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چکیده
معماری نظامی عهد قاجاری یکی از مباحثی است که در تاریخ معماری ایران کمتر بدان توجه کارشناسی شده است. ارک علی شاه تبریز 
یکی از آثار معماری نظامی عهد قاجاری و از اسناد عینی و مدارک مادی بر جای مانده از جنگ های ایران و روس است که در تمامی 
گزارش های تاریخی عهد قاجاریه از آن با عنوان ارک شهر و قلعة تبریز یاد شده است. کاوش های باستان شناختی سال 1350 ه. ش در 
محوطة ارک علی شاه تبریز، با سرپرستی و هدایت آقای »علی اکبر سرفراز«، صرف نظر از آثار معماری- باستان شناختی عهد ایلخانی، 
بقایای معماری و ادوات جنگی عهد قاجاریه را نیز عیان و آشکار کرد؛ که مجموعة آثار مکشوف، از نظر کاوشگر، بازمانده های ساخلوی 

عهد قاجار است؛ که در آنجا مهمات و ساز و برگ رزمی سپاه عباس میرزا فرمانفرما، در نبرد با روسیة تزاری، تولید و تأمین می شد.
متأسفانه، خروج آثار تاریخی عهد قاجار از شمول قانون راجع به حفظ آثار ملی ایران )1309 ه.ش.( و روش پاکسازی سبکی در مرمت 
این اثر، سبب شده است که در هشتاد سال گذشته هویت قاجاری ارک علی شاه تبریز حذف شده و به تبع آن، تاریخ ایران بخشی از 

شواهد باستان شناختی و تاریخ مادی جنگ های ایران و روس را برای همیشه از دست بدهد.

واژگان کلیدی
ارک علی شاه تبریز، عهد قاجاری، قانون راجع به حفظ آثار ملی ایران، مرمت، پاکسازی سبکی.
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مقدمه
ارک علی شاه تبریز بازمانده های ایوان یک بنای ناتمام آرامگاهی 
است که در فاصلة سال های 718 تا 739 ه.ق. در صحن مجموعة 
کاوش  با  بود.  احداث  دست  در  تبریزی  علی شاه  جامع  مسجد 
پالن  و  بازمانده ها  ه.ش.   1350 دهة  در  علی شاه  ارک  محوطة 
بنایی به دست آمد که در جبهة جنوبی و سمت قبله فاقد دیوار، 
اما دارای یک پیش خان با دو مناره بود که بعدها با تغییر پالن 
را  علی شاه  ارک  به  موسوم  کنونی  ایوان  بنا،  مهندسی  طرح  و 
بدان افزودند و بر فراز آن یک طاق بلند )شاید از گونة آهنگ ؟( 
افراشتند. اما با فروریختن همین طاق، احداث این بنای آرامگاهی 
بنابراین،  استفاده نشد.  آنجا  از  قاجار دیگر  تا عهد  ماند و  ناتمام 
ایوان ارک علی شاه بازمانده  مسجد جامع علی شاه تبریزی نیست 
بلکه بازمانده های مسجد جامع علی شاه تبریزی در جبهة شرقی 
 ایوان کنونی قرار داشت که متأسفانه در سال 1376 تخریب شد 
علی شاه  ایوان  ویرانة   .)Adjerloo & Mansouri, 2006(
تبریزی بار دیگر در عهد قاجار مورد توجه و استفاده قرار گرفت، 
به تعجیل  تا  ایجاب می کرد  ایران و روس  وقتی که جنگ های 

برای شهر تبریز استحکامات نظامی ساخته شود.
ایران کمتر مورد  تاریخ معماری  قاجار در  نظامی عهد  معماری 
است  حالی  در  این  است.  بوده  کارشناسی  بحث  و  فنی  توجه 
به سبب جنگ های  قاجار  عهد  در  ایران  سیاسی  جغرافیای  که 
تزاری )1828 -1804م.(  ایران و روسیة  سرنوشت سازی چون 
و  گلستان  معاهدات  امضاء  با  و  )1857م.(  بریتانیا  و  ایران  و 
ترکمان چای و پاریس دگرگون و متحول شده، و سرانجام پس 
سیاسی  نقشة  -1914م.(   1918( جهانی  اول  جنگ  پایان  از 
مطالعه  بنابراین  تثبیت شد؛  و  نهایی گرفته  ایران شکل  کنونی 
بسیار  رهنمودهای  می تواند  قاجار  نظامی  معماری  بررسی  و 
دوران  این  اقتصادی  و  سیاسی  تحوالت  تاریخ  دربارۀ  مهمی 
مهم فراهم کند. ارک علی شاه تبریز یکی از همین آثار معماری 
برگ  و  ساز  تأمین  به ضرورت  بنا  که  است  قاجار  عهد  نظامی 
شمال  آزادسازی  برای  ایران  سپاه  فرماندهی  و  قفقاز  جبهة 
و  قبلی  نقشة  و  مهندسی  طرح  بدون  و  سرعت  به  آذربایجان 
علیشاه  جامع  مسجد  ویرانه های  چهرۀ  تغییر  مبنای  بر  صرفًا 
به شکل  الحاقی  احداث سازه های  با  و  ایلخانی(  )عهد  تبریزی 
قلعة تبریز درآمد. بنابراین، آثار معماری و شواهد باستان شناختی 
کاربری نظامی ارک علی شاه در عهد قاجار یکی از اسناد عینی 
و مدارک مادی بر جای مانده از جنگ های ایران و روس بوده 
که متأسفانه در هشتاد سال گذشته دیگر چیزی از آن بر جای 

نمانده است.
روند  بنیادین  علل  و  اسباب  که  است  این  نوشتار حاضر  مسئلة 

تخریب سازه ها و الحاقات عهد قاجاری در ارک علی شاه تبریز و 
تغییر منظر و ماهیت و هویت اثر کدام بوده است؟ که نگارندگان 
فرضیة  گذشته،  دهة  دو  آگاهانة  تخریب  روند  از  نظر  صرف 
تخریب سازه ها و الحاقات عهد قاجاری در ارک علی شاه تبریز 
به واسطة مرمت به روش پاکسازی سبکی را مطرح کرده  و نیز 
و پالن سازه های  تاریخی  اسناد  بررسی  با روش  تا  کوشیده اند 

الحاقی، این فرضیه را ارزیابی کنند.

