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 سخن نخست                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر رسول وطن دوست         

 رئیس گروه حفاظت ایکوم ایران        

 

های ایران )ایکوم( و به تبعیت از آن گرروه         کمیته ملی موزه  

های حفاظت و مررمرت کره            حفاظت ایکوم ایران و کارگروه    

دهند برای خردمرت بره           بازوهای علمی گروه را تشکیل می     

کاران آثار هنری و فرهرنرگری      گران و مرمت    ی حفاظت   جامعه

ای از کارشناسان و دلسروزان   اند. دسته  وجود آمده  در کشور به  

میراث فرهنگی کشور، که چه در گروه حفاظت ایکوم و چره        

اند تا بی هریر          های وابسته به آن، گرد هم آمده        در کارگروه 

ی علمی خرود را در راسرترای              داشتی وقت و سرمایه   چشم

ی حفاظت و مرمت و به تبع آن نرگرهرداری و                اعتالی حرفه 

کار گیرند. از عمرر       های فرهنگی کشور به     معرفی بهتر گنجینه  

ها، که در جمع دوازده کارگروه هستنرد، زمران             این کارگروه 

ای    گذرد ولی در همین زمان کوتاه هرم آیرنرده             زیادی نمی 

دهند. تاکنون چهار کارگروه نخستین، و در          روشن را نوید می   

ی خود را تدوین و تروزیرع              یک مورد حتی دومین، ماهنامه    

اند و این شماره پیش رو محصول کار و تالش پنجمیرن              کرده

 های معماری است. کارگروه یعنی کارگروه حفاظت آرایه

ها با امید ایجاد وحدت بیشتر در بریرن             تشکیل این کارگروه  

کارشناسان حوزه حفاظت و مرمت آثار فرهنگی در کشرور             

صورت گرفته است. وحدت بیشرترر از طرریرق بررقرراری                  

هرا   برداری از دانسته تر و بهره گفتگوهای علمی بیشتر و عمیق  

و تجربیات ارزشمند همکاران برای رسیدن به مقصود نهایری          

های میراث فرهنگری      که همانا شناخت، معرفی و حفظ ارزش      

های تشکیرل شرده کرارگرروه            کشور است. در بین کارگروه     

های معماری کار دشوارتری پیش رو دارد زیررا           حفاظت آرایه 

ترین دسته از آثار فرهنگی روبروسرت. بررگرزاری              با گسترده 

های علمی؛ تهیه بانک اطالعاتی منرابرع و      ها و کارگاه  نشست

های حفاظتری و مررمرتری؛            ها؛ تهیه دستورالعمل    شخصیت

های تخصصی؛ از جرملره        آوری اصطالحات، تعابیر و واژه      جمع

هرا     ی کرارگرروه      هایی هستند که اجرای آنها به همه        فعالیت

ی ایرن     توصیه شده است. از طریق اجرای تدریجی و شکیبانه         

توان با همکاری سایر نهادهای فرهنگری         هاست که می    فعالیت

ذیربط کشور به دستیابی به هدف نهایی امید بست. بردیرن              

شود و هرم      ترتیب است که هم به آموزش حفاظت کمک می        

اعتالی بیشتر حوزه فرهنگی بسیار مهم و حساس حرفرظ و             

 گردد.   نگهداری آثار فرهنگی میسر می

ها و به معنایری گسرتررش هردفرمرنرد،             معرفی این فعالیت 

صبورانه، و تدریجی فرهنگ حفاظت و نگهداری از جرملره             

هرای آن       ای گروه حفاظت ایکوم ایران و کارگروه     اهداف پایه 

ها یرکری از        های تخصصی این کارگروه     است. انتشار ماهنامه   

ها خواسته شده اسرت       ابزارهای معرفی است. از همه کارگروه      

تا هر ماه یک خبرنامه خالصه داشته باشند. البته با این امید             

های مستحکمی را تشکیل دهند       ها شالوده   که همین ماهنامه  

که در چند یا چندین سال بعد منتهی به انترشرار مرجرالت                

علمی در خور ایران کهن در سطوح ملی و جهانی شوند. اگرر           

همه تالش کنیم و هدفمان نگهداری و معرفی میراث هنرری           

 نایافتنی نیست. و فرهنگی کشور باشد این آرزویی دست

هرای     انتشار نخستین شماره ماهنامه کارگروه حفاظت آرایره       

ی    معماری را به اعضای کارگروه، گروه حفاظرت، جرامرعره            

گران کشور، و عالقمندان میراث فرهنگری و هرنرری               مرمت

گویم و آرزوی دوام و پرباری همیشگی آن           کشور تبریک می  

 را دارم.

 دوست رسول وطن                                                        
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 کارگروه اقداماتمعرفی و     

 

 

 یاسر حمزوی                   

)دکترای حفاظت و مرمت آثار و اشیای تاریخی 

 و فرهنگی( 

 

کارگروه حفاظت از آرایه های معماری جزو اولیرن کرارگرروه             

فعالیت خرود   7931هایی بود که به صورت رسمی از تابستان         

را با هدف ایجاد شرایط مناسب جهت همکاری متخرصرصران            

های تخصصی و سمینارها    این حوزه در زمینۀ برگزاری نشست     

و بحث و تبادل نظر و به اشتراک گذاری اطالعات و تجربیرات             

خود و انتشار اطالعات و مضوعات تخصصی و  هرمریرنریرن                

های تخصصی حفاظرت و      های نظیر تهیه دستورالعمل   فعالیت

های معماری ایران و تهیه بانرک اطرالعراتری در              مرمت آرایه 

های مرتبط به این حوزۀ تخصصی، آغراز نرمرود. ایرن                زمینه

هرای  عضرو از اسرتران         05کارگروه در حال حاضر با بیش از        

دهد. با توجه به شررح        مختلف ایران به فعالیت خود ادامه می      

هرای  وظایف کلی گروه حفاظت ایکوم ایران، شرح فرعرالریرت           

هرا بره ایرن        های معماری و دیوارنگاره   کارگروه حفاظت آرایه  

و انجام عضویت مرمتگران و     شناسایی،ثبت  گردد: شرح ارائه می  

های معماری و   متخصصان این حوزه در کارگروه حفاظت آرایه      

 ها در چهار بخش:دیوارنگاره

 الف: پیشکسوتان مرمت

 هاها و پژوهشگاهب: اعضای هیئت علمی دانشگاه

 ج: کارشناسان مرمت

  د: دانشجویان مرمت

ارائۀ رزومۀ اعضای کارگروه به دو زبان فارسی و انگلیسی در             -

-جهت معرفی ظررفریرت    ICOM-CC-IRANسایت اینترنتی  

   های موجود به مخاطبان در سطح ملی و بین المللی

های تخصصی توسط اعضای   تالش در راستای ارائۀ سخنرانی      -

 هاهای معماری و دیوارنگارهکارگروه در زمینۀ حفاظت از آرایه

در حروزۀ       تالش در راستای انتشار کتاب مجموعه مقراالت        -

  هاهای معماری و دیوارنگارهحفاظت از آرایه

کیرفریرت      های مرتبط در راستای بهبود    با کارگروه همکاری    -

ها و همینین   و دیوارنگاره   های معماری عملیات حفاظتی آرایه  

مطالعه در جهت تدویرن       ارائۀ سخنرانی و انتشار مطالب علمی     

   های معماریهای حفاظت از آرایهدستورالعمل

هرای  های انجام شده در حوزۀ آرایره       بررسی برخی از مرمت     -

بندی جهت مشرخر       های مختلف و جمع   معماری در استان  

 شدن کیفیت حفاظت در ایران

های معماری تا کنون چهار سخنرانی      کارگروه حفاظت از آرایه   

ها( برگزار  علمی در تهران و تبریز)با همکاری دیگرکارگروه         

 کرده است:

عکاسی مادون «ای با عنوان جلسه 7931953931در تاریخ 

در دانشگاه هنر اسالمی تبریز  »های تاریخیقرمز از دیوارنگاره

 سخنرانی آقای سروش کیایی برگزار گردید. با

حفاظت و مرمت «ای با عنوان جلسه 7931975953در تاریخ 

در خانۀ فرهنگ و هنر مانا» تزیینات فلزی سردر باغ ملی

 )تهران( با سخنرانی آقای محمد توحیدی برگزار گردید.

-تاریرخ و فرن      « ای با عنوان    جلسه  7931950971در تاریخ   

 »های معماری دورۀ اسالمی در موزۀ ملی ایران       شناخت آرایه 

در موزه ملی ایران با سخنرانی آقای بهنود گوهر بین و یراسرر             

 حمزوی برگزار گردید.

حفاظت و مرمت    «ای با عنوان  جلسه  7931951931در تاریخ   

در باغ موزۀ نگارستان تهران با           » دیوارنگارۀ صف سالم    

 سخنرانی آقای فتح اهلل نیازی برگزار گردید.

همینین اعضای این کارگروه در مواقع الزم به صورت                 

حضوری و در دیگر مواقع در فضای مجازی به بحث و تبادل              

پردازند و تا حد امکان همکاری الزم در جهت پیشبرد          نظر می 

 پذیرد.  اهداف کارگروه و کمیتۀ حفاظت ایکوم ایران انجام می

     
 های معماری   معرفی کارگروه حفاظت آرایه 



ای های معماری از جایگاه ویژه     از آنجایی که در ایران، آرایه        

برخوردار است و از طرفی حجم این آثار بسیار زیاد است و                

های تاریخی و همینین حوزۀ جغرافیایی بسیار وسیعی را         دوره

گیرد، و متأسفانه در طی سالیان متمادی دچار             در بر می   

های زیادی شده است، حفاظت این آثار از          فرسایش و آسیب  

اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و لزوم ان بیش از پیش              

 شود.  احساس می

های معماری در کنار دیگر متخصصان و دیگر          کارگروه آرایه  

تشکیالت دولتی، وظیفۀ سنگینی در این حوزه بر عهده دارد            

داران این گونۀ   که تنها با همکاری همه متخصصان و دوست         

توان این وظیفه را انجام            خاص میراث فرهنگی، می        

شود. داد.برخوردار است و لزوم آن بیش از پیش احساس می            

های معماری در کنار دیگر متخصصان و دیگر           کارگروه آرایه 

تشکیالت دولتی، وظیفۀ سنگینی در این حوزه بر عهده دارد            

داران این گونۀ   که تنها با همکاری همه متخصصان و دوست         

 توان این وظیفه را انجام داد.فرهنگی، میخاص میراث

خبرنامه حاضر، اولین شماره از ماهنامۀ خبری کارگروه                

های معماری است. امید است با همکاری           حفاظت از آرایه   

اعضای محترم کارگروه و دیگر عزیزان متخص  این حوزه             

بتوانیم در آینده این مسیر را هرچه بهتر ادامه دهیم و هرچه              

زودتر این ماهنامۀ خبری تبدیل به یک مجلۀ علمی ملی و               

 بین المللی شود.

