجاد سازمان  (.346-356: 1396کلیایی، سرور، ) ایتالیایی ایزمئو بوده استموسسه  ؛پاسارگاد در شیراز به فعالیت پرداخت

های مرمت آثار تعدادی از ایرانیان در گارگاهتالش نمود تا  ،ش، این سازمان مهم 1344ثار باستانی در سال آملی حفاظت 

و تربیت قرار گیرند. بدین ترتیب این موزش آتحت  آنان،شد، زیر نظر تاریخی که توسط متخصصان خارجی برپا و اداره می

در سازمان موفق گردید که با اجرای این برنامه مهم، تعدادی از متخصصان ایرانی را تحت نظر خارجیان در قالب کارآموزی 

ش، اولین مرکز آموزش عالی 1356. سرانجام در سال (1355احمد،  دیس یافسر، کرامت اهلل و موسو)آموزش دهد زمینه مرمت، 

هایی مت در ایران با عنوان دانشگاه فارابی در محله جلفای اصفهان با جذب تعدادی از دانشجویان مقطع کارشناسی رشتهمر

ثار تاریخی آهمچون: معماری، مهندسی ساختمان و هنرهای تجسمی برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مرمت 

این مرکز آموزشی دانشگاهی که در  در رشته مرمت آغاز نمود. فعالیت خود را در راستای آموزش آکادمیک دانشجویان

مستقر شده بود به اولین مرکز  ،های این منطقههای تاریخی مرمت شده منطقه جلفای اصفهان در کوچه سنگتراشخانه

گاه هنر تهران دانشگاهی رشته مرمت آثار و بناهای تاریخی در کشور مبدل شد که این دانشگاه مادر، بعدها تحت نظارت دانش

به دانشکده پردیس اصفهان معروف گشت و در روند توسعه خود، بعدها، مستقل و به دانشگاه هنر اصفهان تغییر نام داد که 

ن آنها دانشکده حفاظت و مرمت بود که تریدانشکده های مختلفی در ساختار آن ایجاد گشت که یکی از مهمترین و قدیمی

یلی رشته مرمت آثار و مرمت بناهای تاریخی از سطح کارشناسی تا مقطع دکتری در این در حال حاضر تمامی مقاطع تحص

 تربیت دانشجو است. مشغول فعال و  حاضر مرکز در حال

های های آموزشی مرمت در سایر دانشگاهبعد از شروع فعالیت این مرکز به تدریج مراکز دانشگاهی دیگری نیز با ایجاد گروه

عالی میراث فرهنگی در تهران،  شآموزشی این رشته افزوده شد که مهمترین آنها عبارتند از: مرکز اموزکشور به جمع مراکز 

دانشگاه زابل، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه تربیت معلم 

دانشگاه علم و صنعت ایران که در و  ، دانشگاه هنرهای زیبای تهرانامام خمینی قزویندانشگاه دانشگاه هنر تهران، سبزوار، 

به تربیت در گرایش مرمت آثار تاریخی فقط  و دانشگاه هنر تهران دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،این میان تنها دانشگاه زابل

  .نمودندعالیت های تاریخی فو سایر مراکز دانشگاهی در حوزه آموزش مرمت بنا و بافت شدنددانشجو مشغول 

گردد که در با نگاهی گذرا به تاریخچه ایجاد مراکز دانشگاهی آموزش مرمت در ایران، نکات مهم چندی روشن می

رشته مرمت، دانشی کامال  راهگشاست. ،های پیش روی آموزش در این رشتهیابی برخی از معضالت و چالشبازشناخت و ریشه

های صرفا غربی بدون توجه به فرهنگ و هنر و پیشینه امر تعمیر و ترمیم در ایران دگاهوارداتی است که برپایه تجربیات و دی

دانشگاهی کشور ما شده است. البته توجه به این نکته مهم الزم و ضروری است که ایجاد یک رشته  آموزش نظاموارد 

منطقی امری شایسته و پسندیده است  دانشگاهی جدید بر اساس تجربیات موفق سایر کشورهای پیشرو در این زمینه به طور

های موجود در کشور، پیشینه بسیار طوالنی مرمت زاست، عدم توجه به پتانسیلفرین و چالشآولی آنچه در این میان مشکل 

های بالقوه موجود در آنهاست و نکته دیگر، عدم و ترمیم آثار و بناهای تاریخی توسط متخصصان داخلی و استفاده از ظرفیت

برانگیر آن و اجرای ها و مختصات این رشته جدید و تسلط بر ابعاد مختلف چالشها، قابلیتخت صحیح و کافی از ویژگیشنا

های ناهماهنگ داخلی است و ترکیب آن با برخی از مولفهبرنامه آموزشی آن با الگوبرداری ناقص از نظام آموزشی مراکز غربی 

که دارای مشکالت و معضالت بسیاری است که پس از چهل سال، هنوز  حوزه مرمت است درکه نتیجه آن ارائه برنامه درسی 

 همین برنامه در مراکز دانشگاهی مربوطه در حال آموزش و اجراست.



 

های دانشگاهی بر کسی پوشیده نیست ولی تحقیق و پژوهش هرچند اهمیت آموزش و جایگاه آن در کلیه علوم و رشته

موزشی موجود و تالش در راستای حل معضالت و مشکالت پیش روی نظام آموزشی و مراکز شناسی نظام آبه منظور آسیب

امری است بسیار ضروری که تا کنون ، های تخصصی علوم مختلفهدانشگاهی در حوزه تربیت و پرورش دانشجویان در حوز

م پژوهش و یا کم توجهی به تحقیق در کشور ما چنان که شایسته و بایسته است بدان پرداخته نشده است. از سوی دیگر، عد

های جوان دانشگاهی، به ویژه در های پیش روی امر آموزش در مراکز دانشگاهی، در علوم و رشتهدر حوزه مشکالت و چالش

نماید که این امر خود حکایت های دانشگاهی خودنمایی میحوزه هنر و معماری، همچون رشته مرمت، بیشتر از سایر رشته

نیازمند انجام نشده است و رفع این معضل، زیر مجموعه هنر، های پژوهش جدی در حوزه آموزش در رشته د کهاز این دار

بررسی و مرور ادبیات تحقیق و عزم و توجه جدی متخصصان و پژوهشگران این عرصه به منظور حل مشکالت موجود است. 

است که نظام آموزشی  های الزم در امر آموزشپژوهش دهنده فقر شدیدهای انجام شده در این حوزه نشانپیشینه پژوهش

ای هم که توسط معدودی از محققان در این برد. از سوی دیگر مطالعات اندک و پراکندهدانشگاهی ما به شدت از آن رنج می

ی است و زمینه انجام شده است، تماما، در حوزه بررسی مشکالت و پیشینه امر آموزش در حوزه مرمت بنا و میراث معمار

های پیشروی نظام آموزشی دانشگاهی در گرایش مرمت آثار تاریخی انجام تاکنون پژوهشی در راستای مشکالت و چالش

نشده است، بنابراین نظر به اهمیت موضوع و جایگاه مهم رشته مرمت آثار تاریخی به عنوان یکی از دو گرایش مهم و اصلی 

ی هنر و معماری، تحقیق و پژوهش در این زمینه از اهمیت و ضرورت بسیاری های دانشگاهرشته مرمت، از مجموعه رشته

نظام آموزشی دانشگاهی و ناکارآمدی شناخت علل و عوامل ضعف  ،بررسی ،تحقیقدر این مسئله  مهمترینبرخوردار است. 