مستندات باستان شناختی و تاریخی کاربری نظامی ارک 
علی شاه در عهد قاجار

تمامی گزارش های تاریخی عهد قاجاریه از بنای ارک علی شاه 
بارون  سفرنامة  کرده اند.  یاد  تبریز  قلعة  و  شهر  ارک  عنوان  با 
به  که  است  تاریخی  سند  اولین  )1835-1834م.(  فیودورکوف 
او  می کند.  اشاره  تبریز  علی شاه  ارک  محوطة  نظامی  کاربری 

می نویسد : 
"قصر ولیعهد که به آن ارک می گویند، کاروانسرا و بازار عباس 
میرزا و تعداد کمی از خانه های شخصی جزو اماکن دیدنی شهر 
به حساب می آید...ارک بنایی است قدیمی و نیمه مخروبه با برجی 
بلند. کارخانه و انبار مهماتی که عباس میرزا آن را تأسیس کرده 

است، اکنون در ارک قرار دارد." )فیودورکوف، 1372: 102و92(
ه.ق.(   1267( نو  تاریخ  کتاب  در  قاجار  میرزا  جهانگیر  همچنین 
نوشته است که پس از سقوط تبریز به دست ارسطوف )آریستوف( 
مستقر  تبریز  ارک  در  روس  سالدات های  تزاری،  روسیة  ژنرال 

شدند )جهانگیر میرزا قاجار، 1327: 90( : 
"... بداراالماره نزول نمود و هزار نفر صالدات به ارک فرستاده، 
با ریسمان ها  نمود و دو عراده توپ  را مضبوط  انبار  و  قورخانه 
بر باالی طاق علی شاه که از بناهای قدیم تبریز و کمال ارتفاع 
دارد کشیده، مشغول به ضبط و حراست مملکت تبریز شده ..." 
محمدحسن خان اعتمادالسلطنه )1366: 552، 613( نیز نوشته 
است که ارک علی شاه مکان قورخانه و کارگاه ساخت وسایل و 

مایحتاج توپخانة قشون دولتی قاجار بوده است : 
" ... شاهزاده عباس میرزای نایب السلطنه دفعة آخر که مشغول 
قورخانه  یک  و  توپخانه  یک  محل  آن  در  بود،  روس  با  جنگ 

بساخت. "
دیوالفوا  و   )Aubin, 1908: II( اوبن  اوژن  سفرنامه های 
)Dieulafoy, 1887: IV( نیز به کاربری نظامی ارک تبریز در 
و  متروک  به  )1881م.(  دیوالفوا  دارند؛ که  اشاره  قاجاریه  عهد 
مخروبه ماندن کارگاه توپ ریزی ارک علی شاه به هنگام بازدید 
نادر میرزا قاجار در کتاب  تبریز اشاره می کند. همچنین  از  وی 
تاریخ و جغرافی دارالسلطنة تبریز )1302 ه.ق. ( آنجا را ارک و 
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او می نویسد  است.  نامیده  دیوان  انبار غالت  و  دولت  اسلحه خانة 
انبارهای غالت دیوان در سال 1298 ه. ق. ساخته  که مجموعة 
شده  افزوده  علی شاه  ارک  قاجاری  عهد  الحاقات  و  ابنیه  به  و 
ارسی  کاری ها  سازندۀ  و  تعمیرکار  را  مؤیدالدوله  همچنین  و  است 
و باالخانة غربی غالم گردش باالی بنا معرفی می کند )نادرمیرزا 
قاجار، 1373: 144-142(. نقشه های بازمانده از اواخر عهد قاجار 
نیز موقعیت ارک را به عنوان محوریت حصار و باروی شهر تبریز، 

در جبهة جنوبی شهر، نشان می دهد )تصویر 1(.
باستان شناختی سال 1350  تاریخی، کاوش های  روایات  بر  افزون 
ه.ش. در محوطة ارک علی شاه تبریز، با سرپرستی و هدایت آقای 
علی اکبر سرفراز، صرف نظر از آثار معماری و باستان شناختی عهد 
ایلخانی، بقایای معماری و ادوات جنگی عهد قاجاریه را نیز عیان و 

.)Adjerloo, Mansouri, 2006( ؛ )آشکار کرد )تصویر2
پیش از آغاز کاوش، در نتیجة تراکم و انباشت نخاله ها و نهشت های 

تصویر 1. موقعیت ارک تبریز نسبت به سور و حصار شهر در اواخر عهد قاجاریه. مأخذ : 
عبدالحسینی، 1390. 

Fig. 1. The setting of the Arch of Alishah in Tabriz in connection with 
the city walls and bastions of Tabriz by the end of Qajarid era. Source: 
Abdolhoseyni, 2011.

برآورد  اشتباه 24 م.  به  بنا  ارتفاع  باستانی در فرا پیش ایوان ارک، 
می شد. اولین الیه را قشری از نخالة متراکم به ضخامت یک متر 
مرحلة  سه  معماری  آثار  آن،  برداشتن  از  پس  که  می داد  تشکیل 
پیش محراب  فرا  در  موجود،  پایة شواهد  بر  متمایز شناسایی شد. 
در ابتدا آثار معماری آجری وجود داشته که شاید بر اثر زلزله و یا 
ریزش رأس دیوارهای ارک ویران شده است؛ آنگاه پس از تسطیح 
آثار  می شد،  متر  یک  حدود  در  قشری  که  ریخته،  فرو  آجرهای 
معماری مرحلة دوم را ساخته اند که پوشش آن به صورت طاق های 
قوس دار سوار بر جرزهای مکعبی شکل بوده است . البته داغ و اثر 
اواخر هنوز بر روی دیوارهای  تا همین  باربر طاق  قوس جرزهای 
ایوان  ارک مشهود بود )تصویر 3(. این جرزها در واقع به انبارهایی 
اشاره دارند که از مصالح و آجرهای فرو ریختة ارک ساخته بودند. 
بزرگترین انباری به ابعاد 12×6.38 م. بود که در گاهی به عرض 
دو متر داشت. دیوارهایی به ضخامت یک متر و در فواصل معین 
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کاوش های  از  مکشوف  تبریز؛  ارک  قاجاری  الحاقات  و  سازه ها  پالن   .2 تصویر 
باستان شناختی آقای سرفراز. مأخذ : آرشیو آقای علی اکبر سرفراز.

Fig. 2. The plan of Qajarid architectural remains and its added structures, 
all unearthed by A. Sarfaraz’s excavations. Source: The personal archive 
of Ali akbar Sarfaraz. 
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بازماندۀ جرزها و داغ طاق ضربی سربازخانة عهد   : تصویر 3. دیوار غربی ارک تبریز 
قاجاری که در کاوش های سال 1350 ه. ش. آقای سرفراز خاکبرداری شدند. مأخذ : 

آرشیو آقای علی اکبر سرفراز.
Fig. 3. The western wall of the Arch of Alishah in Tabriz, the remains 
of collapsed walls and architectural signs of vaults as customary in the 
Qajarid  garrisons; all unearthed by A. Sarfaraz’s excavations in 1971. 
Sources: The personal archive of Ali akbar Sarfaraz. 