در پایان از همه کسانی که در شکل گیری گروه حفاظت ایکوم            

-های معماری نقشی ایفا کرده    ایران و کارگروه حفاظت از آرایه     

کنم و همینین سپاس ویژه از استاد           اند، سپاسگزاری می   

بزرگوار و پیشکسوت حوزۀ حفاظت از آثار و اشیای تاریخی و             

آموختگان دانشگاهی این حوزه در       فرهنگی )که همه دانش     

صورت مستقیم یا غیر مستقیم، شاگرد و دانشجوی           ایران، به 

دوست ایشان بوده و هستند( جناب آقای دکتر رسول وطن            

 دارم.

                                                        

 یاسر حمزوی                                                    

                                                  7931اسفند                                                
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 جلسات هم اندیشی

       

جلسه هم اندیشی صورت گررفرتره کرارگرروه              1در مجموع   

هرای  های معماری راهکارهایی بررای بررنرامره         حفاظت آرایه 

 طوالنی مدت در نظر گرفته شده که به شرح ذیل است:

برگزاری جلسات منظم ماهانه کارگروه و برحرث برررسری               -

 فعالیت های انجام شده و در دست اقدام

شناسایی، ثبت و انجام عضویت مرمتگران و متخرصرصران             -

هرای مرعرمراری و         این حوزه در کارگروه حفراظرت آرایره         

 ها  هدیوارنگار

انجام فعالیت های پژوهشی و عملی در راستای حفاظت از        -

 آرایه های معماری

 تنظیم و آماده سازی واژه نامه تخصصی کارگروه -

 ترجمه و نقد برخی متون و مقاالت موجود در این زمینه -

های انجام شرده در حروزۀ          نقد و بررسی برخی از مرمت       -

بندی جهرت   های مختلف و جمع   های معماری در استان   آرایه

 مشخ  شدن کیفیت حفاظت در ایران

 بررسی و معرفی پایان نامه های موجود  -

 تهیه آرشیو عکس از آرایه های معماری موجود در ایران - 

های مرتبط در راستای بهبود کیفریرت        همکاری با کارگروه    -

هرا و    های معمراری و دیروارنرگراره         عملیات حفاظتی آرایه  

 همینین ارائۀ سخنرانی و انتشار مطالب علمی  

-های حفاظت از آرایه   مطالعه در جهت تدوین دستورالعمل      -

 های معماری

 انتخاب جناب بهنود گوهربین به عنوان دبیر کارگروه -

 

 

 

های کارگروه نشست  

تاریخ و  شرکت کنندگان

محل 

 برگزاری

یاسر حمزوی، بهنود گوهر بین، فتح اهلل نیازی، 

 مجید علومی، مهدی کلیایی، فرشاد موذنی

اولین نشست 

در باغ موزۀ 

نگارستان 

 تهران

7931951971 

اعضای کارگروه ساکن در تبریز و دانشجویان 

 سنجیرشته مرمت آثار تاریخی و باستان

دومین نشست 

در دانشگاه هنر 

 اسالمی تبریز

7931953931 

یاسر حمزوی، میثم کاظمیان، محسن ملک 

احمدی، مریم دلگشا عبدالملکی، محمد 

 شعرباف، ابوالقاسم باباربیع، گل نوش منصوری

سومین نشست 

در عمارت 

چهلستون 

 اصفهان

7931950971 

یاسر حمزوی، بهنود گوهر بین، فتح اهلل نیازی، 

 فرشاد موذنی

چهارمین 

نشست در کاخ 

 نیاوران تهران

7931951931 
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های علمی کارگروه حفاظت گزارشی از سخنرانی 

 های معماری آرایه

 (7931951957الی  7931951957)از تاریخ در نخستین سال فعالیت      

 

های معمراری  اولین سخنرانی از طرف کارگروه حفاظت از آرایه            

های علمی گروه حفاظت    )دومین سخنرانی از سلسله سخنرانی     

ایکوم ایران( با همکاری کارگروه حفاظت آثار مردرن در روز               

در براغ     71الی  71از ساعت  7931آبانماه  31دوشنبه، تاریخ   

موزۀ نگارستان تهران برگزار گردیرد. ایرن سرخرنررانری برا                    

برا حضرور     » سرالم    حفاظت و مرمت دیوارنگارۀ صرف     «عنوان

رئیس ایکوم ایران، رئیس و اعضای گروه حفاظت ایکوم ایرران            

اهلل نیازی)سرپرست کارگرروه     برگزار گردید. سخنران، آقای فتح     

هرای  حفاظت از آثار مدرن و عضو کارگروه حفاظرت از آرایره             

های حفاظتی و مررمرتری       معماری( گزارشی از عملیات مداخله     

های دورۀ قاجار را به این صرورت        ترین دیوارنگاره یکی از بزرگ  

مترر   7093متر طول و  37ارائه نمودند.: این دیوارنگاره به ابعاد  

ارتفاع با تکنیک رنگ و روغن در عمارت شاهی فتحعلری شراه        

قاجار در کنار حرم حضرت معصومه اجرا شده بروده کره بره                

هنگام احداث مسجد اعظم قم، به شیوۀ استاکو از دیروار جردا              

 گردد.قطعه جداگانه نگهداری می 01صورت  شده و به

اهلل نیازی کارشناس   یک تیم متخص  با سرپرستی آقای فتح        

فررهرنرگری(ابرتردا        -پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریرخری    

   شناسی و فرن     مطالعات تاریخی و سپس مطالعات فنی)آسیب      

های مختلف)الیۀ بسرترر گریری، الیرۀ             شناسی( بر روی الیه    

اند. در ادامه، یرک       تدارکاتی و الیۀ رنگ( دیوارنگاره انجام داده       

گاه جدید این دیوارنگراره، در       دیوار در سه ضلع به عنوان تکیه      

شود. تمامی قطعات دیوارنگاره پاکسرازی،       تاالر موزه ساخته می   

شود و طبق محاسبات دقیرق، برر     بخشی میتثبیت و استحکام  

تریرن و    گردد که این مرحله شاید حساس     روی سازه نصب می   

ترین مرحله کار بوده است. پس از نصب، فضاهای خالی           مشکل

که در زمان برش دیوارنگاره تخریب شده بوده، با مالت گ  پرر             

های بردون رنرگ)ریرخرترگری رنرگ،                شود و تمامی بخش   می

 سازی، موزون سازی رنگی های بتونه شده(، پس از بومبخش

 

 

 

گرردد. برعرد از         شود و در نهایت تمام سطوح تثبیت مری         می

سخنرانی، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و در ادامه فریرلرم       

 مستند صف سالم ساخته هادی آفریده نمایش داده شد.
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 دومین جلسه سخنرانی       

         

های دومین سخنرانی از طرف کارگروه حفاظت از آرایه                

های علمی  معماری)سومین سخنرانی از سلسله سخنرانی    

گروه حفاظت ایکوم ایران( با همکاری کارگروه                  

 7931آذر ماه     31مستندسازی در روز چهارشنبه، تاریخ      

در دانشگاه هنر اسالمی تبریز         79الی    77از ساعت    

عکاسی مادون   «برگزار گردید. این سخنرانی با عنوان        

با حضور رئیس و اعضای     » های تاریخی قرمز از دیوارنگاره  

هیئت علمی دانشکدۀ هنرهای کاربردی، سرپرست و            

های معماری و      آرایه   اعضای کارگروه حفاظت از        

 دانشجویان برگزار گردید.

سخنران، آقای سروش کیایی)سرپرست کارگروه              

مستندسازی( ابتدا توضیحاتی در مورد دوربین و عکاسی         

(IR           ارائه نمودند: نور   مادون قرمز چیست؟ بیشتر رنگ )

  155nmهایی که چشمان ما می بینید از نزدیکی               

شروع می شود که باالترین مقدار قابل رویت الکترو               

مغناطیس )بنقش( است، و این طیف تا پایین ترین               

)طول موج سرخ( ادامه     155nmمقدار قابل رویت یعنی     

پیدا می کند. از اینجا تازه امواج مادون قرمز شروع می             

میلیمتر ادامه پیدا می      7شود، و طول موج آن به اندازه         

کند. روش عکاسی مادون قرمز در عکاسی هوایی،               

پزشکی و علوم مختلف کاربرد دارد و برای تشخی               

های های زیرین  نقاشی    قدمت آثار هنری یا دیدن الیه       

توان از آن استفاده کرد. عکاسی مادون قرمز         تاریخی می 

جایگاه خود را به همراه مطالعه شیمیایی، عکاسی با              

ای مهم و معتبر    اشعه ایکس و ماورابنفش به عنوان وسیله      

از جهت تأیید و تضمین، اصل و غیر اصل بودن آثار                

ها از نظر عبور،      نقاشی به اثبات رسانده است. رنگدانه        

ارسال و انعکاس مادون قرمز، حتی اگر از نظر رنگ عیناً            

مساوی ظاهر شوند، باز باهم اختالفاتی دارند. عکاسی            

و    تواند برای ردیابی    می   هامادون قرمز بعضی وقت      

شناخت اینکه آیا نقاشی مجددی بر روی یک تابلوی              

یا تغییرات انجام شده و همینین           فرضی انجام شده   

تفکیک بین یک نسخه اصلی و کپی متعاقب آن موثر              

واقع شود. سروش کیایی در ادامه در خصوص مواد و               

های های رویی دیوارنگاره   مصالح استفاده شده در  الیه       

تاریخی و تأثیر آن در کیفیت عکاسی مادون قرمز مطالب          

توان از  ارزشمندی را ارائه نمود. همینین اطالعاتی می        

دست آورد که در     های بعدی آن به    و دخالت   دیوارنگاره

های مرمتی بسیار   های بعدی برای مداخله   گیری  تصمیم

کارساز خواهد بود. همینین در بسیاری مواقع می توان           

-تاریخ و امضای هنرمند را که در حالت عادی دیده نمی           

شود، شناسایی نمود. در برخی مواقع که الیه رنگ از              

سطح دیوار ریخته و از بین رفته است و در واقع بر سطح             

شود، با عکاسی مادون     دیوار اثری از نقاشی دیده نمی       

قرمز می توان طرح کلی نقاشی را شناسایی و موضوع اثر           

را شناخت. سروش کیایی برای هر کدام از مباحث خود،           

داد تا مخاطبان بهتر بتوانند موضوع       می  تصاویری را ارائه  

های کار را درک کنند. بعد از اتمام سخنرانی،         و پیییدگی 

 جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.