ر آموزش در این رشته ام مدرسان و دانشجویان در های پیش رویالت و چالشضمعشناسایی  ودر رشته مرمت آثار تاریخی 

  است.آن راستای رفع این مشکالت و ارتقای امر آموزش در ارائه راه حل در و 
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یکی از مهمترین مباحث و موضوعاتی است که در جهان  توجه به مشکالت موجود در بحث آموزش دانشگاهیهر چند 

شود ولی توجه به این و بررسی قرار گرفته و همچنان نیز دنبال می علم و کلیه مراکز دانشگاهی برتر دنیا، همواره مورد بحث

زیر مجموعه هنر نیز به های ، سابقه چندان طوالنی ندارد، بررسی و پژوهش در حوزه آموزش در رشتهما در کشور امر مهم

نگیز، از چشم تیزبین، براای اندک، با این وجود، این موضوع مهم و چالشتبع آن، امری است بسیار جدید و با پیشینه

های چندی در این زمینه توسط محققان پژوهشگران عرصه فرهنگ و هنر پنهان نمانده است و در طی سالیان اخیر، پژوهش

موزش مرمت در مراکز دانشگاهی های انجام شده در حوزه آمختلف انجام شده است که در این بخش به مرور مهمترین پژوهش

 کشور خواهیم پرداخت.

 پردازنگره ،یدوکنساز نخستین کسانی که به اهمیت بحث آموزش در مرمت در دوران مدرن اشاره نموده است،  یکی

 هاادمانیدر مرمت  موجود یآموزش یهاارزش بر ،یالدیم 183۲در است که  یمعمار و یشناسباستان حوزهدر  یفرانسو

 یکه بازساز یسیمعمار بنام انگلم(، 1811-1811) ج اسکاتجورعالوه بر او، . (Jokilehto, 2002: 96) ه استتاکید نمود

های آموزشی بناهای تاریخی همه ، برحفظ ارزشه استدار بودعهدهدر انگلستان را  مهم تاریخی و کاتدرال سایکل نیچند

 .(Cole, 1980)ها، تاکید نموده است دوره

مرمت آثار تاریخی و فرهنگی در اروپا، به منظور ایجاد  های فعال در حوزه حفاظت ومیالدی با توسعه دانشگاه 90در دهه 

 ,ENCORE)هماهنگی میان این موسسات، شبکه موسسات آموزش عالی در حوزه حفاظت و مرمت در اروپا تاسیس شد 

های ارائه شده از سوی هماهنگی به توسعه و تحقیق در حوزه میراث فرهنگی بر اساس خط مشیکه عالوه بر ایجاد  (1993

موزش آهای مختلف میالدی، به جنبه 1997یا، مصوب سال ودر سند پا پرداخت.یا میوو سند معروف پا  (E.C.C.O)سسه مو

به  اول:: که مهمترین آنها عبارتند از در امر آموزش تاکید شده است بسیاری مهم و کلیدی نکاتمرمت اشاره شده است و بر 

ی که امکان ارتقای آن تا سطح آموزشی دکتری وجود دارد، دانشگاهلمی عرشته  کیبه عنوان  دانش مرمتشناختن  تیرسم



 

های مرتبط در حوزه علوم انسانی متخصصان و مدرسان رشته مرمت، مرمتگران و اساتید رشته انیم و تبادل نظر توسعهدوم: 

های آموزشی که با مه، سوم: جلوگیری از گسترش برناتقای آموزش و پژوهش در رشته مرمتو علوم طبیعی در راستای ار

، پنجم: ایجاد استانداردهای این حرفه مطابقت ندارند، چهارم: اطمینان از تعادل مناسب میان آموزش نظری و عملی یکپارچه

  موزش و سطوح آموزشیآموزشی مرمت در سه بخش: اهداف آموزشی، محتوی آ ای ارزشیابی قیاسی برای نظامیک نظام حرفه
)56-55: 1998De Guichen, G. (. 

شناسی و ارائه الگوی آموزشی درس طرح مرمت و احیای ش در پژوهشی به آسیب 1388در سال  ضیاییآشتیانی و 

با توجه به بناهای تاریخی و فرهنگی در دوره کارشناسی رشته مرمت پرداختند که مطالعات آنها در این رابطه نشان داد که 

های درسی رشته مرمت نیز الزم و ضروری و اجتناب ناپذیر ر و تکمیل برنامهتغیی های دانش مرمت،پیشرفتتحوالت مهم و 

المللی مرمت در جهان، همچون دستورالعمل است. در این پژوهش بر تطبیق برنامه درسی رشته مرمت بنا با منشورهای بین

منظور ارتقای کیفیت و به  است گردیدهتاکید  تهیه شده، (ICOMOS)میالدی که توسط ایکوموس  1993مصوب  کلمبو

مرمت، دوم:  رشته دار و مدون بههدف، پنج مولفه مهم معرفی شده است: اول: نگاه پژوهش محور ؛آموزش در رشته مرمت

رشته، سوم: تثبیت تفکر میان این ایجاد ارتباط مناسب میان مباحث درسی نظری و عملی در هنگام تدریس دروس در 

ه از متخصصان سایر علوم، چهارم: ایجاد حس تعهد در دانشجویان و پرورش قدرت خالقیت ای بودن مرمت و لزوم استفادرشته

پذیری و تعهد در قبال حفظ هویت تاریخی نها در برخورد با مسائل مرمتی و پنجم: ایجاد حس مسئولیتآو دیدگاه هنری در 

 (.131-151: 1388و فرهنگی آثار در مقابل تهاجمات فرهنگی )طلوع آشتیانی و ضیایی، 

توان به مطالعات محسن کشاورز میدر ایران انجام شده است،  بنا که در حوزه آموزش مرمت یهای مهمپژوهش دیگراز 

 درسى رشته کارشناسى مرمت برنامه الگوى هارائبا عنوان: اشاره نمود که  در قالب رساله دکتری خود در دانشگاه هنر اصفهان،

که نتایج این تحقیق در قالب مقاالتی  آمده استبه رشته تحریر درن، ایهاى دانشجوىمندتوان جهت ارتقاى خى،یتار بناهاى

  .(1397و  1396، 1387)کشاورز، محسن،  چند در نشریات علمی و پژوهشی داخلی منتشر شده است

نموده است  منتشرش 1387که در سال  معماری در ایران مرمت آموزش ۀپیشینکشاورز در اولین مقاله خود با عنوان: 

گیری اولین مراکز آموزشی دانشگاهی رشته مرمت بناهای تاریخی در ایران پرداخته به مرور تاریخچه و عوامل موثر بر شکل

مطالعات کشاورز و (. 33-38: 1387است که بیشتر با دیدگاهی تاریخی و توصیفی نوشته شده است )کشاورز، محسن، 

دانش،  یمؤلفه ها اساس رشته بر نیا انیاز دانشجو یخیتار یرگان مرمت بناهاخب یابیارزش در 1396همکارانش در سال 

نشان داد که وضعیت دانش مرمت در میان دانشجویان رشته ، بر اساس سرفصل آموزشی این رشته تیمهارت و صالح نش،یب

ناخت و تقویت این بخش از درصد از کل دروس مقطع کارشناسی مرمت بنا که در حوزه ش 4/۲6مرمت بنا، با توجه به ارائه 

های صورت گرفته حاکی از آن بود که نگرش و است، در وضعیت مطلوبی قرار دارد. همچنین تحلیل بوده های آنانمهارت

بینش دانشجویان نسبت به موضوع معماری ایران و میراث ملی در حد متوسطی است. بررسی متغیرهای مختلفی، همچون: 

ای و مهارت مدیریتی به منظور ارزیابی میزان کسب مهارت دانشجویان در رت فنی و حرفهمهارت طرح و حل مسئله، مها

زمایشگاه و کارگاه مرمت و عدم آ :چونهم ،حوزه مرمت بنا نشان داد که به دلیل عدم برگزاری صحیح دروس عملی مهمی

خی کشور، مهارت دانشجویان مرمت بنا در ارتباط دانشگاه و دانشجویان با مراکز اصلی متصدی امر اجرای مرمت بناهای تاری

صالحیت  ،ای که در این پژوهش، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته استاین بخش از حد متوسط کمتر است. آخرین مولفه

خود شامل: صالحیت علمی،  است کهبوده آموختگان رشته مرمت بنا پس از فارغ التحصیلی از مراکز دانشگاهی و کارایی دانش