این  غربی  دیوار  ارک،  غربی  دیوار  داشت.  تقویت کننده  جرزهای 
بزرگ  تاالری  انباری،  با همین  موازی  می داد.  تشکیل  را  انباری 
ساخته بودند که تمامی دهانة ایوان جنوبی را فرا می گرفت. ابعاد 
بود.  متر   2 به عرض  درگاه  پنج  دارای  و  م.  تاالر24×6/38  این 
دیوار شرقی این تاالر را دیوار شرقی ارک تشکیل می داد و از نظر 

کاوشگر اینجا سربازخانه بوده است )نک. تصویر 3(.
دیوار  شمالی  انتهای  میانة  در  قاجاری  عهد  معماری  دوم  بخش 
کشف  ایلخانی  عهد  قدیمی  بنای  شمالی  دیوار  و  ارک  غربی 
بود  فرنگی  عمارت کاله  و یک  انباری  یک  شامل  آثار  این  شد. 
)تصویر4(  که انباری از اتاق هایی پشت سر هم به ابعاد 18/3×2/6 
به سه  اتاق ها  این  تشکیل می شد.  )بازمانده(  م   2/3 ارتفاع  و  م. 
ردیف تقسیم می شدند که در میان آنها راهرویی به عرض 1/5 م.

کارگاه  و  فرنگی  کاله  عمارت  بازماندۀ   : تبریز  ارک  غربی  شمال  گوشة   .4 تصویر 
توپ ریزی عهد قاجاری که در کاوش های سال 1350 ه. ش. آقای سرفراز خاکبرداری 

شدند . مأخذ : آرشیو آقای علی اکبر سرفراز.
Fig. 4. The northwestern corner in the Arch of  Alishah in Tabriz: the ar-
chitectural remains of a hexagonal quarter and its Qajarid artillery manu-
facturing workshops; all unearthed by A. Sarfaraz’s excavations in 1971. 
Sources: The personal archive of Ali akbar Sarfaraz. 

و سقف  آجری  اتاق ها  بدنة  موجود،  شواهد  پایة  بر  داشت.  وجود 
آنها به شکل استوانی و از خشت بوده است. تنها ورودی انبارهای 
انباری بزرگ تری بود که موازی  نامبرده از جبهة شرقی و از راه 
مسطح  سقفی  م.(   6.2×12( بزرگتر  انباری  بودند.  ساخته  آنها  با 
داشته و در امتداد دیوارهای آن، با هدف تیر ریزی، در فاصلة هر 
متر ساخته  از یک  بیش  به ضخامت  آجر چین  متر جرزهای  سه 
بودند. پنجره ها را در ارتفاع دو متری نصب کرده بودند. در پشت 
غربی  قدیمی  دیوار  بقایای  روی  بر  باالتر،  سطحی  در  و  انباری 
اتاقکی با پالن هشت ضلعی )کاله فرنگی( پدیدار شد که  ارک، 
درگاه آن از شرق بود )نک. تصویر 4(. در میانة این اتاقک سکویی 
مدور و طاق نماهایی فرو رفته به شکل نیمکت وجود داشت. از نظر 

کاوشگر، این بنا شاید قرارگاه فرماندهی بوده است. 

همچنین به دیوار جبهة شرقی ارک در عهد قاجاری 69 پلة آجری، 
در  البته  که   )5 )تصویر  افزودند  سانتی متر،   35 ارتفاع  به  یک  هر 
سال 1360 ه.ش. تخریب شدند )خیری، صدرایی، 1381(. معماران 
 2/5 عرض  به  دیوار  افراشتن  از  بنا  متری   30 ارتفاع  در  ارک 
با  قاجاری  عهد  در  بنابراین  کرده اند؛  اجتناب  طرف  هر  از  متر 
غالم  بنا،  بام  پشت  گرداگرد  در  ارسی کاری  و  دیوارک  ساخت 
فرش  آجر  آن  که کف  آورده اند  پدید  1/75م.  به عرض  گردشی 
است. دیوارک این غالم گردش نیز مزغل هایی برای تیراندازی و 
دیده بانی دارد )منصوری و آجورلو، 1382(. افزون بر آثار معماری 
که  شده  کشف  محراب  پیش  فرا  در  نیز  چاه  حلقه  دو  مکشوف، 
دارای آب و از دالیل رطوبت کنونی بنا هستند. کاوشگر این دو 
حلقه چاه را محل تأمین آب مصرفی پادگان یا کوره های فلزکاری 
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تصویر 5. گوشة شمال شرقی ارک تبریز: پلکان عهد قاجاری که در  سال 1360 ه. ش. 
تخریب شد. مأخذ : آرشیو آقای علی اکبر سرفراز.

Fig. 5. The northeastern corner in the Arch of Alishah in Tabriz: the Qajarid 
staircase which had been destroyed in 1981. Sources: The personal archive 
of Ali akbar Sarfaraz. 

توپ ریزی  کارگاه  در  آهنگری  بازماندۀ کوره های  تبریز:  ارک  6. جبهة شمالی  تصویر 
عهد قاجار که در کاوش های سال 1350 ه. ش. آقای سرفراز خاکبرداری شدند. مأخذ : 

آرشیو آقای علی اکبر سرفراز.
Fig. 6. The northern corner in the Arch of Alishah inTabriz: the architectural 
remains of Qajarid blacksmith kilns deployed for artillery manufacturing; 
all unearthed by A. Sarfaraz’s excavations in 1971. Sources: The personal 
archive of Ali akbar Sarfaraz. 

کورۀ  پنج  علی شاه  ارک  محوطة  در  همچنین  )؟(  می کند  معرفی 
خشتی به شکل مکعب پدیدار شدند که برای ذوب سنگ آهن و 
کارهای فلزکاری به کار می رفتند )تصویر 6(. کشف انبار زیرزمینی 
گلوله های توپ و مهمات در بیرون از دیوار شمالی بنای قدیمی ثابت 
این کوره ها برای تولید گلوله های توپ به کار می رفته اند  کرد که 

)Adjerloo, Mansouri, 2006(. سرفراز مجموعة آثار مکشوف 
را بازمانده های ساخلوی عهد قاجار دانسته که در آنجا مهمات و ساز 
و برگ رزمی سپاه عباس میرزا قاجار، در نبرد با روسیة تزاری، تولید 

و تأمین می شد )تصویر 7(.
اما از آنجاکه به لحاظ تاریخی روند تخریب و حذف هویت قاجاری 
ارک علیشاه تبریز با تصویب قانون راجع به حفظ آثار ملی ایران )1309 
ه.ش.( و همچنین تغییرات دیپلماتیک در مناسبات فرهنگی ایران 
و فرانسه آغاز شده است، شایسته است که پیش از ورود به بحث 
بررسی نظری مرمت سازۀ ارک، ابتداء سیاست های فرهنگی عهد 

پهلوی اول در موضوع آثار باستانی به اختصار بررسی شود.