 

 



       سومین جلسه سخنرانی         

 

های سومین سخنرانی از طرف کارگروه حفاظت از آرایه              

های معماری)چهارمین سخنرانی از سلسله سخنرانی         

علمی گروه حفاظت ایکوم ایران( در روز یکشنبه، تاریخ           

در خانۀ فرهنگ و      77الی    75از ساعت     7931دی ماه   3

 هنر مانا در تهران برگزار گردید. این سخنرانی با عنوان          

با » حفاظت و مرمت تزئینات فلزی سردر باغ ملی           «

حضور رئیس و اعضای گروه حفاظت ایکوم ایران برگزار           

گردید. سخنران، آقای محمد توحیدی)عضو کارگروه          

از مطالعات فنی و      های معماری( گزارشی  حفاظت از آرایه  

نتایج آن و همینین مراحل حفاظت و مرمت تزئینات            

فلزی سردر باغ ملی ارائه نمود. نحوۀ اتخاذ تصمیم برای           

های مرمتی و همینین انتخاب مواد      نوع و میزان مداخله   

ها و مراحل حساس و پر اهمیت کار بوده         مرمتی از بخش  

شناسی و با   شناسی و آسیب  که با تکیه بر مطالعات فن      

درنظر گرفتن اصول و مبانی مرمت، این مرحله به خوبی           

 انجام پذیرفته است.
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 چهارمین جلسه سخنرانی     

های چهارمین سخنرانی از طرف کارگروه حفاظت از آرایه           

های علمی  معماری)هشتمین سخنرانی از سلسله سخنرانی      

مرداد   71گروه حفاظت ایکوم ایران( در روز دوشنبه، تاریخ           

در موزۀ ملی ایران در تهران        79الی    75از ساعت     7931ماه  

شناخت تاریخ و فن   «برگزار گردید. این سخنرانی با عنوان        

با حضور   »های معماری دورۀ اسالمی در موزۀ ملی ایران       آرایه

رئیس موزۀ ملی و همینین رئیس و اعضای گروه حفاظت             

ایکوم ایران برگزار گردید. سخنرانان، آقای بهنود گوهربین           

های معماری( و آقای        )دبیر کارگروه حفاظت از آرایه         

های کارگروه حفاظت از آرایه           یاسرحمزوی )سرپرست  

آوری مواد  در خصوص مواد و مصالح، چگونگی عمل        معماری(

هایی از  و همینین چگونگی و مراحل ساخت و اجرای بخش         

های معماری دوران اسالمی که از معماری جدا و در              آرایه

شود، توضیحات تخصصی ارائه نمودند.      موزه نمایش داده می   

در ابتدا آرایه های سنگی قلعه سرماج توضیح داده شد و                

تاریخ خاندان حسنویه که احیا قلعه سرماج را بعد از دوره               

ساسانی رقم زدند. سپس گیبری های نیشابور و تاریخ شهر            

کهن نیشابور بیان شد که چرا این شهر در طول تاریخ از                 

اهمیت باالیی برخوردار بوده است. در بخش بعد آثار                 

سلجوقی به تفصیل معرفی و توضیح داده شد به خصوص              

محراب زیبای امازاده کرار بوزان که گیبری های منحصر به           

فردی دارد. در ادامه بحث در طبقه دوم به بخش ایلخانی               

رفته و آثار ایلخانی و تیموری را شرح دادند. در کنار بیان                

تاریخ آثار، فن شناسی هر اثر نیز توضیح داده شد و روشهای             

خلق آثار گیی، کاشی معرق، چوبی و نقوش برجسته توضیح          

رئیس موزۀ ملی و رئیس گروه حفاظت         در پایان،   داده شد.   

ای برای حاضرین در جلسه مطالبی را       ایکوم ایران چند دقیقه   

 ایراد فرمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گزارشات                                                                    

 

 

 

 بهشاد حسینی  

)دکترای حفاظت و مرمت آثار و اشیای تاریخی و فرهنگی و عضو کارگروه 

 حفاظت آرایه های معماری(

 نقش دیوارنگاره ها در فرآیند ثبت جهانی  

طور   دیوارنگاره یا نقاشی دیواری، اثری هنری است که به             

بر روی دیوار، سقف و یا دیگر            مستقیم با استفاده از رنگ      

سطوح دائمی مسطح معماری اجراشده است. مشخصه               

ها همان جزء معماری      ی این آثار از دیگر نقاشی        متمایزکننده

است که نقاشی بر روی آن اجرا و در فضای موردنظر با                   

های دیواری    هماهنگی کامل گنجانیده شده است. لذا نقاشی        

همیون پوست برای یک کالبد، بخشی مهم و هویتی                  

ی معماری هستند. چراکه آن بنا          ناپذیر از یک سازه      جدایی

های مادی، معنوی و      بافت و شخصیت خود را در قالب ارزش        

هاست. در طول تاریخ در         تاریخی وامدار موهبت وجود آن      

عنوان   های بزرگ و کوچک، همیشه دیوارنگاری به             تمدن

تناسب امکانات موجود     ای فراگیر و چندشکلی توانسته به       رسانه

های گوناگونی را تجربه نماید. دیوارنگاری           ها و شیوه     قالب

ای   عنوان یکی از بسترهای هنر همگانی دارای پیشینه              به

ست که بیشترین تعامل را با          دیرینه است و جزو هنرهایی ا       

عواملی همیون معماری، محیط و مخاطب دارد. یک اثر               

شناسانه و تزیینی در محیط       های زیبایی   دیواری عالوه بر جنبه   

های بیانی و مفهومی متفاوتی برای مخاطب            تواند قالب   می

داشته باشد. این هنر به لحاظ ماهیت ارتباطی خود،                   

های فراوانی در ساختارهای زیباشناختی،                    قابلیت

شناختی و مسائل فرهنگی، هنری،            شناختی، روان     جامعه

سیاسی و دیگر ارکان زندگی انسان دارد. در این هنر و فن،                

کردند با ابداع روابط بصری ممتاز و             هنرمندان تالش می   

های بصری موضوع و عناصر بصری در          هماهنگ میان قابلیت  

که امکان    طوری  محیط، اثری منسجم و یکپارچه خلق نمایند به       

پذیر نباشد. بدین شکل،      تفکیک دیوار از نقاشی دیواری امکان      

دیوارنگاره در ترکیب جدید، اثری کاماًل متمایز با دیگر آثار              

ی   توان این آثار را منفک از سازه            تجسمی است. لذا نمی     

معماری حامل آن مورد ارزیابی جامع قرار داد. از طرفی                 

ای   ی ساختار جسمی و هم معنوی آن هرگونه مداخله          واسطه  به

پذیرند. به همین دلیل       در کالبد بنا این آثار نیز تأثیر می           

ی معماری، درک و بیان آن بنا         ی تنگاتنگ نقاشی و سازه      رابطه

یابد. از این منظر، به نظر         کل تغییر می    ها به   بدون دیوارنگاره 

بنیادین و      عنوان یک ویژگی    توانند به   ها می   رسد دیوارنگاره   می

ی معماری، برای ثبت      یک عامل بالقوه قدرتمند در یک سازه       

که   طوری  حساب آیند؛ به    در فهرست میراث جهانی یونسکو به      

ها   ای برخوردار شده که وجود آن       توانند از ارزش ویژه     ها می   آن

عنوان اولویت اصلی و نخستین برای ثبت یک اثر معماری            را به 

عنوان   توانند به   ها  می     در نظرگیرند؛ در اولویت بعدی، آن        

بخشی از هویت و ویژگی قدرتمند یک بنا در ساختار آن ایفای            

توانند   ترین حالت می     نقش نمایند، اگرچه که در معمول         

شناسی تاریخی برای ثبت یک اثر          عنوان بخشی از چینه      به

معماری باشند. آشکارا با این تفاسیر حفاظت از آثار نقاشی              

عنوان عاملی    بندی که باشند به     دیواری هرکدام از این سه رده     

برای تائید صحت و یکپارچگی بنا، خود یک موضوع مهم و               

های مرتبط با        درخور توجه خواهد بود؛ بنابراین رویکرد          

هایی که در حال       های دیواری حتی آن      محافظت از نقاشی   

مشاهده   های الحاقی قابل    حاضر به دلیل پوشیده شدن با الیه       

ای وجود دارد. قوانین و مقررات برای           نیستند در هر اندیشه    

چنین آثاری تخریب، آسیب و یا ایجاد تغییر در           حفاظت از این  

های دیواری یادمانی و محیط  وابسته به آن را ممنوع               نقاشی

مذکور، منابعی را برای        ها و قوانین    اند. جدای از سیاست     کرده

ای در راستای حفظ و احیای          تحقیق، درمان و نظارت حرفه     

برداری جامعه فراهم     های ملموس و ناملموس جهت بهره       ارزش

ها همگی به این نکته توجه دارند که اهمیتی که            اند. این   نموده

ها دارند به حدی است که از منظر میراث            برخی از دیوارنگاره  

بخشند که بدون وجود آن        جهانی، به بناهای خود هویتی می      

ها ماهیتی بسیار متفاوت را برای آن سازه باید در               دیوارنگاره

 نظر گرفت.  
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توان این رویکرد را      های ثبت جهانی نیز می       ی پرونده   بامطالعه 