دهنده آن بوده است که نشاننتایج حاصل از این پژوهش  ای، صالحیت اخالقی و صالحیت مدیریتی بوده کهحیت حرفهصال

بندی کلی از نتایج این مولفه مهم در میان دانشجویان مرمت بنا در سطح نامطلوبی است. در پایان نویسندگان در یک جمع

نظام آموزشی موجود در رشته مرمت بناهای تاریخی که در طی دو دهه در اند که برنامه و این پژوهش به این نتیجه رسیده

مراکز دانشگاهی کشور برای تربیت دانشجویان مرمت بنا به اجرا درآمده است، توفیقی در راستای آموزش صحیح دانشجویان 



 

ح است. در پایان نیز پیشنهاداتی در این رشته به دنبال نداشته است و به همین دلیل، این برنامه نیازمند بازنگری کلی و اصال

کشاورز و دیگران در  .(1-1۲: 1396، عبداهلل ،عاملیفاطمه و جبل زاده،یکشاورز، محسن، مهددر این راستا ارائه شده است )

به ش، منتشر نموده  1397در سال  اىرشتهنایعلوم م کردیرو با خىیآموزش مرمت بناهاى تارآخرین مقاله ای که با عنوان: 

ای یا میان جایگاه و وضعیت رشته مرمت بنا پرداخته و نشان داده است که مرمت بر خالف نظر عموم، نه دانشی تک رشته

ای است که برای رهایی از مشکالتی که در امر آموزش آن پیش روی ماست؛ بایستی نگرش ای که علمی چند رشتهرشته

ای تغییر دهیم. آن چه در نهایت برای فایق شدن بر مشکالت موجود هبه آن را به نگرش چند رشت ایساختی و تک رشتهتک

مرتبط با رشته مرمت بناست و توجه به  هایرشتهدر آموزش رشته مرمت باید بدان توجه نمود، درک همکاری و همراهی 

اصلی خود دست یابد. تواند به اهداف ای میبین رشته هایهمکاریای از همین این نکته مهم که مرمتکر در خالل مجموعه

ریزی روشن است که دستیابی به این نگرش جدید و نوین در راستای اصالح نظام آموزشی موجود، نیازمند آموزش و برنامه

   (.85-98: 1397، عبداهلل  ،عاملیفاطمه و جبل زاده،یکشاورز، محسن، مهد) است

ش انجام داده و طی آن، سرفصل و  139۲ایران در سال  موزش مهندسی مرمت بنا درآدر نظام  پورعمرانیمطالعاتی که 

های اروپا و آمریکا مقایسه نموده و های مشابه آن در دانشگاهبرنامه آموزشی ارائه شده در رشته مرمت بنا در ایران را با دوره

ران، استفاده از تجارب نشان داده است که با توجه به پیشینه و سابقه اندک آموزش رشته مرمت بنا در مراکز دانشگاهی ای

نتایج  ،بر اساس مقایسه انجام شده این محقق الزم و ضروری است. در ادامه ،جهانی سایر کشورها در آموزش رشته مرمت

ها و مراکز آموزشی ارائه نموده است: اول دانشگاه بنا پیشنهادی خود را به شرح زیر برای بهبود وضعیت آموزش رشته مرمت

در برنامه آموزشی ایران در دو اف و برنامه آموزشی خود متناسب با نیازهای خود مستقل باشند، دوم: مرمت در تعیین اهد

که بایستی برطرف  گرددیمشاهده م بسیاری هایخی و آموزش علوم تجربی مرتبط با مرمت کاستییحوزه شناخت آثار تار

ای رشته در ایران، ارتباط علمی و حرفهاین نظام آموزشی گردد، سوم: با وجود جایگاه میان دانشی رشته مرمت، در برنامه و 

، چهارم: که بایستی این مشکل برطرف شود شودهای دخیل و مرتبط با آن دیده میاندکی میان رشته مرمت با سایر رشته

 (.114-95: 139۲پور، علی، ایجاد و تفکیک رشته های تخصصی مرمت )عمرانی

، رانیدر ا یوارید یهاینقاش یو مرمت سنت یبازساز یمبان وهشی در حوزهدوست و دیگران در در ضمن پژوطن

. در این بخش، ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد تغییراتی در زمینه آموزش اندپیشنهاداتی نیز در حوزه آموزش مرمت ارائه نموده

بق دانش روز دنیا، به منظور که به موازات شناخت مرمت علمی بر ط شده استمرمت در مراکز دانشگاهی کشور، پیشنهاد 

از تجربیات استادکاران  مند به این موضوعدر ایران به دانشجویان و نسل جوان عالقه های سنتی مرمتشناخت و معرفی روش

ریزی منسجمی در نظام آموزشی کشور صورت برنامه استفاده گردد و برای این منظور، و مرمتگران سنتی کشور نیز بایستی

نار اساتید و متخصصان مرمت علمی و مدرسان آکادمیک، در بخش آموزش مرمت، از تجربیات استادکاران و گیرید و در ک

های کوتاه مدت آموزشی در محل های درسی مرمت و دورهمرمتگران سنتی کشور نیز استفاده شود. این کار با برپایی کالس

 انیو شناخت دانشجو یدانش، آگاه تا بدین ترتیب، ،تبناهای تاریخی تحت نظر استادکاران و مرمتگران سنتی میسر اس

 (79: 139۲، دوست، عبدالرسول، بهشتی، سید محمد و نیری، پرستوارتقا یابد )وطن مرمت عملی و اجرایینسبت به مقوله 

ه وزه فنی و مرمت معماری، ببا رویکرد تفاهم بخشی دو دیدگاه ح دیگر ش، در پژوهشی 1393آصفی و رادمهر در سال  

امر آموزش نیز پرداخته و نشان دادند که نقش آموزش در ارتقای سطح آگاهی متخصصان و مسئوالن تاثیر مهمی در اهمیت 

ای و پاسداران هویت رشتههای موجود دارد و عالوه بر این، نقش آفرینی معماران به عنوان کارشناسان میاننزدیکی دیدگاه

های متخصصان مختلف، پاسخی اثربخش به های مطلوب در بهسازی و تقریب دیدگاهایرانی اسالمی برای دستیابی به راهکار

به مسائل و  مشکالت  برای پاسخاند که این پژوهشگران پیشنهاد نمودهمسائل موجود در مرمت آثار و بناهای تاریخی است. 

های ها، بایستی دیدگاهی و سازمانموجود در حوزه مرمت بناهای تاریخی، عالوه بر آموزش علوم متقابل در سطح دانشگاه

برای تقویت پیام تاریخی  تغییر یابد. نگاه آگاهانه به تلفیق تکنولوژی نوین و سنتینیز در حوزه مرمت و آموزش آن،  موجود



 

دل های متعاهای هویت بخشی آثار، زمینه را برای رشد دیدگاهمعماری و مولفه-های وسیع فرهنگیاثر و شناخت آنها از بنیان

 (.۲9-41: 1393آورد )آصفی، مازیار و رادمهر، مهسا، در حوزه مرمت فراهم می

های انجام شده توسط محققین مختلف در حوزه آموزش مرمت بندی نتایج حاصل از پژوهشمرور پیشینه تحقیق و جمع

حوزه آموزش مرمت، به  دهنده آن است که تمامی پژوهشگران بر وجود ضعف اساسی دردر ایران و مشکالت موجود، نشان

اتفاق نظر دارند، از سوی دیگر، به اعتقاد جمع زیادی از این پژوهشگران که بیشتر آنان نیز  ،ویژه در مراکز آموزشی دانشگاهی

این مشکالت به سرفصل و برنامه آموزشی تدوین  باشند، ریشه بخش مهمی ازنظران در حوزه مرمت میاز متخصصان و صاحب

شود، در تدوین گردد که عالوه بر ایرادات بسیاری که در آن مشاهده میمیهای کشور بازشده برای آموزش مرمت در دانشگاه

 نگریسته شده است. عالوه بر این، وجود دیدگاهای و تک بعدی به این رشته چند تخصصی رشتهآن نیز با نگرشی تک