سیاست های فرهنگی عهد پهلوی اول در موضوع میراث فرهنگی 
موضوع  در  اول  پهلوی  عهد  فرهنگی  سیاست های  ریشه های 
از  پس  باالخص  و  قاجاریه  عهد  اواخر  همان  به  باستانی  آثار 
از  فرنگ رفته،  ایرانی  روشنفکران  که  می رسد  مشروطیت  انقالب 
تحوالت  ایجاد  خواستار  بالتبع  و  گرفته  تأثیر  اروپا  پیشرفت های 
فرهنگی- اجتماعی و اصالحات سیاسی- اقتصادی گسترده شدند 
آنها  از  یکی  هم  ایران  باستانی  آثار  و  فرهنگی  میراث  بحث  که 
بود )آجورلو، 1383(. از همین مقطع زمانی بود که معماری عهد 

پذیرفت  تأثیر  غربی  الگوهای  نیز  و  باستان گرایی  از  اول  پهلوی 
)سهیلی و دیبا، 1389(. 

توجهی  تاریخی  پژوهش های  و  آموزش  در  اول  پهلوی  حکومت 
همین  مبنای  بر  و  داشته  اسالم  از  پیش  ایران  بر  مؤکد  و  ویژه 
ریاست  بعدها  و  شده  تأسیس  ملی  آثار  انجمن  که  بود  رویکرد 
نگاه  و  شیوه  انجمن،  این  شد.  پیشنهاد  رضاشاه  به  آن  افتخاری 
غربی حفاظت از آثار تاریخی را ترویج می کرد، چندان که »ذکاء 
الملک فروغی« در سخنرانی سال 1305 ه.ش. خویش، اروپاییان 
 .)Hojjat, 1995( را بهترین الگوی حفاظت از آثار گذشتگان معرفی کرد
و  حفظ  و  معرفی  و  اسالم  از  پیش  باستان  ایران  باستان شناسی 
مرمت آثار باستانی با تأکید بر آثار پیش از قاجار، بر همین مبنا، 
رویکردهای بنیادین سیاست فرهنگی پهلوی اول بود که در بازدید رضاشاه 
از کاوش های تخت جمشید تأیید رسمی شد )Abdi, 2001(، اما در 
را  خود  ویژۀ  سهم  نیز  غربی  مستشرقین  و  مشاوران  میان،  این 
آمریکایی  پوپ«  آپهام  »آرتور  چون  کسانی  ایشان،  از  داشتند. 
آمریکایی  مؤسسة  تأسیس  در  آلمانی  هرتسفلد«  »ارنست  و 
با مساعدت  ایران  آثار ملی  انجمن  و  ایران  و هنر  باستان شناسی 
چهره های فرهنگی چون »ذکاءالملک فروغی« )اصفهانی(، »علی 
»شیخ  )تبریزی(،  تقی زاده«  »سناتور  )شیرازی(،  حکمت«  اصغر 
بسیار  تالش  )خراسانی(  »تیمورتاش«  و  )زنجانی(  ابراهیم«  مال 
و  داخلی  سیاسی  فشارهای  اعمال  با  راستا،  همین  در  و  داشتند 
خارجی در نهایت توانستند که در گام اول با شکستن دو مقاولة 
آثار  به  نسبت  فرانسویان  »مظفری«  و  »ناصری«  انحصاری 
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ملی  آثار  حفظ  به  راجع  قانون  تصویب  سپس  و  ایران  باستانی 
ایران )آبان 1309 ه.ش.( مصوب مجلس شورای ملی، این روند 
ایران در حقیقت  آثار ملی  را شتاب بخشند. قانون راجع به حفظ 
ترجمة فارسی قوانینی بود که ارنست هرتسفلد آلمانی، آرتور پوپ 
با  فرانسوی  گدار«  »آندره  و  آمریکایی  وولسین«  »فریدریک  و 
سرمشق قراردادن قانون عتیقات ادارۀ کل مستعمرات بریتانیا در 
به  ترجمه  برای  تنظیم کرده و سپس  و  تدوین  فلسطین  و  عراق 
قانون، مسئولیت  اول همین  مادۀ  بودند.  داده  فروغی  ذکاءالملک 
قانونی حکومت پهلوی را در قبال آثار تاریخی و اموال فرهنگی- 
آثار  تمامی  و  دانسته  زندیه  سلسلة  پایان  تا  صرفا  ایران  هنری 
بود  قانون و دولت خارج کرده  از شمول حمایت  را  قاجاریه  عهد 
)Majd, 2003(. همین مادۀ قانونی، دست بسیاری از سوداگران 
از  آثار  این  را در خروج  آرتور پوپ  خارجی میراث فرهنگی چون 

ایران بازگذاشت.
از  امر حفاظت  متولیان  و  کارشناسان  تأکید کرد که  و  توجه  باید 
تصویب  هنگام  به  و  اول  پهلوی  عهد  در  ایران  فرهنگی  میراث 

غربی  و  ایرانی  غیر  همگی  ایران  ملی  آثار  حفظ  به  راجع  قانون 
غیر  بانیان  تکاپوی  که  کرد  تأکید  و  توجه  باید  همچنین  بودند؛ 
ایرانی این قانون در همان سال هایی بود که اندیشمندان ممالک 
غربی با تصویب منشور آتن در مهرماه 1311 ه.ش. اولین پایه های 
بنیان  را  ایکوموس  و  ایکروم  و  ایکوم  چون  المللی  بین  نهادهای 
.)Jokilehto. 2002 نهاده بودند )رک. صمدی، 1382: 410-367؛

این سال ها  در  فنونی که  و  قانون سال 1309، روش  موازات  به 
می رفت  کار  به  ایران  تاریخی  آثار  از  حفاظت  و  مرمت  برای 
داشت.  مؤثر  و  مهم  نقشی  قاجار  عهد  تاریخی  آثار  تخریب  در 
پایان  فرانسه  و  ایران  ه.ش.   1306 سال  فرهنگی  مقاوله نامة 
و  ایران  باستان شناختی  و  تاریخی  آثار  بر  فرانسویان  انحصار 
به  مشروط  را  ایشان  مظفری  و  ناصری  امتیاز  دو  لغو  همچنین 
این که فرانسه  اول   : بود  به فرانسه کرده  امتیاز جدید  اعطای دو 
تا  آن که  دوم  و  کند  و خوزستان حفظ  در شوش  را  انحصار خود 
مدیریت  و  ریاست  جدید،  مقاوله نامة  امضاء  از  پس  سال  بیست 
ادارۀ کل عتیقات ایران )بعدها ادارۀ کل باستان شناسی( در انحصار 

