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  مترجم ۀمقدم

  
بـا عنـوان    دوران معاصر مبانی نظري حفاظت و مرمت درکتاب  ۀر ترجمضحاکتاب 
که  است اسنیو. سالوادور م ۀنوشت Contemporary Theory of Conservation اصلی
حفاظـت و مرمـت   حوزه ان مند عالقهو  متخصصان، استادان، دانشجویان ةاستفاد براي

  . شود میمیراث فرهنگی منتشر 
در این کتاب سعی کرده است بـا بررسـی و نقـد نظریـات      یناسو. سالوادور م

تـا بـه امـروز بـر اسـاس      هـا   آن و سـیر تحـول   حفاظـت و مرمـت   ةکالسیک در حـوز 
نظري حفاظت و مبانی  بندي جدیدي از جمع، ي دنیاي امروزها و ضرورت ها گیژوی

 ةنظریـات کالسـیک در حـوز   اینکه با توجه به . ارائه کند رضحا عصر در آثار مرمت
این کتـاب بـراي بـه     ۀترجمسایه انداخته است در ایران  حفاظت و مرمتي ها فعالیت

بعــد آمــوزش و اجــراي  دو خصــوص دره روزرســانی تفکــرات موجــود در ایــران بــ
  . تواند سودمند باشد می حفاظت و مرمت

اسـتقبال کـرد   مشتاقانه  کتابش به زبان فارسی ۀاز ترجم یناسو. سالوادور مهرچند 
برخی مسـائل  داد اما انتشار کتاب به دلیل  مترجمبه  ی این اجازه راو بدون هیچ چشمداشت

تنها ترجمۀ فصـل اول از کتـاب   . بودپذیر نشده  به صورت کامل امکانمرتبط با انتشارات 
در اختیـار دانشـجویان    مبـانی نظـري حفاظـت و مرمـت    رس در قالب جـزوة آموزشـی د  

  . اشیاء فرهنگی تاریخی قرار گرفته بود حفاظت و مرمتکارشناسی ارشد رشته 
اینک این مجموعه با همت و حمایت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسـانی  

 جنـاب  »سمت«سازمان رئیس محترم  هاي مساعدت. رسد به چاپ می) سمت(ها  دانشگاه
ي بسیار کارکنان سازمان ها تالشدر ضمن از . احمدي ستودنی استاحمد آقاي دکتر 

جنـاب آقـاي دکتـر    » سـمت «معـاون نظـارت علمـی ـ فنـی سـازمان        به خصوص» سمت«
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هـا مـریم    و خـانم  شناسی جنـاب آقـاي تـورج رهبـر     دبیر گروه باستان محمدرضا سعیدي،
الت و ااسـت کـه اشـک    امیـد . سپاسـگزارم  هائی کشوري، نوشین قبدیان و پري حیدري

 . شودمنتقل  مترجمبراي اعمال بازنگري در آینده به  نکات اصالحی
داري را نسـبت   حـداکثر امانـت  است مترجم تالش کرده  است کهشایان ذکر 

اصـلی اسـپانیایی و    ةبا توجه به اینکه زبان مـادري نویسـند  . به متن اصلی رعایت کند
کـار ترجمـه را   بـود  نویسـنده   نظـر  ی که مددرك مفهوم ،است زبان کتاب انگلیسی

. اسـت  مـتن کتـاب در رابطـه بـا مبـانی نظـري      کـه   ، به خصـوص ساخت می دشوارتر
 ةگزینـی بـراي گروهـی از کلمـات در حـوز      واژه سازي و به دلیل اینکه واژه متأسفانه

عالوه بر سـردرگمی متخصصـان و دانشـجویان بـه      حفاظت و مرمت میراث فرهنگی
سازي  نوس از مفاهیم و واژهأمترجم تفسیر شخصی و نام، زند می فارسی نیز لطمه زبان