برای  با مرمت های متخصصان سایر علوم مرتبطای در آموزش مرمت، موجب شده که در این امر خطیر از پتانسیلشتهرتک

، چنان که شایسته است، استفاده نگردد. نتایج حاصل از مطالعات بیشتر در این رشته چند تخصصی ارتقای کیفیت آموزش

عدم موفقیت و در کشور آموزش مرمت  ، درعدم وجود وضع مطلوب بر تمامی آنها محققان در حوزه آموزش مرمت، اذعان

در تمام این  است که تربیت متخصصانی کارآمد و صاحب صالحیت بر اساس برنامه آموزشی موجود،نظام آموزشی در 

به اشکاالت، که برنامه و سرفصل آموزشی موجود در رشته مرمت با توجه  شده استو کلیدی تاکید بر این نکته مهم  هاپژوهش

  های اساسی که در آن وجود دارد، نیازمند اصالح و بازنگری کلی است.ایرادات و ضعف

های انجام شده در این موضوع، رسد که بیشتر پژوهشضروری به نظر میالزم و  ،از سوی دیگر، توجه به این نکته مهم

ها و مشکالتی که پیش روی مدرسان در این میان چالش اند وتنها به مشکالت آموزش در رشته مرمت بناهای تاریخی پرداخته

امری کامال در این زمینه  مستقل و همه جانبه گرایش مرمت آثار تاریخی قرار دارد به فراموشی سپرده شده است و پژوهشی

 الزم و ضروری است.

 روش تحقیق -5
ن با توجه به موضوع تحقیق و محتوی شود که در آای محسوب میتوسعه-این پژوهش بر اساس هدف، از نوع کاربردی

های پژوهش با استفاده گردآوری داده .استفاده شده استهای پژوهش آوری دادهجمعتحلیلی برای  -از روش توصیفیپژوهش، 

مقاله به منظور انجام این است. در  شده بررسی میدانی انجام و ایمطالعه کتابخانهمشاهده، های مختلف، اهم از: از روش

استفاده  بدست آمده، آوری شده از منابع مختلفهای جمعاز داده ی کههایهش، از روش استدالل منطقی بر اساس یافتهپژو

و برنامه  رشته مرمت آثار تاریخی شده است. برای این منظور، پس از بررسی مشکالت و معضالت موجود در نظام آموزشی

بر اساس سرفصل مصوب وزارت علوم برای آموزش  ،رشتهاین ارشناسی درسی ارائه شده برای آموزش دانشجویان در مقطع ک

کارگیری این نظام آموزشی و ادامه این روند مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و ها و مشکالت حاصل از به، چالشدانشجویان

 پژوهش و پیشنهاداتیاین از گیری نهایی حاصل نتیجهنیز، پایان  دراست.  قرار گرفتهتجزیه و تحلیل مورد نتایج آن سپس 

 گردیده است.ارائه  ،برای اصالح وضع موجود

 های پژوهشیافته -6
توان دریافت که گیری مراکز و موسسات آموزشی متصدی امر آموزش مرمت در ایران میبا نگاهی گذرا به پیشینه شکل

این مراکز دانشگاهی، چنان که باید بر جریان و با وجود گذشت بیش از چهار دهه از زمان تاسیس و شروع به کار آنها، هنوز 

اند در این راستا، های کالن مرمت آثار و بناهای تاریخی در کشور تاثیر و نفوذی نداشته و ندارند و نتوانستهگذاریسیاست

ی ام آموزشاز سوی دیگر، به دلیل مشکالت بسیاری که در امر آموزش مرمت در نظ ساز باشند.جریانچنان که شایسته است، 

کشور وجود داشته است در طی چهل سال گذشته نیز، نظام آموزشی موجود در تربیت نیروی متخصص، کارآمد و صاحب 

 صالحیت برای ورود جدی به حوزه عملی و اجرایی حفاظت و مرمت میراث فرهنگی کشور، چندان موفق نبوده است.



 

، عدم ردکستی بدان توجه نمود و در راستای حل آن تالش اولین معضلی که در نگاه نخست در امر آموزش مرمت، بای

مگرایی در جهت گوناگون و عدم ههای بعضا تفاهم در مفاهیم اولیه و کلیدی حوزه حفاظت و مرمت است. تناقضات و دیدگاه

و تفاهم  کشتردستیابی به نقاط مشترک فکری به منظور دستیابی به تعاریفی مشترک و همگرا برای برخورداری از زبانی م

نشگاهی فعال امری است که در میان متخصصان و جامعه دادر مرمت به منظور برقراری دیالوگ در حوزه نظر و عمل،  فکری

است که تا  روشن هنوز محقق نگشته است. ،در حوزه آموزش مرمت در کشور ما به واسطه وارداتی و جوان بودن رشته مرمت

فاظت و مرمت حرسان و فعاالن عرصه آموزش در زمینه مفاهیم اولیه و کلیدی عرصه زمانی که متخصصان مرمت و به ویژه مد

ات و عدم های حاصل از این اختالفها و اعمال سالیق شخصی و بعضا کج فهمیبه زبانی مشترک دست نیابند، سردرگمی

نتقال همین رمت شده و با اتفاهم کالمی و فکری و عدم همگرایی موجب تشدید مشکالت و معضالت موجود در امر آموزش م

قل و این های بعدی منتاز طریق آموزش به نسلپراکندی و سردرگمی همین ، استاندارد و متناقضمفاهیم و تعاریف غیر

تر و عمیق بیشترندارد، های مختلف متخصصان مرمت در کشور ای جز ایجاد شکاف بیشتر میان نسلچرخه معیوب که نتیجه

 خواهد شد.

ترک در گذاری مششود، عدم همخوانی و هدفکه در امر آموزش در رشته مرمت آثار تاریخی مشاهده میمعضل دیگری 

آموزشی رشته  مقاطع مختلف آموزشی این رشته در مراکز دانشگاهی است. به عبارت دیگر، تناقض و مشکالت نظام و برنامه

خورد: در چشم میگاهی از مقدماتی تا تکمیلی بهمرمت از همان قدم آغازین در عنوان این رشته در سطوح مختلف دانش

ر تاریخی تغییر مقطع کاردانی، عنوان رشته: حفاظت و مرمت آثار تاریخی است که در مقطع کارشناسی این نام به مرمت آثا

ییر اریخی تغاشیاء فرهنگی و ت مرمت یابد و سپس در مقطع تحصیالت تکمیلی کامال دگرگون و به نام کارشناسی ارشدمی

ونی و تغییرات که این ناهمگ شود.و در دوره دکتری این عنوان، مجددا تغییر و به دوره دکتری مرمت خالصه می یابدمینام 

ختگان رشته مرمت آموموجب سردرگمی و مشکالت بسیاری برای دانش ،یابداز دوران کاردانی آغاز و تا سطح دکتری ادامه می

عدم  ود ازکه عبارت ب تناقضات و مشکالت در همان بخش پیشین به طور خالصه ذکرشد، ی شده است. ریشه اینآثار تاریخ

وزه مرمت، دستیابی به زبان مشترک و تفاهم در مفاهیم و تعاریف اولیه و تخصصی، به طوری که هنوز برای متخصصان ح

ر تاریخی، و به چه نوع از آثاشامل کدام دسته از موضوعات بوده به طور مشخص، مشخص نیست که عنوان آثار تاریخی، 

یر مجموعه قرار اشیا فرهنگی و تاریخی در یک زعنوان گردد و از طرف دیگر، آیا این عنوان با فرهنگی و هنری اطالق می

 .گیرندقرار میو به لحاظ مفهوم و محتوی در یک دسته و گروه  داشته

، توسط سی مرمت آثار تاریخی در مراکز دانشگاهیسرفصل و برنامه درسی که برای تدریس و آموزش در مقطع کارشنا

 ش1364بسیار قدیمی و متعلق به سال  ، در حال حاضر،طراحی و تنظیم شده است ریزی آموزش عالی وزارت علوم،دفتر برنامه