تصویر 7. بازماندۀ قالب های ریخته گری و ادوات کارگاه توپ ریزی عهد قاجار که در کاوش های سال 1350 ه. ش. آقای سرفراز خاکبرداری شدند. مأخذ : آرشیو آقای علی اکبر سرفراز.
 Fig. 7. The casting and metal molding tools dated to the Qajarid era; all unearthed by A. Sarfaraz’s excavations in 1971.Sources: The personal archive of 
Ali akbar Sarfaraz. 
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همچنین  شهر؛  باروی  و  حصار  تخریب  از  پس  تبریز  ارک  وضعیت  پالن   .8 تصویر 
.)Pope, 1967( وضعیت موجود بنا تا سال 1360 ه.ش. ترسیم از پیتر باگز

Fig. 8. The plan of the Arch of Alishah in Tabriz until 1981 after the city 
walls were destroyed. Source: Pope, 1967; Sketched by Peter Bags.

 : تصویر 9. تخریب دیوار شرقی جبهة شمالی ارک تبریز در سال 1360 ه.ش. مأخذ 
آرشیو آقای علی اکبر سرفراز.

Fig. 9. Destruction of the eastern wall situated in the northern façade of 
the Arch of Alishah in Tabriz in 1981. Source: The personal archive of Ali 
akbar Sarfaraz. 

و اختیار یک نفر فرانسوی باشد )Majd, 2003: 69-72(. »آندره 
گدار« معماری فرانسوی بود که به مدت بیست سال ریاست ادارۀ 
کل عتیقات ایران را در دست داشت. وی در مرمت و حفاظت از 
فرانسوی  لودو«  آموزه های »اوژن ویوله  تأثیر  تاریخی تحت  آثار 
و روش پاکسازی سبکی او بود که همین نگاه و روش وی باعث 
علیشاه  ارک  که  شد  ایران  قاجاری  عهد  آثار  از  شماری  تخریب 

تبریز یکی از نمونه های شاخص آن است.

بررسی نظری مرمت ارک علی شاه تبریز
فهرست  در  ه.ش.   1310 سال  در   170 شمارۀ  به  علی شاه  ارک 
ایران ثبت شده و حریم قانونی درجة یک آن به شعاع  آثار ملی 
چنین  و  رسیده  تصویب  به  ه.ش.   1357 خردادماه  در  متر   55
از هشت متر  نباید بیش  پیرامون آن  بناهای  مقرر شده است که 
165؛  و   17-18  :1381 صدرایی،  و  )خیری  باشند  داشته   ارتفاع 
به  ارک  غربی  دیوار  امتداد   1.)Adjerloo, Mansouri, 2006
مرور زمان فرو ریخته، اما امتداد دیوار شرقی تا سال 1360 ه. ش.

همچنان پا بر جا مانده بود )تصویر 8( تا این که در آذر ماه همان 
و  شرقی  دیوارهای  امتداد  جدید،  سازه ای  احداث  هدف  با  سال، 
از  اثری  امروزه  که  کردند  نابود  و  تخریب  چندان  را  ارک  غربی 
توسعة سازه های جدید،  با هدف   .)9 )تصویر  نیست  بر جای  آنها 
)خیری  آغاز شد  تبریز  ارک  تخریب  دوم  مرحلة   1376/4/15 در 
ماشین آالت  با  را  بنا  شرقی  حریم  بار  این  و  صدرایی،1381(  و 
سنگین خاکبرداری عمیق کردند )تصویر 10(. طول بنا در جبهة 
از تخریب  بنا به مشاهدات، پس  شرقی به 65/5 م می رسید که 

تنها 21/1 متر از آن بازمانده است.
تخریب  روند  معاصر،  عینی  مشاهدات  و  تاریخی  اسناد  مبنای  بر 
تغییر  و  تبریز  علی شاه  ارک  در  قاجاری  عهد  الحاقات  و  سازه ها 
منظر و ماهیت و هویت آن، طی هشتاد سال گذشته، گام به گام 

و دارای پنج مرحلة زمانی بوده است :
1( در سال 1310 ه.ش. حصار و باروهای قاجاری ارک علی شاه را 
پس از این که با عنوان مسجد جامع علی شاه در فهرست آثار ملی 
ایران ثبت شد، تخریب و حذف کردند تا بنا به بافت شهر تبریز 
ملحق شود )تصویر 11؛ نک تصویر 1، 8(. اما با این حال، تمامیت 
زیرا چهل سال  ارک علی شاه محو و حذف نشد،  قاجاری  هویت 
بعد، کاوش های آقای »علی اکبر سرفراز« ساختارها و سازه های 

دیگری از عهد قاجاریه را آشکار و پدیدار کرد.
2( در سال های 1353 تا 1357 ه. ش. سازه های قاجاری پیدا شده 
بخش  طاق های  داغ  استثنای  به  باستان شناختی،  کاوش های  از 
جدید  مبلمان  و  سبز  فضای  پارک،  احداث  بهانة  به  سربازخانه، 
یادآوری است  به توضیح و  اینجا الزم  شهری تخریب شدند. در 

که مادۀ اول قانون راجع به حفظ آثار ملی ایران، که پیش نویس 
با دخالت مستقیم  را وولسین، پوپ،2 هرتسفلد3 و گدار همراه  آن 
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بودند،  کرده  تدوین  فرانسه  و  آمریکا  متحدۀ  ایاالت  دولت های 
حمایت های  شمول  از  را  قاجاریه  عهد  هنری  و  تاریخی  آثار 
بود،  کرده  خارج  وقت  هنر  و  فرهنگ  وزارت  حفاظتی  و  قانونی 
و بنابراین در عمل، مجوز و مستمسک قانونی برای تخریب این 
 آثار وجود داشت )در باره  قانون 1309 رک. صمدی، 1382: 253-248؛ 

.)Majd, 2003: 74-84
ایلخانی  عهد  دیوارهای  شمالی  بخش  ه.ش.   1360 سال  در   )3
ارک علی شاه، مضاف بر پلکان قاجاری متصل به جبهة شرقی آن، 
با هدف ساخت سازه ای جدید، تخریب شدند )خیری و صدرایی، 1381(.