زیـر  بایـد  گزینـی   سازي و واژه واژهفرایند  مترجم معتقد است که. را روا نداشته است
ن زبـان  امتخصص و حفاظت و مرمت ةن حوزانظر یک کارگروه مشترك از متخصص

بعضـی   ۀگزینی شخصی ترجم هژاز وا بدین منظور و براي دوري. پذیرد فارسی انجام
  : است آمدهصورت  نیدلغات خاص ب از

  Conservation: حفاظت و مرمت
  Preservation: حفاظت و نگهداري

  Restoration: مرمت
 Preventive Preservation: پیشگیرانه نگهداريحفاظت و 
 Informational Preservation: اتیاطالع نگهداريحفاظت و 
 Environmental Preservation: محیطی نگهداري حفاظت و

  Direct Preservation: مستقیم نگهداريحفاظت و 
براي زحماتی که در رونـد تایـپ   زهرا ارشد ریاحی و  معصومه کریمی ها از خانم

انـد،   زاده گنجی براي ویراستاري کتاب متحمل شـده  و ویرایش اولیه و خانم ناهیده کاظم
  .شود نی میصمیمانه تشکر و قدردا

  
 کورس سامانیان
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فرد باید از ابتدا اطمینان حاصل کند که مبناي فلسفی صحیحی بـراي کـارش   ... 

نه تنها باید اجراکنندگان » و مرمتگران گران حفاظت«اي که  به گونهوجود دارد، 
نه تنها باید از چیستی کار خـود  ] ها آن[خوبی باشند، بلکه باید محقق نیز باشند، 

آگاه باشند بلکه چرایی آن را نیز بایـد بداننـد و بـراي بحثـی کارآمـد در مـورد       
 ریخ هنر و غیره آمـاده باشـند  شناسی، تا مسائل اساسی با مخالفان خود در زیبایی

)George Stout, 1945.(   
  

شـاید  . این کتاب با مبانی نظري حفاظت و مرمت در عصر حاضـر سـروکار دارد  
معاصر حفاظـت و   ۀعینی باشد که نظری ةترین مسئله در این متن این عقید برجسته

وجـود  یی هـا  ، عقاید و اندیشهها تردیدي نیست که طرح. مرمت واقعًا وجود دارد
تـوان در   ایـن نظریـات را مـی   : وبیش با نظریات پیشین تفاوت دارند دارند که کم

ها، نشریات ادواري، صفحات وب،  هاي کنگره چاپ ها و پیش چکیده(انواع متون 
با وجود . ، و در مناظرات و عملیات خود حفاظت و مرمت یافت)منشورها و غیره

. یافته تلقی کـرد  ان نظام فکري سازمانتوان به عنو این، این عقاید را به ندرت می
اي منسـجم از بسـیاري از ایـن     دهی نظریه این کتاب تالشی است در جهت شکل

عقاید و آشکارسازي الگوهایی که ممکن است به دلیل این تنـوع از نظـر پنهـان    
  . مانده باشند

چنـد  یک یـا  ، حاکی از وجود معاصر حفاظت و مرمتۀ یک نظریبیان وجود 
در زیـر ایـن    امـا ، نامید »نظریات کالسیک«را ها  توان آن می. استمعاصر  غیرۀ نظری

نظریـات غیـر معاصـر    : طرفانـه نیسـت   فرضی قرار دارد که چنـدان بـی  عبارت مؤدبانه 
  . اند آشکارا منسوخ شده
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منظـور از  . بنابراین، تعریف دقیق موضوع مورد بحـث بسـیار حـائز اهمیـت اسـت     
در مورد حفاظت و مرمـت   1980 ۀریاتی است که از دهآن دسته از نظ» معاصر«اصطالح 

ممکن اسـت در مـورد انتسـاب ایـن تـاریخ و اینکـه پـیش از ایـن نیـز          . شکل گرفته است
در هر حـال، ایـن   . مرمت وجود داشته، بحث کرد حفاظت و» معاصر«هایی از تفکر  نمونه
در ایـن  . هنوز باید کامًال سردمدار تلقی شـود  1980 ۀها استثنا هستند، و از این رو ده مثال