ه در با وجود تغییر و تحوالت بسیاری ک گذرد و همچنانسال از زمان تدوین این سند و برنامه آموزشی می 36است؛ یعنی 

به مقوله میراث فرهنگی و آثار نسبت صاحب نظران و متخصصان در عرصه جهانی های دانش نظری و عملی مرمت و دیدگاه

ترین سطوح و مراکز تاریخی و نحوه مداخله و حفاظت و مرمت و نگهداری از این اثار ارزشمند بوجود آمده، در ایران و در عالی

در حوزه مرمت آثار  تربیت دانشجویان، ما همچنان از برنامه و نظام آموزشی برای آموزشی کشور؛ یعنی مراکز دانشگاهی

. حال گرددنماییم که بن مایه و اساس تفکر و اندیشه تنظیم و تدوین آن به حداقل نیم قرن قبل بازمیتاریخی استفاده می

در طی  ؛رعت و شتابی غیر قابل باور داردسوال مهم و کلیدی اینجاست که آیا در جهان امروزین که پیشرفت تمامی علوم س

است و این  نیامدهوجود ب به عنوان دانشی شناخته شده و مستقل، ثار تاریخیآنیم قرن اخیر تحول و تغییری در حوزه مرمت 



 

 ریزان آموزش کشور ما در سطح کالن آنعلم در نیم قرن اخیر با سکون و سکوت مطلق مواجه بوده است که مدیران و برنامه

 1اند.در وزارت علوم لزومی به بازبینی و اصالح و یا تکمیل این برنامه و نظام آموزشی در طی چهل ساله گذشته ندیده

: مجهز ؛ هدف از برگزاری این دوره آموزشی، چنین تعریف شده استمقطع کاشناسی مرمت آثار تاریخی در شرح درس

به احیاء و مرمت  هت مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی که با کمکنمودن افراد متعهد به دانش، تجربه و کارایی عملی ج

رمت آثار تاریخی مدوره کارشناسی و نگهداری علمی این آثار در جهت استقالل و رشد فرهنگی و اقتصادی کشور گام بردارند. 

در ن بایستی طول این دوراانجامد و دانشجویان مرمت در نمیسال تحصیلی؛ یعنی چهار سال به طول می 8 ،به طور معمول

احد تخصصی، و 46واحد اختیاری و  ۲واحد اصلی،  41واحد پایه،  ۲7واحد عمومی،  ۲۲واحد درسی که شامل:  138مجموع، 

 است را با موفقیت طی نمایند. 

سی ارشنامقطع کدر این بخش از این پژوهش، سعی شده است با توجه به متن مصوب و مکتوب سرفصل و برنامه آموزشی 

ساله نویسنده این  ۲0مرمت آثار تاریخی به بررسی و شناسایی مشکالت و ایرادات این برنامه پرداخته و با توجه به تجربیات 

ی از این مدت سطور در امر آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مرمت در دانشگاه به طور تمام وقت و پیوسته که نیم

با مشکالت  برخورد مستقیماز ه آموزشی گذشته است و با توجه به تجربیات حاصل زمان طوالنی نیز به امر مدیریت گرو

 شدهیمهای سرفصل آموزشی این رشته مربوط آموزشی دانشجویان این رشته که ریشه بسیاری از این مشکالت به ضعف

 .پرداخته شوداست؛ به بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل مشکالت این برنامه آموزشی 

سرفصل و برنامه درسی که به شرح فوق برای آموزش دانشجویان در مقطع کارشناسی رشته مرمت آثار  بررسی این

. همان طور که پیشتر اشاره شد ن استیی بسیاری در آامشکالت ساختاری و محتوحاکی از وجود تاریخی تدوین شده است، 

ه روز نیست و با دانش روز مرمت در دنیای علم امروز، این برنامه درسی بسیار قدیمی بوده و در بسیاری از موارد نه تنها ب

هایی که فاصله بسیار دارد، حتی در بسیاری از موارد، محتوی درسی که برای آن در نظر گرفته شده است با توجه به پیشرفت

باشد؛ به عنوان در علم و دانش، هنر و تکنولوژی در طی چند دهه اخیر در دنیا بوجود آمده است، منسوخ و بدون کاربرد می

 ، طبق سرفصل و برنامه اموزشی مصوب،که در آن هدف و محتوی درسی ۲و عکاسی پایه  1واحد درسی عکاسی پایه  ۲مثال: 

های مدیدی است که عکاسی است، امروزه که مدتعنوان شده چاپ عکسهای سیاه و سفید آشنایی با عکسبرداری، ظهور و 

هیچ کاربرد علمی و اجرایی برای دانشجویان دیگر، دیجیتال جایگزین آن شده است، آنالوک به طور کلی منسوخ و عکاسی 

ریزی آموزشی و نحوه چیدمان ترمی دروس، تنظیم ترتیب و نحوه اخذ واحدهای پیشنیاز نیز، . در برنامهندارداین رشته 

چهار دهه مشکالت آموزشی بسیاری گردد که در طی این مشکالت بسیاری در این سرفصل و برنامه درسی قدیمی مشاهده می

التحصیالن این رشته ایجاد نموده است. در قدم اول، نحوه پذیرش دانشجو در رشته مرمت آثار را برای دانشجویان و فارغ

تاریخی که به شدت به لحاظ محتوی دروس مورد نیاز برای این رشته به مباحث علوم پایه، همچون: شیمی، فیزیک، 

آموزان و فارغ التحصیالن آشنا به این دروس، بلکه از میان تمامی وابسته است، نه از میان دانش شناسی و زیستزمین

آموزان دارای دیپلم متوسطه از هر رشته و گرایشی، بدون در نظر گرفتن حداقل دانش الزم برای ورود به مباحث علمی دانش

شجویانی که در طی تحصیل در دوران متوسطه با مباحث شود دانگیرد که همین امر موجب میو هنری دانشگاهی صورت می

پیشنیاز آنهاست  ،مقدماتی مربوط به این دروس مهم آشنا نیستند، برای گذراندن این دروس و دروس بعدی این دروس پایه

ن فوق دروس پیشنیاری برای دانشجویابا مشکالت بسیاری روبرو شوند. البته در این سرفصل، برای حل این مشکل و معضل، 

در نظر گرفته شده است ولی آن چه که روشن و بدیهی است، و در ابتدای ورود به دانشگاه و در آغاز تحصیل در این رشته، 

                                                           
اساس سرفصل این  زشی مقطع کارشناسی مرمت آثار تاریخی، بربررسی، تجزیه و تحلیل و بحث در مورد اشکاالت، ایرادات و کمبودهای موجود در سرفصل آمو. 1

سایت وزارت علوم به  به تصویب رسیده است و در وب 18/8/64ریزی وزات علوم در تاریخ  ، که در بیست و یکمین جلسه شورای عالی برنامه6170۲رشته به شماره 

 شده است. ، قابل دسترسی است، انجام /https://prog.msrt.ir/fa/gridادرس  



 

ل این دروس در دوران آموزش متوسطه، جایگزین منطقی و معقولی یسال تحص 4گذراندن چند واحد درسی در مقایسه با 

 برای جبران این موضوع نخواهد بود.