احداث  ساختمانی مجری طرح  ه.ش. شرکت   1376 در سال   )4
بنا  شرقی  جبهة  یک  درجة  حریم  محدودۀ  در  جدید،  سازه های 
در  که  کرد  سنگین  ماشین های  با  عمیق  خاکبرداری  به  اقدام 

نتیجة آن، شالوده های مسجد جامع علی شاه نابود شدند.
کارگاه  مجریان  و  بانیان  ه.ش.   1391 تا   1379 سال های  در   )5
فنی مرمت  مقررات  و  رعایت ضوابط  بدون  ارک علی شاه  مرمت 
ابنیة تاریخی و نیز بدون مراجعه به اسناد و مدارک باستان شناختی 
اثر، واپسین عالیم و نشانه های هویت قاجاری ارک علی شاه یعنی 

داغ طاق سربازخانه را حذف و محو کردند )تصویر 12(.

تصویر 10. تخریب حریم شرقی ارک تبریز در سال 1376 ه.ش. عکس : بهرام آجورلو، 1376.
Fig. 10. Destruction of the eastern side of the Arch of Alishah in Tabriz in 1997. Photo by Bahram Ajorloo,  1997.

تصویر 11. واپسین بازمانده های باروی عهد قاجاری ارک تبریز که در سال 1350 ه. ش. 
تخریب شد. مأخذ : آرشیو آقای علی اکبر سرفراز.

Fig. 11. The final remains of the Qajarid walls in the Arch of Alishah 
in Tabriz that were destroyed in 1971.Source: The personal archive of  
Ali akbar Sarfaraz. 
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قاجاری  عهد  سربازخانة  ضربی  طاق های  داغ  نشانه های  واپسین  حذف   .12 تصویر 
از دیوار غربی ارک تبریز به وسیلة آجرکاری های جدید و بر مبنای روش پاکسازی 
تهیه شده  اردیبهشت ماه 1389 ه. ش  1. تصویر در  با تصویر  سبکی؛ مقایسه شود 

است. مأخذ : آرشیو علی نعمتی بابایلو.
Fig. 12. The final architectural signs of vaults on the western wall of 
the Arch of Alishah as were customary to the Qajarid garrisons. The 
signs were all destroyed after new brick works and also as the re-
sult of the stylistic methods of restoration (Picture taken in May 
2010).  Please compare with Fig. 1. Source: The personal archive of  
Ali Ne’mati Babayloo. 

همچنین، بنا بر آنچه گفته شد، بخش های قاجاری ارک علی شاه 
تاریخی  مرحلة  دو  در  پاکسازی سبکی  روش  به  مرمت  اجرای  با 

حذف شده اند:
الف( در مرحلة اول اجرای روش پاکسازی سبکی )1357- 1310 
آثار عهد  با  را در مقایسه  قاجاری  الحاقی  آثار و الیه های  ه.ش.( 
ایلخانی فاقد ارزش تاریخی دانسته و حذف کردند. مبنای نظری 
قانون  از ماهیت  این تخریب و حذف هویت قاجاری، صرف نظر 
راجع به حفظ آثار ملی ایران، آراء و عقاید »اوژن ویوله لودو« معمار 
 : و مرمت گر نظریه پرداز فرانسوی قرن 19م. است که می نویسد 
تمامی الحاقات متأخر و عناصری که طی زمان به بنا اصلی افزوده 
با  باید  تاریخی صرفا  اثر  یک  مرمت  و  شوند؛  باید حذف  شده اند 
بعدی  الحاقات  تمامی  با حذف  و  آن  اولیة  و  اصلی  رعایت سبک 

.)Jokilehto, 2002: 137-155( انجام شود
فاقد  ایلخانی  عهد  در  آن  طاق  ریختن  فرو  از  پس  ارک  ایوان 
کاربری و یا الحاقات دیگر بود تا اینکه در عهد قاجاریه و مقارن 
جنگ های سرنوشت ساز ایران با روسیة تزاری برای آزادی شمال 
ایجاب کرد که  آذربایجان و 17 شهر قفقاز، ضرورت های نظامی 
کاربری ایوان علی شاه تبریزی به کارگاه توپ ریزی و باروت کوبی 
از   .)Adjerloo & Mansouri, 2006( یابد  تغییر  شهر  قلعة  و 
این منظر، الحاقات قاجاری ارک علی شاه بخشی مهم از صفحات 
تاریخ معاصر ایران بوده که نتایج اسفبار آن، سلسله ای از حوادث 
تاریخی را برانگیخت که تا به امروز نیز کمابیش تأثیرات منفی آن 
بر جامعة ایرانی محسوس و مشهود است. اما متأسفانه حذف همین 
الیه ها و الحاقات سبب شد که بخشی از شواهد و مدارک تاریخی 

جنگ های ایران و روس از بین رفته و نابود شود.
همچنین در پاکسازی سبکی ارک علی شاه به تبعیت از سرمشق های 
اوژن ویوله لودو4 باید به نقش اساسی آندره گدار، مدیر کل فرانسوی 
فرانسوی  معماری  گدار  آندره  شود.  تأکید  و  اشاره  ایران،  عتیقات 
با  ایران  وقت  دولت  تعامل  و  تفاهم  سیاست  راستای  در  که  بود 
دولت فرانسه برای لغو امتیاز انحصار انکشاف آثار قدیمه در ممالک 
محروسة ایران مصوب سال 1900م، معروف به قرارداد مظفری، و 
نیز گشودن راه برای تصویب قانون راجع به حفظ آثار ملی ایران، 
که البته فرانسه در ابتداء بدان رضایت نمی داد، به ادارۀ کل عتیقات 
)بعدها باستان شناسی( وزارت فرهنگ و معارف و صنایع مستظرفة 
رضاشاهی تحمیل شده و به مدت بیست سال ریاست آن ادارۀ مهم 

 .)Majd, 2003: 69-72( را در دست داشت
ب( در مرحلة دوم اجرای روش پاکسازی سبکی )1391 – 1387 
ایوان  بیرونی  الیه های  استحکام بخشی  و  مرمت  بهانة  به  ه.ش.( 
طاق های  داغ  باستان شناختی،  یافته های  به  بی توجه  اما  ارک، 
واپسین  تا  شد  زدوده  فرمان فرما  میرزا  عباس  عهد  سربازخانة 

و  روس  و  ایران  جنگ های  باستان شناختی  و  مادی  نشانه های 
قرارگاه  و  فرماندهی  ستاد  مثابه  به  علی شاه  ارک  قاجاری  هویت 
سپاه ایران برای آزادی قفقاز و شمال آذربایجان از اشغال روسیه 