وضوح دریافت که به       در طول فعالیت کمیته میراث جهانی به        

های   هستند، در سال       ای که دارای دیوارنگاره      شده  آثار ثبت 

ها بیشتر موردتوجه     ای آن   ها و عناصر آرایه      متأخرتر دیوارنگاره 

شده در    اند که اشارات مستقیم و حجم مطالب ارائه           قرارگرفته

ها گواهی بر این ادعا است.            پرونده نامزدی و ارزیابی آن       

های متنوع و چند بنیانی         زمان از ارزش     ها در یک     دیوارنگاره

ها تحت تأثیر عوامل      که ماهیت آن    طوری  گردند به   مند می   بهره

یابد به همین دلیل، تداخل و یا تقابل          بیرونی و درونی تغییر می    

ها بسته به شرایط زمانی و مکانی و چند بنیانی بودن،             این ارزش 

ها از طریق جسم و ماده، ادراکات                عجیب نیست. ارزش    

حسی،گوناگونی فرهنگی و شرایط تاریخی و همینین نیت             

ایجاد اثر قابل دریافت و قابل ارزیابی بوده و بیشتر کیفی                   

ی   ها همیون کلیدی برای نحوه        هستند. شناخت این ارزش    

ها در نزد حفاظتگران باقی       برخورد حفاظتی و مرمتی دیوارنگاره    

گذارند که در آن، ضمن تأمین اصول و مبانی اخالقی این                می

های اثر برای بقا و همینین مخاطبین توجه داشته           رشته، به نیاز  

های آینده خواهند بود. از       و ضامن بقا و تداوم آن آثار برای نسل        

گیرند.   ی مرمت، تأثیر می      ها نیز از نحوه      سویی دیگر ارزش   

بندی هستند    گاه و استخوان    ها همیون تکیه    توان گفت ارزش    می

دهی به طرح مرمت، از آن مستقیم یا                   که ضمن شکل    

 گیرند. غیرمستقیم تأثیر می

ای از اصالت    توانند دارای درجه    ها می   ها دیوارنگاره   عالوه بر ارزش  

باشد که بخشی از ارزش خود و بنایی که حامل آن است، وامدار             

خصوص   این اصالت، یکپارچگی و سالمت باشد؛ این ویژگی و به          

نقشی که دانش حفاظت و مرمت در حفظ این اصالت ایفا                 

ها از طریق     ارزشی   کند، همه و همه نقشی بنیادین در نحوه         می

فرهنگی و شرایط      جسم و ماده، ادراکات حسی،گوناگونی       

تاریخی و همینین نیت ایجاد اثر قابل دریافت و قابل ارزیابی              

ها همیون    بوده و بیشتر کیفی هستند. شناخت این ارزش            

ها در  ی برخورد حفاظتی و مرمتی دیوارنگاره        کلیدی برای نحوه  

بانی میراث جهانی    نگرش دیده گذارند.    نزد حفاظتگران باقی می   

در نامزدی و ثبت جهانی آثار و مدیریت حفاظت آن دارد. در               

راستای تأکید اهمیت این ویژگی و یکپارچگی بایستی به این             

نکته توجه کرد که بر اساس اهمیت و حساسیتی که                     

ها در فرایند ثبت آثار غیرمنقول از منظر یونسکو در              دیوارنگاره

جهان وجود دارد، به این نکته خواهیم رسید که اصالت                   

ترین ارزش    ها نقشی کلیدی داشته و شاید برجسته          دیوارنگاره

شود.   برای یک دیوارنگاره ازنظر آن سازمان در نظر گرفته می            

ها در    ی جهانی که دیوارنگاره      شده  های ثبت   چراکه در نمونه   

اند استانداردهای باالی     ها نقشی بنیادین داشته      فرایند ثبت آن  

شده است. لذا در هنگام نامزد         حفاظتی و مرمتی به کار گرفته      

های مرتبط با سازه، بلکه        تنها اصالت   که نه   سازی اثر درصورتی  

ها هم مورد حساسیت قرار گیرد در آن            های دیوارنگاره   اصالت

گردد، بلکه    سازی می   تنها سازه جهت ثبت آماده         صورت نه 

های مرتبط بایستی با       ها نیز بر اساس دستورالعمل       دیوارنگاره

 ای آماده و محیا گردد.   حساسیت ویژه

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

های شاخ  در کلیساهای نقاشی شده منطقه ملداوی شمالی که به دلیل وجود دیوارنگاره

 اند.های بیرونی و داخلی بنا واجد شرایط ثبت جهانی شدهجداره

 
د 

سفن
ا

49
31

|
 

ول
ل ا

سا
|

 
ول

ه ا
ار

شم
 

11 



 بحران حریق در میراث فرهنگی   

                

 مریم دلگشا عبدالملکی
)دانشجوی دکتری مرمت آثار ، دانشگاه هنر  

 اصفهان(

              

 

های اخیر حریق، بحران زاترین خرطرری بروده           در سال 

است که خسارات فاجعه باری را بر پریرکرره ی مریرراث                  

فرهنگی وارد ساخته است و پیامدهای شدید آن در ابعاد ملری           

)میدان حسن آباد تهران و بازار تاریخی تبریز( و جهانی ) موزه         

ی ملی برزیل و کلیسای نتردام( یادآور این موضوع است کره              

هر لحظه ممکن است این خطر، سالمت آثار تاریخی منحصرر            

بفرد و جهانی را تهدید کند. لذا باید به جد اندیشید که بررای      

پیشگیری از وقوع و کاهش پیامدهای بحران حریق چره مری             

توان کرد؟ آیا جستجوی روشهای مناسب اطفاء حریق، ترنرهرا            

راه حل مسئله ی پیش رو است؟ و یا باید به دنبال راهی برود       

که احتمال وقوع این خطر را در مجموعه های تراریرخری بره                

حداقل ممکن رساند؟ پاسخ سواالت فوق را بخوبی مری تروان             

در اصول کلی مدیریت بحران یافت که شامل سه مررحلره ی              

فعالیتهای پیش، حین و پس از بحران است. پیش از وقوع یک             

بحران باید فعالیتهای پیشگیری و آمادگی را به درستی انجرام           

داد و در حین وقوع، اقدامات پاسخ و پس از آن به درمران و                 

بازیابی پرداخت. لذا می توان گفت مهمترین فعالیت کنونی در           

ارتباط با این بحران، پیشگیری از وقوع آن از طرریرق ایرجراد                

ایمنی حریق در بناهای تاریخی و ایجاد آمادگی در بررابرر آن              

است.  برقرای ایمنی حریق در میراث فرهنگی، تنها از طرریرق      

فعالیت های مدیریت ریسک حریق امکان پذیر خواهد بود. بره            

عبارتی ساده این پروسه با شناسایی خطرات و کرانرون هرای              

های موجود، و تعیین اقردامرات       اولیه ی حریق، ارزیابی ریسک    

کاهش ریسک در نقاط دارای ریسک باال، از این برحرران در               

کند و حتی در صرورت وقروع،          بناهای تاریخی پیشگیری می   

احتمال خسارتهای شدید و مصیبت بار را به حرداقرل  مری                 

رساند. طرح های مدیریت ریسک حریق بررای هرر برنرا و                   

مجموعه ی تاریخی به طور اختصاصی تهیه مری شرود و در          

صورت بروزرسانی دوره ای آن، می توان ایمنی قابل قبولی را            

نصب سیستم های اعالم حرریرق       در بنای تاریخی فراهم نمود.       

برای آشکارسازی عالئم حریق و هشردار دادن از طرریرق                 

تجهیزات شنیداری و دیداری، آموزش کارکنان مجموعه جهت        

 انجام اقدامات ضروری و تشکیل تیم آمادگی در برابر حرریرق،           

های نجات، دعوت از آتش نشانی محلی و          تعیین لیست اولویت  

آشنا کردن پرسنل آن با مجموعه های تاریخی و نریرازهرای               

، از اقدامات مؤثر در مرحله ی آمادگی است که پیش             خاص آن 

از وقوع حریق بایستی در یک مجموعه ی میراث فررهرنرگری               

اعالم هشدار و شروع تخلیره  در مرحله ی پاسخ، صورت گیرد.   

کارکنان، فراخواندن آتش نشانی و اعضای تیم پاسخ در بررابرر            

اتمام عملیرات     جایی آثار،   حریق و در صورت نیاز تخلیه یا جابه       

هرای    اطفاء؛ تثبیت نسبی شرایط و انجام بر آورد کلی از آسیب          

وارده؛ بررسی علل حادثه روی داده و ثبت نتایج، یافته هرا و               

های اساسی محسروب  ها؛ و تهیه طرح بازیابی از فعالیت       گزارش

های مناسب اطفاء حرریرق در     درباره ی مواد و روشمی شود.   

هرا  هایی صورت گرفته است که همگی آن       این مقوله، پژوهش  

به حساسیت و آسیب پذیر بودن مواد و متریال تراریرخری در               

برابر روش های عمومی اطفاء حریق نظیر آب، دی اکسریرد          

اگررچره در     کربن و پودرهای اطفرائری اشراره کررده انرد.                  

های مه پاش به دلیل استفاده از آب مقطر کره عردم                 سیستم

رسانای الکتریکی بوده و همینین به دلیل اندازه بسریرار ریرز         

ذرات، آب کمتری مورد استفاده قرار میگیرد، شوک حرارتی و          

های ناشی از رطوبت نیز بسیار کرمرترر خرواهرد برود.             آسیب

کره بره     -ها     در مورد تأثیر مواد هالوژنه یا هالوکربن      همینین  

بر روی آثار تاریخری و فررهرنرگری               -مواد پاک نیز مشهورند   

اطالعات محدودی وجود دارد لیکن آزمایشات انرجرام شرده             

ی عدم تمایل نسبی این مواد به تخریب آثرار و             نشان دهنده 

ایجاد شوک حرارتی می باشد. در نهایت باید گفت متاسرفرانره      

پژوهش ها درباره ی وضعیت ایمنی حریق در مروزه هرا و                 

مجموعه های تاریخی کشورمان بسیار اندک بوده و اطرالعرات           

کافی نیز درباره ی ارزیابی سیستم های فعلی اطفاء حریق در            

ای بره    این مجموعه ها در دست نیست، لذا نریراز گسرتررده             

پژوهش در این حوزه احساس می گردد تا بتوان بر اساس آن             

 به برنامه های ایمنی و مدیریت ریسک حریق دست یافت.  
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ترین عوامل تهردیرد     از مهم   یکیدر حال حاضر حریق     

های میراث فرهنرگری کشرورمران         ها و مجموعه  موزه  کننده

-های پیشگیرانه و سیسرترم     است که به دلیل فقدان فعالیت     

های حفاظتی مناسب، با ایجاد بحران همراه بوده و منجر به           

-های دائمی و جبران ناپذیری شده است که نمرونره    خسارت

ی در بناهای تاریخی و ارزشمندمان همیون خانه      های آن را    

انصاری ارومیه، میدان حسن آباد تهران، بازار تاریخی تبریرز،         

تروان  کاخ سرهنگ آباد زواره، مسجد جامع ساری و... مری              

 (.7-9های )شکلمشاهده کرد     

     

          

 

 حریق بازار تاریخی تبریز  -7شکل 

 (/jpg.357395097399901111511https://cdn.isna.ir/d)منبع: 

 سرهنگ آباد زواره اصفهان حریق عمارت -3شکل  

 (https://cdn.isna.ir/d/357195195999901103311.jpg)منبع:  

 حریق مسجد جامع ساری  - 9شکل 

-http://img6.irna.ir/1397/13970422/82969301/n82969301)منبع:

72433994.jpg ) 

 

 

 

 

 