دروس پیشنیازی که بر طبق این شود آن است که دیگر، مشکل بزرگ بعدی که در این برنامه درسی مشاهده می از سوی

وار به یکدیگر پیوسته است که در صورت چنان بسیار و سلسله ،در نظر گرفته شده است بعدی سرفصل برای دروس تخصصی

و  رفتعمال از دست خواهد  برای دانشجویان مرمت، بعدیعدم موفقیت دانشجو در یکی از این دروس، امکان اخذ واحدهای 

د شد که جبران آن تقریبا غیرممکن است، نکته نماندگی تحصیلی شدیدی خواهدچار عقب در نتیجه آن، چنین دانشجویانی،

شجویان خورد آن است که بسیاری از دروس پیشنیازی که در این برنامه درسی برای دانمیجالبی که در این میان به چشم

، ۲شناسی و آسیب 1شناسی دروس آسیبدارای هیچ توجیه علمی و منطقی نیست، به عنوان مثال:  ،درنظر گرفته شده است

 3شناسی فنواحد درسی ، پیشنیاز ۲شناسی و فن 1شناسی های فنو به همین ترتیب درس 3شناسی پیشنیاز درس آسیب

در باشند؛ نیز پیشنیاز یکدیگر می، 5تا  1و آزمایشگاه های مرمت  5تا  1کارگاه های مرمت  ،و به همین ترتیبباشد می

به طور کلی متفاوت و مستقل از یکدیگر است.  بر طبق برنامه درسی مصوب موجود صورتی که محتوی و سرفصل این دروس

نر سفالگری، فلزکاری، : آشنایی دانشجویان با ه1شناسی به عنوان مثال، بر طبق سرفصل موجود، هدف از ارائه درس فن

های مختلف آنها در ادوار مختلف تاریخی برای خلق آثار است، صرف نظر از این نکته مهم که پرداختن تراشی و تکنیکسنگ

ارتباط به یکدیگر در یک واحد درسی که بایستی موضوعات و عناوین درسی آن به موازات به سه موضوع کامال مستقل و بی

 ، با همین محتوی،این واحد درسی خود دارای مشکلی اساسی به لحاظ محتواست، منطقی با یکدیگر باشد،یکدیگر و در ارتباط 

و کاشیکاری در ادوار  کاریکه در این درس هدف، آشنایی دانشجویان با نقاشی، آینه نیز هست ۲شناسی پیشنیاز درس فن

دم ارتباط موضوعی و محتوای درسی آنها روشن و آشکار مختلف تاریخی است. با نگاهی به محتوی این دو درس، به سادگی ع

 گردد. گردد، همین معضل و مشکل در تمام موارد فوق الذکر مشاهده میمی

دود حتقریبا در سرفصل تمامی واحدهای درسی، عناوین پیشنهادی که بایستی در طول یک نیمسال تحصیلی و جلسات م

و گسترده است با ساعات تدریس و تعداد جلسات پیشنهادی برای آن درس به آن تدریس شود، عالوه بر این که بسیار کلی 

گردد، اگر عالوه بر این، کمبودهای بسیاری در واحدهای درسی پیشنهادی مشاهده میهیچ وجه تطابق و همخوانی ندارد. 

و اجرایی در حوزه  های عملیتمالک عمل و اجرا قرار گیرد، بر طبق آن آموزش مهار و قدیمی، همین سرفصل معیوب

 پنجو  5تا  1کارگاه مرمت، کارگاه مرمت  پنجحوزه و دسته مختلف، منطبق با  5حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی در 

مایشگاهی و نحوه مداخله عملی برای آزکه در هر یک از آنها دانشجویان با نحوه مطالعه  گرددارائه بایستی آزمایشگاه مرمت 

های فنی و شوند؛ بنابراین در حوزه شناخت تاریخچه، ویژگیهی از آثار تاریخی و فرهنگی آشنا میحفاظت و مرمت گرو

درس کارگاهی و آزمایشگاهی،  5تکنیکی و همچنین روند تخریب و فرسایش هر دسته از این آثار بایستی به موازات ارائه این 

ثار تاریخی آکارشناسی مرمت  عجموع دروس مقطشناسی در مدرس با عنوان آسیب 5شناسی و درس با موضوع فن 5

درس  3شناسی و درس فن 3شود، ارائه تنها نچه که عمال در این برنامه درسی مشاهده میآگنجانیده شده باشد، ولی 

شناسی است. دلیل این امر آن است که چون تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی متناسب با طول این دوره چهار آسیب

بنابراین برخی از واحدهایی که ارائه آنها طبق محتوی اصلی پیشنهادی الزامی بوده  ؛شده استایستی مطابقت داده میب ،ساله

ادغام شده است تا تعداد واحدهای درسی از حد نصاب  ،دروس پیشین محتویاز این فهرست حذف و محتوی آنها در  ،است

توضیحاتی که در مورد عدم تناسب ساعات درسی، تعداد واحد، عناوین کلی و نتیجه این اقدام، با توجه به  الزم تجاوز ننماید.

  .گرددمیگستردگی این عناوین که بایستی در هر درس تدریس شود، کامال روشن و آشکار 

با توجه به مطالب فوق، عدم تناسب میان تعداد واحدهای درسی ارائه شده با محتوی آنها و نیز جای خالی برخی از دروس 

شود که مشاهده می، ولی در عین این کمبود، گرددمیزم و ضروری در این سرفصل و برنامه درسی بیش از پیش روشن ال



 

که بعضا تکراری و دارای محتوی مشابه و غیرضروری است. در این  وجود داردبرخی از واحدهای درسی در این سرفصل 

دارای محتوی مشابه و با هدف  ،۲و طرح تحقیقاتی  1ی سرفصل، سه درس تحقیق در صنایع دستی ایران، طرح تحقیقات

دانشجویان این رشته ارائه شده است؛ این درحالی است که هرچند اهمیت آموزش  برایارتقای مهارت تحقیق و پژوهش 

گذاری که وزارت علوم بر طبق این سرفصل برای دوره تحقیق و پژوهش بر هیچ کس پوشیده نیست ولی این امر با هدف

شناسی مرمت آثار تاریخی و مقطع کارشناسی ارشد این رشته در نظر گرفته است منافات دارد. در سرفصل مقطع کار

اند: آموزش و ارتقای دانش چنین بیان نمودهکارشناسی ارشد رشته مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی، هدف ارائه این دوره را 

های تحقیقاتی و انجام مرمت که بتوانند برای هدایت و اجرای پروژه های علمی و عملی افراد دارای درجه کارشناسیو مهارت

های الزم علمی و عملی را کسب نمایند. به عبارت بهتر، اشیای ارزشمند فرهنگی و تاریخی و مدیریت گروه مرمتگران توانایی

 ی، کسب و ارتقای مهارتمهمترین هدف تحصیل دانشجویان در این مقطع از تحصیالت تکمیلی در رشته مرمت آثار تاریخ

 تحقیق و پژوهش در این حوزه است.             

همپوشانی محتوی برخی از دروس با یکدیگر است، همچون دروس  ،الزم به ذکر است ،میاناین نکته دیگری که در 

هدف از ارائه درس پیشتر موضوع بحث بود؛ که  1آشنایی با هنرهای سنتی ایران و واحد درسی تحقیق در صنایع دستی ایران 

، بر طبق سرفصل موجود: تحقیق و مطالعه بر روی صنایع دستی موجود ایران، استادکاران و 1صنایع دستی ایران  درتحقیق 

شنایی با آهای ساخت و ابزارهای کار و مواد و مصالح در صنایع دستی است. این در حالی است که در واحد دستی روش

دهد؛ یعنی: آشنا نمودن دانشجویان با هنرهای محتوی کلی این درس را تشکیل می ،موضوعهنرهای سنتی ایران نیز همین 

 و تقویت روح جستجو و تحقیق. رسنتی موجود ایران و استادکاران و هنرمندان آنها در سراسر کشو

معتبر به عنوان شود، عدم ارائه منابع ثار تاریخی مشاهده میآاز دیگر ایرادات جدی که در سرفصل دروس رشته مرمت 

منبع استاندارد برای تدریس دروس و مباحث پیشنهادی در هر واحد درسی در این سرفصل است، به طوری که در کل 

  معرفی نشده است.تدریس دروس پیشنهادی در این برنامه درسی، حتی یک منبع معتبر علمی نیز برای  ،سرفصل موجود

هایی که چه به لحاظ نظری و چه عملی در حوزه مرمت د، با توجه به پیشرفتعالوه بر مواردی که در باال به آن اشاره ش

. در بخش آثار تاریخی روی داده است، این برنامه آموزشی، دارای کمبودهای بسیاری است که بایستی محتوی آن به روز گردد

بندی آن برای انجام مبانی ترکیب های عملی مرمت، دانشجویان نیازمند آشنایی با رنگ وزیادی از مباحث کارگاهی و کالس