برای همیشه از میان بروند. 
حفظ  تاریخی،  اثر  یک  مرمت  از  هدف  که  داشت  توجه  باید 
تمامیت و خصوصیات بارز فرهنگی و تاریخی آن است و مرمت گر 
تاریخی را جهت رسیدن  اثر  الحاقی یک  مجاز نیست بخش های 
دیگر  مرمتی  اقدامات  از  شماری  برای  یا  و  کهن تر  الیه های  به 
محو و تخریب کند. منشور ونیز، مصوب سال 1964م، به اهمیت 
تمامیت  حفظ  و  فرهنگی  اثر  یک  عنوان  به  تاریخی  یادمان های 
فرهنگی   و  تاریخی  ویژگی های  بودن  دارا  سبب  به  تاریخی  اثر 
 .)Jokilehto, 2002: 288 تأکید می کند )فالمکی، 1380: 240؛
منشور  تکمیل  و  تأیید  در  نیز  1994م،  سال  مصوب  نارا،  منشور 
ونیز به تعریف اصالت اثر پرداخته، و بر حفظ اصالت در مرمت آثار 
تاریخی بسیار تأکید می کند )Ibid(. بنابراین با توجه به منشورهای 
نوعی  ذاتا  مرمت  چند  هر  که  شود  تأکید  و  توجه  باید  بین المللی 
کارکرد  و  و هویت  ماهیت  اما مطالعة کامل  است،  اثر  در  مداخله 
و  هویت  و  تمامیت  حفظ  همچنین  و  مرمت  از  پیش  اثر  تاریخی 

اصالت اثر یک ضرورت حیاتی است. 
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نتیجه گیری
حذف و امحاء الحاقات قاجاری ارک علی شاه، اقدامی برای حفظ تمامیت و اصالت اثر نبوده و کاربرد شیوۀ پاکسازی سبکی و نیز محو و امحاء 
دیگر بقایا و الحاقات قاجاری در سال های اخیر به بهانة مرمت اثر، البته صرف نظر از تالش برای ساخت و توسعة سازه ای جدید و ناهمگون 
با بافت تاریخی تبریز، با تعاریف، اهداف و منشورهای ملی و بین المللی برای حفظ و مرمت آثار تاریخی هماهنگی و هم خوانی نداشته است.

یافته های باستان شناختی ثابت کرده اند که ویرانه های ایوان علی شاه تبریزی پس از فرو ریزی طاق آن در عهد ایلخانی تا آغاز جنگ های 
ایران و روسیه کاربری نداشته و مجموعه ای بوده است در بیرون از شهر تبریز. مقارن با پیشروی لشکریان روسیة تزاری به سوی رود ارس 
و تهدید ولی  عهد نشین تبریز، ضرورت تأمین ساز و برگ سپاه ایران و هدایت لشکریان ایجاب می کند که به فوریت یک قلعه و تأسیسات 
توپ ریزی و باروت کوبی احداث شود. به نظر می رسد که سرعت پیشروی اردوی روس و مضیقة مالی- تدارکاتی سپاه ایران، عباس میرزا 
فرمان فرما را بر آن داشته است که با صرفه جویی در خزانة دولت، در حداقل زمان ممکن و با استفاده از مصالح و امکانات موجود و با افزودن 
سازه های الحاقی تالش کند تا ایوان علی شاه به یک دژ مستحکم تبدیل شود. بنابراین الحاقات قاجاری ارک علی شاه یکی از مهم ترین 
شواهد و مدارک مادی تاریخ جنگ های ایران و روس و جدایی شمال آذربایجان و 17 شهر قفقاز از ایران بود که اهمیت تاریخی آنها نباید 
کمتر از بنای عهد ایلخانی ایوان علی شاه تبریزی پنداشته می شد. اما متأسفانه خروج آثار تاریخی عهد قاجار از شمول قانون راجع به حفظ 
آثار ملی ایران، مرمت به شیوۀ پاکسازی سبکی با سرمشق های ویوله لودو، عدم رعایت حریم درجة یک اثر و همچنین بی توجهی عمدی 
به آیین نامه ها و مقررات فنی ناظر بر مرمت آثار باستانی و فقدان نگرش باستان شناختی به ماهیت و هویت و اصالت اثر به هنگام مرمت آن 
سبب شده است که امروز ارک علی شاه تبریز نشانه های هویت قاجاری و بخشی از شواهد باستان شناختی و تاریخ مادی جنگ های ایران و 

روس را برای همیشه از دست بدهد. بنابراین، برای حذف هویت قاجاری ارک تبریز باید به دو علت اصلی اشاره کرد :
الف( ناآگاهی متولیان امر از چگونگی تصویب قوانین فرهنگی به علت دخالت ناصواب بیگانگان و نیز اجرای روش پاکسازی سبکی.

ب( تخریب های فراگیر سال های 1360 و 1376 ه.ش. و سپس، حذف واپسین عالیم هویت قاجاری ارک در سال های 1391 – 1387 
ه.ش. با روش پاکسازی سبکی.

در اینجا باید بر اهمیت الحاقات قاجاری ارک تبریز بار دیگر تأکید شود. زیرا، هر چند که به لحاظ زیبایی شناسی معماری تاریخی، ارزش 
ایران و باالخص تاریخ  از منظر تاریخ سیاسی و اجتماعی معاصر  اما بدون هیچ شک و تردیدی  هنری و تکنیکی و استحسانی نداشته، 
مقاومت ایرانیان در برابر بیگانگان واجد اهمیت و ارزش بسیار بوده است. بنابراین، در مرمت نباید صرفًا به ارزش های هنری و زیبایی شناختی 

و تکنیکی اثر توجه و تأکید کرد؛ بلکه جنبه های مرتبط با تاریخ سیاسی و اجتماعی اثر و ارزش های معنوی آن برای مردم نیز مهم است.
پاکسازی سبکی یکی از شیوه های مخرب در مرمت آن دسته از آثار باستانی است که چندین دورۀ کاربری متفاوت از هم دارند؛ چون که 
این روش، بازتاب مادی فرایندهای گوناگون تاریخی یک اثر معماری را که در گذر ایام به شکل سازه های الحاقی کسب کرده است، از آن 
سلب می کند و با حذف فرهنگ مادی دوره های تاریخی متأخر از بنا و اثر، در واقع به بیان عینی- مادی تاریخ ضرر می رساند و به کاستی در 
فهم تاریخ می انجامد. کاربرد این روش برای مرمت بناهای تاریخی ایران که از منظر باستان شناسی بیشتر آنها دارای چندین دورۀ متفاوت 
کاربری تاریخی بوده و یا در گذر تاریخ کاربری بلند مدت و مستمر داشته و تجارب تاریخی گوناگونی به شکل الحاقات متعدد کسب کرده اند، 

همانند نمونة ارک علی شاه تبریز، بسی مخرب و منفی ارزیابی می شود.