بر اساس مطالعات سازمان ملی حفاظت در بررابرر حرریرق          

حریرق    13هر ساله به طور میانگین   7( NFPAآمریکا      )    

ها و   حریق در کتابخانه    731های هنری،   ها و گالری  در موزه 

در آمریکا رخ داده      3550حریق در کلیساها تا سال  7155

میرلریرون دالر        1ها حداقل   که تنها خسارت مربوط به موزه     

تخمین زده شده است. همینین بر اساس گزارشی کره در          

-های خسارت بار بریرن      درباره مهمترین حریق    3551سال  

المللی در اماکن میراث فرهنگی منتشر شد؛ مشخ  شد در          

در    3551تا    3553های ساله بین سال 1ی طول یک دوره 

 30حریق بسیار جدی رخ داده است؛ شرامرل              31مجموع  

حریرق   91؛ 3551حریق در سال  71؛ 3559حریق در سال  

و طربرق گرزارش           3551حریق در    71؛ و   3550در سال   

در سرال     3( COTACشورای آموزش حفاظت معماری    )      

بار در سطح بین المللی نریرز در           حریق فاجعه     15؛  3570

رخ داده است. گذشته از ایرن       3570تا    3551طول سالهای   

ی های اخیر در کلیسای نتردام و مروزه         آمارها، وقوع حریق  

ملی برزیل بیانگر این موضوع است که این خطر همینان در           

متولیان حفاظت از میرراث     ی پیش روی  سطح جهانی مسئله  

ای بود ترا    شود و باید به دنبال راه چاره      فرهنگی محسوب می  

بار آن پیشگیرری    های فاجعه از وقوع مجدد حریق و خسارت     

های پیشگیرانه از جمله شناسایی و ارزیابی       نمود. اگر فعالیت   

ریسک حریق به درستی صورت گیرد، عرالوه برر کراهرش               

احتمال وقوع، پیامدهای آن نیز در صورت به وقوع پیوستن،          

 به حداقل ممکن خواهد رسید.
 

 

1.National Fire Protection Association (NFPA) 
2.Council on Training in Architectural Conservation  

 ها و بناهای و بناهای تاریخی  حریق در موزه
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ارزیابی ریسک حریق در یک بنای تاریرخری، یرک رونرد               

دائمی با هدف رسیدن به سطح مشخصی از ایمنری اسرت            

-لذا تمامی اقدامات حفاظت از حریق باید بر اسراس داده      

برخرشری از      این فرآینرد       های ارزیابی ریسک انجام شود.     

مدیریت ریسک حریق اسرت کره بررای حصرول              راهبرد  

اطمینان از به حداقل رساندن خطرات ناشی از این تهدیرد،      

هرای     مطرح شده و در جهت پیشبرد اهداف و فرعرالریرت         

خویش، ضمن تالش در تأمین شرایط ایمرن بررای آثرار،              

مجموعه ها و کارکنان از طریق شناسایی، ارزیابی، کاهرش          

ها، بر لزوم داشتن یرک طررح        ها و پایش مداوم آن ریسک

 مکتوب در این زمینه تأکید دارد.

هایی که تاکنون در سطح جهانی برای ارزیابی ریسک         روش

اند، متاسفانه بررای ارزیرابری        حریق ایجاد و کاربردی شده    

هرا و    ی میراث فرهنگی با چرالرش     ریسک حریق در حوزه   

-هایی روبرو بوده و ساختارهای تاریخی و دارایی       محدودیت

دهند. اگررچره      ها را بخوبی پوشش نمی  های موجود در آن   

هایی برای ایجاد روش مناسب جهت ارزیابی ریسرک         تالش

حریق در اینگونه بناها صورت گرفته است اما بره عرلرت               

هایی در پوشش دهی تمام     دشواری در بکارگیری و یا نق      

ی میراث فرهنگی، عرمرومریرت         فاکتورها در یک مجموعه   

هایی نیز در داخرل       همینین معدود پژوهش    نیافته است.  

های کشور برای بیان اهمیت خطر حریق و استفاده از روش       

ی میراث فرهنگری    مقدماتی ارزیابی ریسک حریق در حوزه     

ی ایرن   های اولیه صورت گرفته است که البته به عنوان گام       

لذا با توجه به اهمیت موضروع       حیطه بسیار ارزشمند است.      

ی پیشگیری از بحران    و ضرورت پرداختن اساسی به مسئله     

ای پژوهشی در قالرب ترز        حریق در بناهای تاریخی، پروژه    

ی روشی نوین جهت    دکتری در دست انجام است تا با ارائه       

ارزیابی ریسک حریق در بناهای تاریخری بره حرفراظرت               

هرا  امید است ایرن گرام         ها پرداخته شود.   پیشگیرانه از آن  

ها و بناهای تاریخری     نویدبخش حفاظت بیش از پیش موزه     

 ها از بحران حریق مصون بدارد.ایران عزیزمان گردد و آن
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 الدن شکرگذار جهرمی 

)کارشناس ارشد مرمت آثار و اشیای تاریخی و 

 فرهنگی(

 

 تحلیل آرایه های معماری پهلوی اول 
 نمونه موردی عمارت تاریخی جمشیدی در شیراز

شرکت عمران و مسکن سازان فارس، شیراز 
ladan.shokrgozar@gmail.com 

 چکیده

خانه با ارزش تاریخی، یکی از غرنری    355شیراز با وجود بیش از  

ترین مجموعه های معماری سنتی دوره های مختلف ایران را در           

خود جای داده است. عمارت تاریخی منسوب به جمشیدی یکری        

از خانه های دوره پهلوی اول می باشد که در بافت میانه شریرراز                

واقع شده است. این بنای تاریخی سالها کاربری آموزشی داشته و          

سال متروکه و به موجب آن در مرعرر               70پس از آن بمدت     

آسیب های زیادی قرار می گیرد. مقاله حاضر درصدد است تا بره        

بررسی فن شناسی آرایه های معماری این بنا پیش از اقردام بره        

مرمت آن بپردازد. در این راه تالشی حداکثری برای شرنراخرت               

بنا،ارائه طرح های مقاوم سازی بنا و الگوپرذیرری صرحریرح از                  

راهکارهای مفید مرمت در دیگر کشورهای پیشررو برا رعرایرت               

قوانین و منشورهای مرمت جهانی صورت گرفته و کوشش شرده           

تا جان کالم به شکل درستی منتقل شود. مرمت و حرفراظرت                 

عمارت تاریخی جمشیدی فقط در انجام مراقبت ها و دخرالرت              

های فنی خالصه نشده ؛ در واقع شناخت یکی از مرهرمرترریرن                

ابزارهای حفاظتی آن بود که از پژوهش آغاز و به معرفی رسید و             

های مرمت شرهرری، در      ها و برنامه  تداوم یافت. موفقیت سیاست    

صورت فراهم بودن شرایط اجتماعی و اقتصرادی و امرکرانرات               

اجرائی مناسب، در گرو بکارگیری درست دانش فنری اسرت و         

وجود دانش تخصصی مدون و مطالعات کافی و شناخت از بنا از             

 مهمترین عوامل مرمت شهری موفق می باشد.  

 های کلیدی واژه

معماری پهلوی اول، عمارت تاریخی، آرایه های معرمراری، فرن             

  شناسی، احیاء

 

 

 . سرگذشت تاریخی عمارت1

عمارت تاریخی جمشیدی در خیابان منوچهری درمنرطرقره دو            

شهرداری شیراز ) بافت میانی شهر( واقع شده است. ترقرریربراً              

اغلب ابنیه در این محدوده در اوایل دوره پهلوی حدود سالهرای            

استاد ابوالقاسرم  »شکل گرفته است. معمار بنا،   7935تا  7973

می باشد که از معماران بنام شیرازی برود. پرس از         «مهندسی

ملک مرذکرور در       «حاج علی جمشیدی  »فوت اولین مالک بنا     

فرزند وی به ارث رسید. در ایرن   1به  7993فروردین  70تاریخ  

سالها بنا فقط شامل عمارت مرکزی و ورودی اصلی بود. سپرس             

این ملک تحت اجاره اداره فررهرنرگ         7911تا  7919از سال  

استان قرار گرفت و تحت عنوان دبستان انوشیروان استفاده شد.          

پس از انقالب همینان این ملک تحت اختیار آموزش و پرورش           

ناحیه یک بعنوان مدرسه شهید مهدی قمری قرار گرفرت و از           

به مرور در بخش غربی مجموعه، الحاقاتی جرهرت          7901سال  

افزایش کالس های درسی اضافه شد. نهایتًا عمرارت در سرال               

توسط آموزش و پرورش فارس خریرداری گرردیرد. در            7910

این بنا توسط سازمان میراث فرهنگری   7915دی ماه  77تاریخ  

به عنوان یکی از آثار ارزشمنرد بره      1111کشور به شماره ثبت  

به عرلرت      7913ثبت ملی رسید. این در حالی بود که در سال            

دانش آموز  155بیم خطر ریزش سقف، مدرسه تعطیل و حدود         

آن به مدارس همجوار انتقال داده شدند. متاسفانه بدلیل عردم             

بصورت تخرلریره و         7931تامین بودجه ، بنای مذکور  تا سال         

بدون تعمیرات و اقدامات حفاظتی براقری مرانرد. در تراریرخ                   

این ملک توسط اداره کل آموزش و پرورش اسرتران              3790931

فارس به مزایده گذاشته شد و شرکتعمران و مسرکرن سرازان               

استان فارس با هدف مرمت، حفظ و احیاء این اثر ارزشرمرنرد،               

  مالک جدید این بنای تاریخی گردید

 

 

 

 

 

 

 که نشانگر مساحت اولیه عمارت می باشد.  7990. عکس هوایی سال 7شکل 

 در حال حاضر مساحت فعلی عمارت نصف مساحت اولیه است که توسط 

 خط چین زرد مشخ  گردیده. )ماخذ: نگارنده(
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. عکس هوایی فعلی و نقشه جانمایی عمارت که نشانگر تقلیل مساحت عمارت مری                3شکل  

، پس از تفکیک به کاربری مسرکرونری    7990باشد. در حال حاضر مابقی مساحت اولیه سال     

  تبدیل شده است.

. تحلیل معماری و بررسی ویژگی های معممماری دوره         2

 پهلوی اول

معماری بومی، در هر زبان و هر فرهنگی که معرنرا شرود، بره              

استناد سنت به ریشه ی معماری در گذشته ی دور و نرزدیرک              

اشاره میدهد؛ به دیگر سخن، معماری بومی چیزی نیست کره            

ما نتوانیم امروزه بیافرینیم، و چیزی نیست که دیگران پیش از            

هرر     [7]ما ساخته و دیگر کسی را توان آفرینش آن نبراشرد.               