، و همچنین اولین متون تأثیرگـذاري کـه اصـل    1دهه دومین و سومین نسخه از منشور بورا
مدرنیسـم بـا    همچنـین تفکـر پسـت   . داد، منتشر شد پذیري را مورد انتقاد قرار می بازگشت

  . اند، رایج شد مرمت داشتهحفاظت و  ۀتکیه بر بسیاري عقاید که تأثیر بارزي بر نظری
 تعریـف  »عمل«در تقابل با معموًال » نظریه«. نیز قابل توجه است »نظریه«مفهوم 

زمـانی کـه یـک    مـثًال  . روداینجا بـه کـار    تواند در با این حال این تفکر نمی. شود می
کننـدگی آن   ال را بر قابلیت حـل کشش سطحی یک حّلتأثیر  استاد حفاظت و مرمت

ۀ با یک موضوع نظـري در رشـت  ، دهد بر سطح یک نقاشی توضیح می الدر زمان اعم
تلقـی   2»حفاظت و مرمتۀ نظری«را  اما هیچ کس آن؛ حفاظت و مرمت سروکار دارد

در  3»اصـول اخالقـی حفاظـت و مرمـت    «اغلب با  »حفاظت و مرمتۀ نظری«. کند نمی
 رغـم  علـی کـه   است یاین سنت. اگرچه این اصطالحات مترادف نیستند، ارتباط است
ایـن کتـاب بـه ایـن سـنت وفـادار       . هنوز یک سنت باقی مانـده اسـت  ، اش گستردگی
حفاظـت و مرمـت    ۀفلسـف «امـا عبـارت   ، زیرا به طور گویایی مؤثر است، خواهد ماند
در ، درنتیجه اصول اخالقی حفاظـت و مرمـت  . به هیچ وجه نابجا نخواهد بود »معاصر
بایـد  ، اما براي پرداختن بـه ایـن موضـوع   ، رفت خواهداینجا به کار  در، رایج4مفهوم 

خود فعالیت تعریف و دالیل  ابتدا: پیش از آن سایر موضوعات مورد بحث قرار گیرد
هاي ضمنی حفاظت و مرمت مورد بحث قرار  سپس ارزش. شود می انجام آن بررسی

این  »اصول اخالقی«کنند تا کدهاي مختلف  ها متقابًال عمل می این ارزش - گیرند می

                                                                                                                              
1. Burra charter 
2. conservation theory 
3. conservation ethics 
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، )تـر اسـت   ریزبینانـه لزومـًا   تـر و نـه   که پیچیده( به عبارت دیگر. حرفه را شکل دهند
  . شود شناسی حفاظت و مرمت توصیف می شناسی و ارزش هاي غایت جنبه

پـیش از همـه، قصـد ایـن     . گیـرد  ها به شکلی سخاوتمندانه صورت مـی  تمام این
ها متقاعد شوند، اما ایـن هـدف    دهشاید برخی از خوانن. است که خواننده متن را بفهمد

اگر مـورد فهـم قـرار گیـرد، الگـوي منسـجم موجـود در پـس تفکـرات          . اصلی نیست
کنـد   منـد کمـک مـی    کند؛ و به خوانندة عالقه ارزشمند اما ظاهرًا نامربوط را آشکار می

براي نیل به این هـدف، ایـن   . ها را بشناسد و از چگونگی تفسیرشان آگاهی یابد که آن
در صـفحات آغـازین، خواننـده بایـد     . نتیجۀ توافق میان جامعیت و خوانـایی اسـت  متن 

این بـه  . بیش از آنکه تحت تأثیر قرار گیرد یا پریشان شود، شیفته و درگیر مباحث شود
  . منزلۀ دعوت خوانندگان براي ورود به مباحث نظریۀ معاصر حفاظت و مرمت است
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