پی نوشت ها
1. هرچند که رعایت تناسب ارتفاع بنای تاریخی ارک و سازه های معاصر پیرامونی آن از دیدگاه حفظ هویت در منظر شهری و زیبایی شناسی منظر شهری در بحث بلند مرتبه 
سازی قابل تأیید است اما متأسفانه امروزه دیگر متولیان ذیربط هیچ اصراری بر رعایت و حفظ آن ندارند؛ به طوری که نه تنها طراحی معماری معاصر تبریز با فرهنگ و اقلیم بومی 
آن )بر خالف بافت تاریخی ایچری شهر باکو( هیچ تناسبی ندارد بلکه هویت منظر شهری و بافت تاریخی تبریز نیز دچار لطمات و صدمات جبران ناپذیر متعددی شده است )دربارۀ 

هویت منظر شهری و زیبایی شناسی بلند مرتبه سازی و ایچری شهر باکو: رک. آتشین بار، 1389؛ منصوری، ادیبی، کریمی مشاور، 1389؛ عبدالحسینی، 1390(.
.)Muscarella, 1999 ؛Majd, 2003  .2. آرتور پوپ همچنین به قاچاق میراث فرهنگی و آثار هنری ایران متهم شده است )در این باره رک

.)Majd, 2003: Ch. VII( 3 ارنست هرتسفلد به اتهام قاچاق میراث فرهنگی و آثار هنری در سال 1314 ه. ش. از ایران اخراج شد
.Jokilehto, 2002 :6 4. دربارۀ اوژن ویوله لودو و روش پاکسازی سبکی رک. بخش های 1 و 2 از فصل
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 The Alienation of Qajarid Identity at the Arch of Alishah in Tabriz
  as the Result of Stylistic Restoration Methods
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Abstract
The military architecture of Qajar dynasty is one of the technical issues in the Iranian history of architecture which has 
not yet been considered professionally. As a Qajarid fort, Arch of Alishah in Tabriz is one of the material culture evi-
dences for Russo- Persian conflicts. On the basis of historical texts, this monument was the fort of Tabriz during the Qajar 
era. Archaeologically, the Arch of Alishah in Tabriz is remains of an incomplete Ilkhanid mausoleum which had being 
constructed in 1318- 1339 in the central yard of the architectural complex of the cathedral mosque of Alishah of Tabriz. 
Under Ali A. Sarfaraz’s archaeological excavations in 1970s, the architectural remains and also plans of an Ilkhanid 
monument had been unearthed which had no wall in the south. This means that there was no Mihrab wall for Qibla. But, 
this plan had an arched portal joint with tow minarets. It seems that such a plan had been changed later and the portal 
with minarets replaced by the current Arch of Tabriz constructed in the south towards Qibla. Architecturally, this project 
became incomplete by reason of the collapse of its height curved vault. All of these facts mean that the current Arch of 
Alishah in Tabriz is not the remains of the same famous mosque of Alishah. But, archaeologically, such remains were 
situated in the east side of the current Arch when all of them, unfortunately, had been destroyed in 1997! The incomplete 
gigantic project of Arch retrieved in the Qajarid era when the Russo- Persian conflict over Caucasus and the northern 
lands of Azerbaijan imposed Abbas Mirza’s army to build a new fort and garrison for Tabriz the crown prince’s city 
of the Qajar dynasty. As luck would have it, the military architecture of Qajarid Iran has not yet been more considered 
by professional historians of Iranian architecture. Geopolitically, although, the political map of Iran have been changed 
during the reign of Qajar dynasty as a consequence of historical campaigns of Iran in opposition to the offensive Tsarist 
Russia (1804-1828) and British Empire (1857) and by means of historical treaties of  Golestan, Turkmen Chay and Paris. 
Finally, the current political map of Iran established after 1918. Consequently, any study on the Qajarid military archi-
tecture provides information over the both socio- economic and political processes of Iran during these times. The Arch 
of Alishah in Tabriz can be regarded as one of the basic such military monuments. This fortress had been constructed 
urgently, by no programmed plan, on the ruins of Ilkhanid Arch of Tabriz by reason of the Russo- Persian conflict over 
Caucasus and the north of Azerbaijan. For this purpose, the Iranian head quarter of army just added some new buildings 
to that Ilkhanid monument to give her a new military function. All of these mean that the Qajarid layers at the Arch of 
Alishah in Tabriz were some of the basic and outstanding historical evidences and material cultures remained from the 
Russo- Persian conflicts. Alas, none of them have been remained during the past eight decades by means of stylistic 
techniques of restoration! In addition to the Ilkhanid relics, archaeological excavations at the Arch of Alishah, under Ali 
A. Sarfaraz in 1971, uncovered military architectural remains and old weapons all belonging to Qajar dynasty. These 
remains are presented as the fort of Abbas Mirza Farmanfarma where ammunitions of Iranian troops were made, during 
the Russo- Persian campaigns. Unfortunately, the alienation processes of Qajarid identity at the Arch of Alishah in Tabriz 
have been formed by the Iranian antiquities law of 1930 which did not cover Qajarid relics; and the stylistic restoration 
methods too.  And as the result, Iranian history of Russo- Persian conflicts has lost some of its material culture and ar-
chaeological evidences forever. Aesthetically, although the further Qajarid structures to the Ilkhanid Arch of Tabriz had 
no architectural values and building innovations, their socio- political values in the Iranian history of resistance in opposi-
tion to the 19th century imperialism and colonialism should be emphasized. In the conservation and restoration process of 
historical monuments this means that socio- cultural aspects besides socio- spiritual values in historical contexts should 
be approached in addition to aesthetics, art and techniques. As the result, the stylistic restoration should be regarded as 
one of the destructive and harmful methods for historical monuments have some different historical- functional layers 
and additional structures. Such monuments reflect material cultures and historical events which have been accepted in 
form of additional layers and joint structures during the time. Then, evidently, the stylistic methods of restoration causes 
misunderstanding of history by remove of material cultures of history. Archaeologically, in conclusion, the usage of 
stylistic restoration for long term historical monuments of Iran have different periodization and presents various histori-
cal functions all in form of additional structures should be regarded as destructive methods and harmful techniques, as 
presented here on the example of Arch of Alishah in Tabriz.
Keywords
Arch of Alishah in Tabriz, Qajarid era, Iranian 1930 law of antiquities, Restoration and conservation, Stylistic restora-
tion methods.
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