سبک جدید معماری بر اصول، روشها و سنتهرای سربرکرهرای            

پیشین استوار است و به همین علت است که بین سربرکرهرای               

گوناگون معماری در گذشته رابطه ای محکم وجرود دارد بره           

طوری که مرزبندی در بین آنها دشوار به نظر مریررسرد. ایرن                 

نزدیکی اصول و روشهای معماری در بین سبکهای مرخرترلرف            

نشأت گرفته از فرهنگ، سنن و الگوهای رفتاری مشابره افرراد             

جامعه میباشد که با اندک تغییرات در شیوه های جدید زندگی           

و فرهنگ مردم که ریشه در زمان دارد، به علت پاسخگویی بره            

نیازهای جدید باعث به وجود آمدن سبکهای معماری میرشرده           

است. بی شک موضوعات مطرح و قابل بحث در مرعرمراری و                 

فضاهای شهری فراوان هستند. عناصری که در قالب شکلی و یا            

مفهومی می توانند عناوین متعدد و گسترده ای به خود بگیرند.           

در اینجا در یک طبقه بندی نسبتا کلی بیشتر به آن ویرژگری             

های دوره بیست ساله پرداخت می شود، که متاثر از ترحروالت             

 فکری، دگرگونی اساسی پیدا کردند.

 .برون گرایی1.2

شاید از بزرگترین و قدیمی ترین مشخصره هرای مرعرمراری             

گذشته ایرانی که آنرا از سبک های معماری متمایز می سرازد،             

پدیده درون گرایی است. این ویژگی بره دالیرل اعرترقرادی،                  

موقعیت جغرافیایی و ایجاد امنیت در خانه ها به عرنروان یرک               

اصل انکار ناپذیر تا حدودًا اواخر قاجار رعایت شده است. بناهای           

اواخر قاجار و نیز تحوالت عقیدتی و اجتماعی در آغراز دوره               

پهلوی اول، مهمترین خصلت معماری گذشته ایران را تغریریرر            

داد و بناها در همه حوزه ها و دسته بندی های ساختمانی بره               

ناگهان از درون به بیرون چرخش داده شدند. این چرخش بطور       

بنیادین بر دیگر عناصر معماری ایران نظیر: خیابانها، کوچه هرا،          

پنجره ها، نماها و... تاثیر گذاشت. بنابراین پدیده برون گررایری                

نخست در اندیشه ها شکل گرفت و متعاقب آن به معرمراری و            

ایجاد بناهای شهری نوین سرایت نمود.معماری برون گررا، برا             

قراردادن عناصر معماری در حول یک حیاط؛ ارتباط مستقریرم            

بنا را به داخل برقرار و ارتباط آنرا با بکارگیری دیوارهای بلرنرد              

جدا ساخته و تنها فضای ارتباطی داخل یا بیرون بره وسریلره               

هشتی و درب ورودی انجام می شود. برون گرایی شاخ  ترین            

پدیده معماری در دوره پهلوی اول می باشد کره بره دالیرل                 

گوناگون، تحوالت معماری این دوره نخواست خود را برا درون            

گرایی معماری گذشته ایران تطبیق دهد و یا معماری سرنرتری             

ایران نتوانست خود را با این تحوالت که زائیده تفکر مردرن و            

تجددگرایانه همگام گرداند. تفکر حاکم در طراحری و اجررای              

سردر ورودی عمارت جمشیدی از مشخصه برون گرایی پهلروی          

 تبعیت می کند.  

 .پالن2.2

در دوره پهلوی اول بیشترین تاثیرات و شدیدترین تغییرات در           

حوزه پالن بنا صورت گرفت. در این دوره چنانیه ظاهر برنراهرا         

بعضًا توانست عناصر گذشته معماری را به خود برگریررد ولری               

داخل  بنا نتوانست روابط فضایی پیشین را در خود جای دهرد.             

در این میان پله ها و راهروها از اهمیتی باال در تنظیم روابط و               

عملکرد فضاهای داخلی برخوردار شدند و عناصر دیگر نرظریرر             

آب، آب نما، باغیه و گیاه به بیرون ساختمان کشانده شردنرد              

. ساختمان، بسته به عملکرد و مقیاس آنها به دو یا چرنرد                [3]

هال تقسیم شدند که راهروها و اتاقهای فراوان در طررفریرن از           

ویژگی های اصلی آن شد. پالن عمارت جمشیدی نیز از ایرن               

 قاعده جدید پهلوی مستثنی نیست.
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. پالن نقشه برداری عمارت جمشیدی. همانطور که در پالن ترفرکریرک سربرکری            9شکل  

مشخ  است بخش های قرمز رنگ، بنای اولیه و بخش های بنفش الحاقات بعدی را نشان        

  می دهد.)ماخذ: نگارنده(

مرتررمرربرع و زاویره            1393913مساحت وضع موجود عرصه     

درجه می باشد. ساختمان اصلی        91قرارگیری نسبت به شمال     

این بنا به صورت چهارگوش بوده و تقریبًا در وسط حیاط قررار             

گرفته است. ورودی بنا به شکل زیبایی با سنگ هرای ترراش               

خورده که متمایل به قرمزمی باشد تزیین شرده اسرت و در                

قسمت شمال شرقی بنا قرار دارد. خوشبختانه در داخل خرود             

عمارت تغییراتی که ترکیب اصلی آن را تغیریرر داده براشرد،                

صورت نگرفته است اما در ضلع غربی حیاط یک ردیرف اتراق               

الحاقی جهت تکمیل فضای آموزشی احداث گرردیرده اسرت.              

را می تروان        مشخصات کلی پالن و آرایه های معماری عمارت       

چنین توصیف کرد: قرارگیری عمرارت بصرورت مررکرزی و                

دسترسی ورودی طربرقره اول           -دستیابی به آن از چهار ضلع     

عمارت از طریق دو ضلع بنا شامل: پلکان هرای مروجرود در                  

پوشش سقف: شیروانی با خرپرای         -اضالع شمالی و جنوبی بنا      

شیرسرها با طره     -چوبی و مزین به سازه های فلزی تهویه هوا          

نما: آجر نما )آجرری          -دیوارها: خشت با نمای آجری         -چوبی  

فضای سربرز       -که با آتش مالیم پخته میشد( بهمراه گیبری          

شامل: درختان سرو، انجیر، نارنج، توت، چنار بهمرراه حرو :             

پوشش سقف طبقه همکف: آجری نرقرش            -قلبی شکل سنگی  

خفته و رسته هالل دورش گیلویی ، سقف آجرری بره روش                

پوشش سقف طربرقره اول :           -جهازبندی ، طاق چمله آجری    

مربع   -سقفهای پروازبندی کاذب چوبی با نقش های: مستطیل        

قناس تولوز، شش ضلعی و شمسه شش پر، چلیپا و شرمرسره               

استفاده از ستون     -هشت پر بهمراه گیبری های نواری اطراف        

استفراده از      -های گیبری و آجرکاری در ایوان ها و بالکن ها           

قوس برنخشی )قوس هاللی آجری همراه با گلویی( در ایروان               

 -استفاده از قوس نیم دایره سنگی در ورودی برنرا                -جنوبی  

تامین نور ساختمان از طریق پنجره ها و نورگیرهای گیربرری            

 -موجود در نما با استفاده از اصل قرینه سرازی انرعرکراسری                  

دسترسی ساختمان از طریق اتاق های تودرتو و تعدد درهرای            

 ارتباطی میان فضاها.

 و تعدد درهای ارتباطی میان فضاها.

 

 . آرایه های چوبی و شیروانی سقف در پالن عمارت1.2.2

 15الی    70با توجه به مشخصات فنی، اصواًل به سقفی که بین           

شود که البتره      دار گفته می    درجه شیب داشته باشد سقف شیب     

درجره    05تا    90ها، چیزی بین      در اکثر موارد این شیب در بام      

سقف عمارت جمشیدی کره تروسرط          .شود  در نظر گرفته می   

کالف های چوبی مقاوم سازی شده ؛ توسط حصیر مسرطرح و             

 30توسط ورق فلزی عایق گشته است، دارای شیرب حردود              

درجه می باشد. در داخل بنا فضای دسترسی ثابت به پشت بام             

وجود ندارد و رفت و آمد به پشت بام از طریق پله های مرجرزا                

 انجام میگرفته است.

از مزایای کاربرد اینگونه سقف ها در بنا می توان به موارد ذیل             

 اشاره کرد:

از نظر معماری، ایرن سربرک دارای زیربرایری خراص و                   •

 .باشد بفردی می منحصر

دار عموماً از لحاظ زمرانری         های شیب   طراحی و ساخت سقف    •

 .شوند تر انجام می بسیار سریع

ی    دار کم شدن اندازه     های شیب   های رواج سقف    یکی از علت   •

هاست و به تبع آن وزن موثر در هنگام زلزله نریرز            تیر و ستون  

های برشی و یا بادبندهای       ی دیواره   کم شده و در مواردی اندازه     

یابدکه کم شدن وزن در مرورد آخرریرن           کار رفته کاهش می     به

 .رسد درصد می 15ی بنای مورد نظر گاه به  طبقه

دار نسربرت بره           ی ساختن سقف شریرب        کم بودن هزینه   •

 .های مسطح سقف
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تصویر هلی شات عمود و برداشت سقف و ترکیبات ساختاری شیروانی.  1شکل 

  ماخذ: نگارنده() 

همانطور که در تصویر باال مشاهده می شود در بخش مرکزی           

سقف عمارت دو بادگیر مزین در مرکز بنا قراردارد که درییه           

های آن در دو اتاق شاه نشین قراردارد. ارتفاع این دو سرازه           

متر می باشد. بادگریررهرا در        77تهویه از سطح زمین حدود   

واقع برج هایی هستند که برای تهویه بر بام خانه ها ساخرتره             

بر خانه ها در باالی آب انبارها و دهانه معدن           می شد و عالوه   

 ها نیز کاربرد داشت.

در خانه ها هوای خنک از بادگیر که نوع ابتردایری ترهرویره                 

مطبوع به شمار می رود، به اتاق های طبقره هرم کرف یرا                   

زیرزمین ها فرستاده می شود. ساخت این سازه هرا کرامرال                

مهندسی است و مساحت زیربنای خانه، مسراحرت حریراط،             

اندازه حو  درون حیاط، زیر زمین خانه، پشت یرا رو بره                

آفتاب بودن ساختمان و موقعیت جغرافیایی ساخرترمران در            

اندازه، ارتفاع و پهنی بادگیر ساخته شده اهمیت داشرتره و              

هی  بادگیری بدون توجه به این عوامل ساخته نرمری شرده              

از دیگر جلوه های خانه با معماری ایرانی کاربرد سقرف             است. 