در سرفصل قدیمی موجود، به این نیاز مهم و اساسی توجهی نشده است و هیچ واحد درسی در باشند، ولی عملیات مرمت می

این، همان طور که پیشتر  بر بندی آن برای دانشجویان مرمت آثار تاریخی ارائه نشده است. عالوهمورد مبانی رنگ و ترکیب

، به موازات ارائه دروس  5و  4شناسی و فن 5و  4شناسی د، به این مجموعه کمبودها، بایستی، عدم ارائه دروس آسیباشاره ش

 را نیز اضافه نمود. 5و  4کارگاه و آزمایشگاه مرمت 

ی ثار تاریخی وجود دارد، به دالیلی چند، اجراآبا وجود مشکالت و ایرادات بسیاری که در سرفصل دروس رشته مرمت 

های ها و آزمایشگاهدقیق همین سرفصل قدیمی و پر از ایراد نیز، به ویژه در واحدهای درسی تخصصی و عملی همچون کارگاه

مرمت، کارآموزی و پروژه نهایی با مشکالت بسیاری مواجه است. با توجه به محتوی این دروس عملی و کارگاهی، الزمه اجرای 

های اصیل از آثار تاریخی، زدیک و عملی دانشجویان در خالل دروس فوق با نمونهمحتوی این دروس، مواجهه و برخورد ن

تحت نظارت استاد درس به طور عملی با مراحل مختلف مطالعه، که بایستی، در خالل آنها، دانشجویان، فرهنگی و هنری است 

وزی در این زمینه نایل آیند. با این حال اندمستندنگاری، آزمایش و عملیات حفاظت و مرمت اثر مورد نظر درگیر و به تجربه

ای همواره پیش روی مدرسان این دروس و گروه آموزشی است، عدم دسترسی مشکل بزرگی که برای اجرای چنین، برنامه

تامین این اثار  الزمه . زیرابه چنین آثاری است که بایستی برای برگزاری این دروس عملی و کارگاهی تهیه و تامین شود

 ارتباط تنگاتنگ مراکز دانشگاهی با خارج دانشگاه و فرهنگی برای برگزاری کالسهای آزمایشگاهی و کارگاهی مرمت، تاریخی

های مالک و متصدی امر نگهداری از ها و سازمانباشد؛ یعنی وزارت میراث فرهنگی، موزهو متولیان امر در این خصوص می



 

در آمیز این دو بخش با یکدیگر ساله اخیر، حاکی از عدم ارتباط موفقیت 40آثار تاریخی و میراث فرهنگی کشور که تجربه 

های دانشگاهی از آن تحت عنوان عدم ارتباط یا ضعف شدید ارتباط مراکز نچه که در سایر رشتهآ بیشتر مواد است. در واقع

به همین خاطر است که آثار . یابدی، در رشته مرمت آثار تاریخی به این شکل نمود مشوددانشگاهی با صنعت و بازار یاد می

در اختیار برخی از مراکز آموزشی مرمت های درس فوق برای برگزاری کالسکه گاهی به صورت امانی  و اشیاء تاریخی هم

بسیار محدود گیرد، نه به لحاظ کمیت و نه کیفیت تاریخی و هنری، چندان قابل توجه نیست و همین آثار آثار تاریخی قرار می

های متبوع در این خصوص در در بیشتر موارد به اعتبار روابط دوستانه اساتید با برخی از مسوالن سازمان اهمیت نیز و کم

های ریشهبرخی از مهمترین دالیل و توان به روشنی با توجه به موارد فوق الذکر، می گیرد.میاختیار دانشگاه و دانشجویان قرار 

در حوزه حفاظت و مرمت از میراث ن این رشته به لحاظ عملی، اجرایی و مدیریتی آموختگاضعفی که در صالحیت دانش

 فرهنگی مشاهده نمود را جستجو و واکاوی نمود.

عالوه بر مواردی که به صورت موردی با بررسی و تجزیه و تحلیل سرفصل مصوب و برنامه آموزشی مقطع کارشناسی 

ها و معضالت ، در نگاهی کالن از دورنمای این رشته و ضعیت آن، چالشرشته مرمت آثار تاریخی مورد اشاره قرار گرفت

به بررسی و معرفی آنها خواهیم  بعدی دیگری نیز در بحث آموزش پیش روی مدرسان این رشته وجود دارد که در بخش

 پرداخت.

های کالن والن سیاستریزان و مسای به رشته مرمت آثار تاریخی از سوی برنامهنگرش و نگاهی تک بعدی و تک رشته

های پیش روی این رشته است که ریشه بسیاری از مشکالت ، یکی از مهمترین معضالت و چالشرآموزش و پژوهش در کشو

این درحالی است که به طور کلی گردد. شود، بدان باز مین مشاهده میآ ناقص که در برنامه آموزشی و نحوه اجرای و نواقصی

ه و خاص گرایش مرمت آثار تاریخی که الزمه آن شناخت دقیق ترکیب شیمیایی و ساختار اثر مورد رشته مرمت و به طور ویژ

-شناسی، مردمشناسی، جامعهمطالعه و مرمت است، ارتباط تنگاتنگی با علوم مختلف مرتبط با آن، همچون: تاریخ، باستان

روشن است که عدم توجه به این  و هنر دارد. شناسی، زیست، آفتشناسی، مهندسیشناسی، فلسفه، فیزیک، شیمی، زمین

اشتباه  بعضا هایریزیگیری غلط و برنامهمرمت آثار تاریخی، موجب تصمیم تخصصیای و چند ارتباط و ساختار میان رشته

 ایم.و ناقص در عرصه آموزش این رشته خواهد شد، آنچه که به واقع در طی این چهار دهه عمال شاهد آن بوده

ای به مرمت آثار تاریخی در ایران و مراکز آموزشی دانشگاهی آن موجب شده رشتهه تک ساختی و دیدگاه تکهمین نگا

 ،های بسیاری که این رشته چه در مباحث نظری و چه در مسائل فنیاست که آموزش مرمت در کشور ما، به تناسب پیشرفت

 ا همراه سازد و پیشرفت نماید.علمی و تکنولوژی مرمت در دنیا روی داده است، نتواند خود ر

 گیرینتیجه -7
با وجود گذشتتتت چهار دهه از ایجاد رشتتتته مرمت آثار تاریخی به عنوان یکی از رشتتتته های زیر مجموعه گروه هنر و 

های بسیاری در امر آموزش این رشته پیش روی مدرسان و اساتید آن معماری در مراکز دانشگاهی کشور، مشکالت و چالش

شته مرمت و چگونگی ورود آن به مراکز  در تربیت شینه آکادمیک ر شته وجود دارد. نگاهی به پی شجویان این ر و پرورش دان

 موجودهای دهد که بخش مهمی از مشکالت ما در حوزه آموزش و ضعفدانشگاهی کشور از طریق اساتید خارجی، نشان می

گردد. جوان و وارداتی میظهور این رشته باز های ورود وها و سرچشمهبه همین ریشه در حوزه مرمت ه عمل و اجراصدر عر

مراکز دانشتتگاهی و مستتوالن و بودن رشتتته مرمت آثار تاریخی به طور کامل، از یک ستتو و عدم شتتناخت و احاطه کامل 

شد که برنامه سوی دیگر، موجب  سبت به ابعاد مختلف و حدود و ثغور این دانش جدید، از دیدگاه آکادمیک آن از  ریزان ما ن

شتهساختی و تکنگاهی تکبا  ستری فراهم ر شود و با چنین نگرشی، ب سته  شگاهی نگری شته جدید دان ای به این پدیده و ر

که دچار ضتتعف و مشتتکالت بستتیاری استتت. عدم تفاهم و درک متقابل و  آموزش این رشتتتهدر  ایبرنامهتدوین گردد برای 

ها آثار تاریخی از دگر سو، بر دامنه سوء برداشت صحیح از مفاهیم اولیه و کلیدی و تعاریف بنیادین در حوزه حفاظت و مرمت