های کاذب مزین چوبی و طاق های آجری می براشرد. کره                 

بسته به دوره ساخت و اهمیت بنا میزان تزئینات بیشتری را            

شامل می شدند. عمارت تاریخی جمشیدی نیز از این قاعرده             

مستثنی نیست. در کلیه اتاق های طبقه اول کره از ارزش                

بیشتری نسبت به طبقه زیرین خود دارند و به قطع جرهرت              

پذیرایی از میهمانان استفاده می شده اند، تزئیرنرات سرقرف             

کاذب چوبی مشاهده می گردد. این سقف ها در اتراق هرای               

شاه نشین شامل دورگیری های گیبری زیبا نیز مریربراشرد.             

سقف ایوان های شمالی و جنوبی نیز توسط همین سقف هرا     

پوشانده و مزین گردیده است. سقف های طبقه همکف نریرز              

 . شامل طاق چمله آجری و سقف آجر جهاز بندی می باشد

 . نما2.2

از آنجایی که در دوره پهلوی اول اندیشه سنت شکن، ترجردد          

طلب و مدرن با دیسیپلین نظامی بمدت بیست سال ظرهرور            

پیدا کرد، بیشترین ساختمان هایی که در این دوره سراخرتره        

شد بناهای حکومتی و مظهر نمایش این تفکر بودند. نماهرای        

آثار معماری گویاترین و بی بدیل ترین مرظرهرر ترفرکررات                 

حکومت وقت هستند و شاید بعد از دوره صرفرویره، ترنرهرا                

حکومتی که توانست بهترین بهره برداری و درخشان ترریرن            

نتیجه را در جهت ابراز اندیشه هایش به دسرت آورد، دوره               

پهلوی اول بود. باالتر قرارگرفتن ساختمان از سطح زمیرن و             

نیز نمایش آشکار بنا در وسط حیاط و ورودی سراخرترمران               

.  تقریبا در تمامی بناهای دوره پهلوی اول به چشم میرخرورد           

برآمدن بنا تعمداً و نه به علت وضعیت محیطی، عرالوه    .  [3]

بر اینکه یک اثر را نسبت به اطراف خود بهتر بیان می کند و        

آنرا بطور شاخ  از محیط اطرافش جدا می سازد، با ایرجراد      

ارتفاعی کاذب و دلپذیر بر سیما و نمای آن تاکید می نمایرد.             

 ورودی های بلند و ستون های مرتفع و کشیده در بناها، از  

یک نگاه به معماری دوره قدرت گرایی آلمان و آغراز قررن                

بیستم و از نگاه دیگر به عظمت و قدرت باستان گرایانه ایرران    

و رم نظر دارد. نماهای این دوره بیشترین استفاده را از نشانره     

ها و عناصر خطی عمودی برده است. ستونها و پرنرجرره هرا                 

بیشترین نقش را در این کاربرد داشته اند تا بتوانند بر ایجراد             

 حس ابهت و شکوه بنا در بیننده بیفزایند.  

رنرگ     –. سقف کاذب چوبی با ستاره هشت پر و چلیپا  همراه با نوار گیبرری          0شکل  

های بکار رفته: سبز تیره، سبز روشن، اخرایی و طالیی موقعیت قرارگیرری: اتراق شراه                   

متر سرقرف کراذب         1091* 7091به ابعاد : -نشین سمت ضلع شمالی واقع در طبقه اول 

چوبی با طرح سرمه دان  موقعیت قرارگیری: ایوان ضلع جنوبی بنا واقع در طبقه اول بره           

  متر ) ماخذ: نگارنده( 1191*7793ابعاد :
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مترر،شرامرل:     30973متر و عر   1191. نمای ضلع جنوبی به ارتفاع 75شکل  

دوستون آجرکاری، چهار عدد پنجره با حفاظ چلنگری در حالت اولیه، ، سره               

عدد نورگیر گیبری، درو پنجره های چوبی، یک پلکان ورودی سنگی )ماخرذ:        

 نگارنده( 

متر،شامل: دوسرترون       30971متر و عر   0391. نمای ضلع غربی به ارتفاع    77شکل  

آجرکاری، چهار عدد پنجره با حفاظ چلنگری در حالت اولیه، ، یرک عردد نرورگریرر                

 گیبری، درو پنجره های چوبی، یک پلکان ورودی سنگی )ماخذ: نگارنده( 

مرترر،شرامرل:      51971متر و عر   1391. نمای ضلع شرقی به ارتفاع 73شکل  

دونیم ستون آجری، سه عدد پنجره با حفاظ چلنگری در حالت اولیه، ، یرک                 

عدد نورگیر گیبری، درو پنجره های چوبی، یک پلکان ورودی سنگی )ماخرذ:              

 نگارنده(

متر،شامرل: دو سرترون          10973متر و عر   0591. نمای ضلع شمالی به ارتفاع 3شکل  

گیبری،دوستون آجرکاری، دو عدد پنجره با حفاظ چلنگری، گیبری طرح هخامنشی و          

گل و گیاه، سه عدد نورگیر گیبری، درو پنجره های چوبی، دو پلکان ورودی سرنرگری           

 )ماخذ: نگارنده( 

 . آرایه های ورودی ایوان ها2.2.2

ایروان برزرگ،        3نمای بیرونی چهار اضالع عمارت مرکزی شرامرل      

عدد ستون، گیبری های بدنه، نور گیرهای مرزیرن، در و          1بالکن،3

پنجره های چوبی، ازاره سنگی، شیرسرهای چوبی، آجررکراری، ورق            

فلزی گل بری، حفاظ چلنگری، پله های وروردی سنگی با تاکید برر              

عظمت گرایی بوده و مصالح بکار رفته در ساخت بدنه خشت با نمرای      

آجر می باشد. ازاره بیرونی اطراف عمارت از جنس سنگ گرنردمرک                

سانتی متر است. بطور کلی نمای جربرهره             375تیشه ای و به ارتفاع      

شمالی شاخ  ترین نما در عمارت تاریخی جمشیدی مری براشرد.               

 31913عمارت دارای دو ایوان اصلی بزرگ در اضالع شمالی به متراژ            

مترمربع  با سقف چوبی کاذب  10937مترمربع و جنوبی بنا به متراژ         

پروازبندی می باشد. که در ضلع شمالی با دو ستون های گیبرری و             

دو ستون آجری و در ضلع جنوبی با ستون های آجری مزیرن شرده                

است. .در دو طرف ایوان های اصلی اتاق های کوچکی قرار دارد کره                 

به آن غالم گردش یا گوشوار می گویند. ورود به ایوان ها از طرریرق                  

این اتاق ها و اتاقهای شاه نشین انجام می گیرد. ایوان ضلع شرمرالری      

بنا بعنوان ایوان تابستان نشین خانه کاربرد داشته است. در برخرش             

مترمربع و     7590شرقی و غربی عمارت جمشیدی دو بالکن به متراژ          

با سقف کاذب چوبی وجود داردکه هرکدام دارای دو نریرم سرترون                 

 )ستون توکار( می باشند.

 

 

 

 .  تصویر نما و داخل ایوان ضلع جنوبی )ماخذ: نگارنده(79شکل 

. برداشت تزئینات گیبری چدنی با طرح گیاهی، سرستون گیبری با طرح گل رز رنگ 71شکل

 های بکاررفته: زرداکر، سبز و قهوه ای، موقعیت قرارگیری نمای ایوان شمالی )ماخذ: نگارنده(
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. برداشت تزئینات نورگیر گیبری چدنی با نقش گیاهی و پرنده، رنگ 70شکل 

های بکاررفته: زرداکر،سبز،قهوه ای و آبی الجوردی، موقعیت قرارگیری: نمای 

 ضلع جنوبی بنا )ماخذ: نگارنده(

در کل می توان گفت بیشترین تزئینات نمای بریررونری             

ساختمان را گیبری های به سبک فرنگی یا چدنی شامل          

می شود. که اکثرا مزین به رنگ می باشد و بقایای رنرگ               

برروی آنها قابل مشاهده است. از میان چهار نمای برنرا،              

نمای ضلع شمالی بعنوان نمای اصلی دارای بیرشرترریرن            

 تزئینات گیبری است.

از دیگر تزئینات موجود در نمای ساختمان که در اکرثرر             

خانه های تاریخی شیراز مشاهده مری گرردد، کراربررد              

چلنگری های فلزی با چهارچوب چوبی بعنروان حرفراظ            

پنجره ها در طبقه همکف بنا می باشد که جنبه تزئیناتی           

را نیز شامل می شود. در کل عمارت سه نرمرونره طررح                 

چلنگری فلزی مشاهده گردید که طرح برداشت آن آورده         

شده است. ترکیب ازاره های سنگی و چلرنرگرری هرای               

فلزی در کنارهم جلوه زیبایی همراه با استحکام و قردرت           

 را در نظر بیننده تداعی می کند.

 

 

 

 

 

. برداشت تزئینات چلنگری فلزی برا        71شکل

 قاب چوبی پنجره های نما )ماخذ: نگارنده(

 

 

 

 

 . نتیجه گیری5

هویت تاریخی را می توان به معنایی که انسان ها از طرریرق              

احساسات ذهنی از وجود خاطرات خود و ارتباطات گسرترره           

اجتماعی کسب می کنند، تعریف کرد. این وجود و ارتباطات           

نیازمند مکانهایی برای شکل گیری است. مکان هرا مرراکرز              

اصلی تجربه ی بالفصل ما از جهان هستند. معنای مرکران،              

خصوصیات شکل دهنده به آن و نحوه ارتباط هویت و مکان           

تاریخی از مفاهیمی هستند که امروزه بسیار مورد توجه قرار          

گرفته اند. محیط حاصل برقراری تعامل میان افراد و مرکران             

کالبدی می باشد و چیزی بیش از ساختمان را در بررمری               

گیرد، این امر نتیجه تعامل بسیار پیییده مریران مرردم و               

مکان است. از سوی دیگر یکی از مهمترین چرالرش هرای                

پیش رو در احیاء بناهای تاریخی، عدم اطالع مردم از  شیوه            

های مداخله وعلم مرمت است که می بایست به متخصصین          

امر واگذار و از مداخله های شخصی و ناآگاهانه پرهیز گردد.           