سالیق صی و اعمال  صمیم شخ شته افزود. گیریدر این ت شی این ر سب برنامه آموز سی و تجزیه و ها و نحوه اجرای نامنا برر



 

سی مرمت آثار  شنا شجویان در مقطع کار شده برای آموزش دان صل تدوین  سرف شی و  ساختار و محتوی برنامه آموز تحلیل 

ضعفتاریخی ساختار در این ، حاکی از وجود ایرادات، نواقص و  ست که هم به لحاظ محتوی و هم به لحاظ  سیاری ا های ب

هایی که اساتید و مدرسان دانشگاهی این رشته شود و بخش مهمی از مشکالت و چالشبرنامه در ابعاد مختلف مشاهده می

شجویان با آن مواجه می سی به دان ضعف در امر تدریس مباحث در شکاالت و نقاط  شی از همین ا شند، نا ست که در این با ا

سیار بیان مشکالت موجود در این برنامه درسی در طی سالیان سالف توسطبا وجود  .شودسرفصل قدیمی مشاهده می  یب

روز کردن لزوم اصالح و بازنگری این برنامه آموزشی و نیاز شدید به و تاکید بر اساتید و متخصصان این رشته به مسوالن امر

ساله اخ ستآن، کمتر توجهی در طول چهل  شده ا سوی دیگر . ۲یر به این امر  نظیر با وجود غنای تاریخی و فرهنگی بیاز 

ضور بحث ترمیم و مرمت میراث معماری و  شینه طوالنی ح سابقه و پی شور ایران به لحاظ آثار تاریخی و میراث فرهنگی و  ک

های تجربیات و پتانسیلبطور شایسته از آثار تاریخی و فرهنگی توسط استادکاران سنتی، متاسفانه در طی چهار دهه اخیر، 

ست. با وجود گذشت بیش از نیم قرن از بالقوه موجود در این بخش نه در برنامه شده ا ستفاده ن ریزی و نه در بخش آموزش ا

شه  شور ملی مرمت ایران، هنوز در ارائه این نق شور و لزوم تدوین من ضوع مرمت آثار تاریخی به طور آکادمیک در ک طرح مو

شان داد سنتراه برای ن صان و مرمتگران خود بر طبق فرهنگ، هنر و  ص صد به متخ سیر و مق های دیرپای خود ناتوان ن م

مند، خالق، متفکر آموختگان جوان رشته مرمت آثار تاریخی، گاهی افراد مستعد، بسیار عالقهایم. هرچند در میان دانشمانده

سیو ماهری نیز می صل از برر صالحیت، توانایی و مهارتهای انجتوان یافت ولی نتایج حا شده در  های خروجی آموزش ام 

 آموختگان مستعددانشجویان در این رشته، نتایج چندان امیدوارکننده ای به دنبال نداشته است و عالوه بر این، بیشتر دانش

ستفاده از توانای صی کار مرمت و ا ص شان به بازار تخ شرایط الزم برای ورود شته امکان و  های آنها به دالیل یو کارآمد این ر

مختلف در کشور ما مهیا نیست، به طوری که با وجود عشق و عالقه وافر این افراد به کار و فعالیت در حوزه مرمت، به اجبار 

 شوند.در مشاغل و حوزه های غیر مرتبط با تخصص خود به کار و فعالیت مشغول می

شاره، اگر بخواهیم بر شخص با توجه به مجموعه موارد مورد ا شنهاداتی م شرایط، پی صالح  ضع فوق و ا را به ای تغییر و

سامان کنونی و رفع چالش شرایط ناب ضالت موجود ارائه دهیم، میعنوان راه حل برای برون رفت از  توان گفت: قدم ها و مع

شک صالح م شی موجود و تالش برای بازنگری کلی و ا شکل در نظام آموز ست، پذیرش و قبول وجود م الت و رفع نواقص نخ

شته مرمت آثار تاریخی و  صلی نوین، مطابق با نیازهای روز ر سرف شی و  ستای تهیه و تدوین برنامه آموز ست و تالش در را ا

شرفت گامهم صالح برنامه با آخرین پی ست که در کنار این بازنگری و ا شن ا ست. رو شی، آهای روز دانش مرمت در دنیا موز

سان، برنامهو دیدگاتغییر در نحوه نگرش  صان، مدر ص سوالن، متخ شور و حرکت از ریزان و مجریان در تماه م سطوح ک می 

ای به مرمت آثار تاریخی و استتتفاده از تمام رشتتتهرشتتته و چندای و به ستتمت و ستتوی دیدگاهی میانرشتتتهنگرشتتی تک

نظور غنی ستتازی و ارتقای های متخصتتصتتان ستتایر علوم مرتبط در مراکز علمی، پژوهشتتی و دانشتتگاهی کشتتور به مظرفیت

                                                           
آثار تاریخی  مرمت دوره کارشناسی یقدیمهای موثری در راستای اصالح و بازنگری سرفصل و برنامه درسی الزم به ذکر است که در طی چند سال گذشته، تالش.  2

موفق شده است با همکاری دیگر مراکز و و بوده به همت برخی از مراکز دانشگاهی کشور انجام شده است که در این میان گروه مرمت دانشگاه هنر اسالمی تبریز، پیشر

، همچون گروه مرمت دانشگاه زابل و همراهی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان، طرح اصالح و بازنگری کلی دانشگاهی فعال در امر آموزش این رشته

ام برساند، در ادامه این روند، جلساتی با حضور نمایندگانی از مراکز آموزشی عالی را به اتم، رشتهاین جدید  قدیمی این رشته و ارائه برنامه درسی و سرفصل سرفصل

نگری شده زوزارت علوم در تهران برگزار و سرفصل جدید و باآموزش عالی برنامه ریزی دفتر های مختلف کشور با حضور نمایندگان رشته مرمت آثار تاریخی از دانشگاه

مختلف متصدی امر آموزش در  نظران فعال در عرصه آموزش این رشته در دانشگاهمورد بحث و بررسی اساتید و صاحب مورد نظر، در جلسه ثار تاریخیآرشته مرمت 

مقرر گردید که پس از اعمال نظرات و اصالحات پیشنهادی اساتید، طرح قرار گرفت و نظرات اصالحی و تکمیلی و پیشنهادات آنان اخذ و  حوزه مرمت آثار تاریخی،

طرح و پس از تصویب نهایی، جهت اجرا به کلیه مراکز آموزش مریزی آموزش عالی برای تصویب نهایی در شورای دفتر برنامه آثار یی سرفصل جدید رشته مرمتنها

م شده از سوی مراکز دانشگاهی های انجاابالغ گردد. با وجود گذشت چند سال از این رویداد و پیگری ،عالی و دانشگاهی متصدی امر آموزش رشته مرمت آثار تاریخی

هایی در وزارت علوم، عمال هنوز و روند کند رسیدگی به چنین درخواست ساالری موجوددیوانمتصدی این امر مهم، به ویژه دانشگاه هنر اسالمی تبریز، به دلیل 

دانشگاهی نرسیده است که امید است، به زودی شاهد ابالغ این  غ به مراکزمرمت آثار تاریخی به مرحله تصویب نهایی و ابالرشته سرفصل جدید و بازنگری شده 

 سرفصل جدید باشیم.



 

های متولی امر کیفیت آموزش در این رشتتته الزم و ضتتروری استتت و ستتخن آخر آن که بدون همکاری تنگاتنگ، ستتازمان

با مراکز  ،ار تاریخی و میراث معماری کشتتتور که مالکیت این آثار را به نمایندگی از ملت و قانون در اختیار دارندآثنگهداری 

شته مرمت  شی ر شگاهر تاریخی ثاآآموز شوردان ست در امر ، این مراکز نمیهای ک سته ا سته و بای شای توانند آن چنان که 

 حفاظت از میراث فرهنگی این کشور به موفقیت الزم دست یابند.امر مند به آموزش صحیح نسل جوان و دانشجویان عالقه
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