عمارت تاریخی جمشیدی از این قاعده مستثنی نیست. ایرن           

عمارت اعیانی، مکانی است که هویت و روح خراطررات را               

درخود نگه داشته و  عناصر نشانه ای و آرایه های معرمراری              

مشخصی دارد که به بیننده منتقل شرده و برر ذهرن او                

تاثیرگذارند. لذا سعی بر آن بوده که در طرح مرمت عمرارت             

تاریخی جمشیدی کمترین دخالت انجرام گرردد. مررمرت              

تزئینات و فرم پالن با توجه به مطالعات فن شناسی عمرارت            

بشکل اولیه و مطابق با الگوی اصلی انجام گرفت. بازشوها و             

طاقیه هایی که در دوره کاربری بنا بعنوان مدرسه بستره و             

پوشیده شده بودند، به حالت اولیه بازگشتند. هرمریرنریرن          

براساس آسیب شناسی انجام شده کلیه عوامل آسیب رسران          

و آسیب های وارده پس از طراحی دیتایل مرمت هر بخرش،            

امید است که تالش انجام شرده گرامری            برطرف گردیدند.    

 کوچک و مثبت در عرصه مرمت باشد.

 تقدیر و تشکر

نگارنده بر خود الزم می داند از شرکت عمرران و مسرکرن                

سازان استان فارس بعنوان متولی و اولین مجری احریراء و              

باززنده سازی بافت های فرسوده و تاریخی در استان فرارس؛           

همینین متولی احیاء عمارت تاریخی جمشیدی برا هردف           

حمایت از میراث ملی و ارتقاء سطح کیفی بافت میانه تشکرر        

  کند.
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 منابع

، باززنده سازی بناها و شهرهرای       7911محمدمنصور فالمکی،     [7]

 77تاریخی، دانشگاه تهران.

. مطالعه مکانیزم ترخرریرب        7930علیرضا بهرمان، هاله زرینه       [3]

ت، مجله مهندسی صنایع، حفاظ ح یه طر و ارابنا  ت طوبت بر تزئینار

1 ،71-35. 

. برررسری     31سیده حانیه قوامی ماسوله، مارال صدقیانی، تیر        [9] 

لزوم حفظ ارزش های تاریخی وتحلیل فرایند حفاظرت ومررمرت              

همسان با ساختار عمرانی ومعماری در مجموعه بناهای بریرزکری،            

همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سروم ،          

 .71-1تهران، ایران، 

دموکراسری،مرعرمراری و فضرای          .  7915جان پارکینسون،     [1] 

-33، ترجمه سحر قاسمیان، مجله معماری ایران.شماره          همگانی  

95 

مطالعات ، طرح مرمت و احیاء      .  7931الدن شکرگذارجهرمی،     [0]

، مصوب میراث فرهنگی و گردشرگرری        عمارت تاریخی جمشیدی    

 استان فارس
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          Summary English  
 

   

 Golriz Nafisi 

 

 English Summery 

Articles: 

Analysis on Architectural Decorations of First Pahlavi Period 

Ladan Shokrgozar jahromi 

The historic mansion of Jamshidieh ( Emarat-e jamshidieh) is among the 200 historic houses 

located in Shiraz, Iran, that  has great importance as an early years Pahlavi period house. It 

was probably built between the years of 1312 to 1320 by Master Aboul-Ghasem Mohandesi; 

one of the famous architectures in Shiraz, for Haj Ali Jamshidi. After his death its functionality 

had changed to a school and then in 1396 the house was assigned to “Omran  va Maskan 

Sāzan Fars”, a company that conducted a project to restore the house. The importance of 

this house lays in its complete and almost unaltered architectural decorations that are a      

noticeable examples of first Pahlavi period decorations.  

They can be categorized in four groups: 

Wooden decorations: 

The wooden decorations can be seen in both the ceiling and the frames of windows and 

doors. The ceiling in the main room (Shah Neshin) is decorated with wooden ceiling that has 

patterns of star and cross, colored in dark and light green, ochre and gold. Doors and         

windows frames are made of Teak and Plane woods showing different geometric shapes.  

Stacco Decorations: 

Staccos are decorating the outside façade of four main galleries and they also can be found in 

some of the rooms. The patterns include arabesque and figurative shapes colored in ochre, 

green and brown. 

Brick Decorations: 

 The outer façade of the house is decorated with brick as by interweaving, make different 

geometrical patterns and shapes. The brick decoration can be highlighted as one of the      

distinguishing architectural decorations in early Pahlavi periods. 

Metal Decorations: 

 Forged Metals in different patterns used for window fences can be categorized as metal 

decoration in the house. 
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Historical buildings are part of urban fabric. The citizens receive part of their historical and 

cultural identity and social memories by living in and looking at this buildings, remembering 

both who they are and were, through history. So, in conservation and restoration of this 

building all the cautionary measures should be taken as to keep their given identity and 

meanings unaltered. The Jamshidieh mansion is one of those buildings, and during its         

restoration process that was carefully planned, these factors were under consideration.    

 Reports: 

The Rule of Wall Paintings in registration of Historic Buildings as a world heritage. 

Dr.Behshad Hosseini 

Murals or wall paintings can be described as painted surfaces on ceilings or walls. Its           

distinction to other painted surfaces is the interactive connection it has with architectural 

spaces, following the identity of that space and at the same time giving added values and 

meaning to the building itself. Through history, wall paintings as a visual medium were       

always used to communicate with audiences by conveying moral, political, cultural and       

religious messages. This interactive connection between paintings and the architectural 

structures had an impact on both to an extend that often, they cannot be interpreted         

independently. From this point of view, this joint meaning can be under consideration when 

a historic building undergoes the process of registration as a valued structure. In fact, in 

some cases the wall painting becomes the sole identity of that building in a way that without 

it the architectural structures loses its rule as such. 

Therefor in registration of world heritage, there are some examples of buildings that were 

registered and then conserved with more care and attention because the wall paintings they 

contained had significant values to world’s culture and history.       

Fire Disaster in Cultural Heritage 

Maryam Delgosha Abdoulmaleki 

In recent years, fire has been a great risk that threatened the existence of cultural heritage as 

it concluded in catastrophic and unreplaceable results in some cases. The recent events in 

both national; Meydān Hassan Abād and Grand Bāzar of Tabriz, or International capacity; The 

National Museum of Brazil and Notre Dame Cathedral, are a reminder of its disastrous       

results. But preventing them lays in learning, understanding and performing fire risk        

management in places with cultural and historical importance.  

Fire risk management protocols can be carried out in three levels; preventive, pending and 

after measures. There are several methods, materials and equipment that can be used in the 

process. Preparing a risk management plan for every   building and collection, Installing Fire 

distinguisher and fire alarm systems, instructing the employees and organizing a group of   

selected instructed employees to have a direct responsibility towards collections in the time 

of fire are among the first steps that should be taken.  . Calling the fire stations, evacuating 

the collections and building and then assessing the damage and preparing a report base on 

the assessment are the measures that should be taken through and after the fire.          
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Therefore fire risk management should be under considerations in Iran and international 

cultural heritage organizations so that the occurrences in Meydān Hassan Abād can be fully 

avoided or result in a lesser damage.  

Working group activities: 

Summary of Scientific lectures Series: 

First lecture: 

- Conservation and Restoration of “Saf-e Salam” Wall painting 

The first lecture was held by Architectural Decorations working group in Negarestan       

Garden Museum in Tehran (28/08/1397) in collaboration with Conservation of Modern   

Objects working group. The lecturer, fatollah Niazi; supervisor of Conservation of Modern 

Objects working group and a member of Architectural Decorations working group, gave his 

report on conservation and restoration process, Historical research and scientific analysis 

of “saf-e salam” wall painting, a Qajar stacco painting from a building in Qom, Iran, that 

was preserved and later on displayed in Negarestan Garden museum in Tehran. The        

ecture ended with showing a documentary on the wall painting’s conservation and         

restoration process. 

Second Lecture: 

-IR Photography of Historical Wall Paintings 

The second lecture was presented in Tabriz Islamic Art University in Tehran (28/03/1397) 

in a join program with Documentation working group by Soroush Kiaee as the lecturer. The 

lecture included a complete and thorough explanation on functionality of IR Photography 

in conservation of painting both murals and easels, pinpointing the use of this method in 

recognizing the changes a wall painting endures since its creation. The lecture was ended 

with a question and answer session. 

Third lecture: 

-Conservation and Restoration of Decorative Metal works in The “Sardar-e bagh-e Melli”, 

Tehran  

This lecture was carried out by Mohammad Tohidi in Mana art and culture Institute,       

Tehran (09/10/1397) regarding the matter of conservation of sardar-e bagh-e Melli Metal    

Decorations. A report on Technical research and the conservation and restoration process 

was presented.  

Forth Lecture: 

- History and Technology of the Islamic Period Architectural Decorations in National     

Museum of Iran    

The forth lecture was presented in Iran National museum (14/05/1398) in presence of    

museum director and ICOM-CC director and Member of working groups. The lecturer in 

order were Behnood Goharbin and Yaser Hamzavi.  
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The material and technology of the islamic decorations in museum were explained in a       

historical order beginning with the first century decoration of islamic period from Neyshabur 

Staccos to Ilkhanid and Teymorid decorations.Then it ended with a final explanation on       

National museum’s islamic staccos by museum director.  

Preface:  

Dr.Yaser Hamzavi 

Supervisor of Conservation of Architectural Decorations Working Group 

  In the summer of 1397 The Architectural Decorations and Wall Paintings working group   

officially began its work with the purpose of conducting respective specialist and researchers 

by bringing them together for a collaboration on collecting and sharing experiences and     

information regarding conserving and restoring architectural decorations and wall paintings. 

Therefore a series of related seminars, lectures and workshops along with side activities like 

preparing pamphlets and creating an Information database for conserving the architectural 

decorations was initiated. Now the working group continues its activities with more than 50 

member around Iran. 

The main responsibility and purpose of this group can be summarized in four categories: 

- Recondition and registration of all the architectural decorations and wall paintings specialist 

and conservators in Iran.  

- Execute a series of related lectures and workshops.  

- Publishing related books and articles. 

- Reviewing the conservation and restoration activities in Iran  

As the architectural decorations and wall paintings are a main part of Iranian historical and 

cultural identity; encompassing a vast number of historical periods and geographical regions, 

the responsibility of this group in conserving them for the future generations is of great duty.  

Present newsletters is a result of The Architectural Decorations and Wall Paintings working 

group’s members, And hopefully it would be useful to all of our colleagues.    

As final saying it should be added that I am thankful to my great teacher and mentor             

Dr  Rasool Vatandoust the director of ICOMM-CC Iran. 
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