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 سخن آغازین

    

 یاسر حمزوی                      

)دکترای حفاظت و مرمت آثار و اشیای تاریخی و 

 فرهنگی( 

 

 رسید موکب نوروز و چشم فتنه غنود       

 درود باد بر این موکب خجسته، درود     

 الشعرای بهار()ملک

انتشار دومین شماره از خبرنامه، مصادف شده است با نوروز و          

آغاز فصل بهار. به همین مناسبت، سال نو را خدمت اعضای             

های معماری، اعضای گروه     محترم کارگروه حفاظت از آرایه      

حفاظت ایکوم ایران و مردم عزیز ایران تبریک عرض نموده و            

 کنم.سالی بسیار خوب برای همه عزیزان آرزو می

متأسفانه در یک ماه گذشته شاهد ورود ویروس کرونا                        

(Coronavirus disease COVID-19  )    به ایران بودیم که

به سرعت شیوع پیدا کرد و همه احوال و امورات کشور را                

ها، بازدید از      تحت تأثیر قرار داد. بخش آموزشی دانشگاه          

های مرمت   ها و بناهای تاریخی و بسیاری از کارگاه             موزه

های معماری و ... تعطیل شد. خوشبختانه برخی از                آرایه

اندازی کردند یا اگر      ها، بازدید مجازی از موزه را راه          موزه

داشتند، برنامه را تقویت کردند تا بتوانند به عالقمندان این             

های پیش روی   حوزه، تا حد امکان خدمت رسانی کنند. برنامه       

های معماری نیز تحت تأثیر این فضا       کارگروه حفاظت از آرایه   

تر شد. از جمله این           رنگقرار گرفت و محدودتر و کم          

های تخصصی بود که    ها و کنفرانس  ها، برگزاری نشست  فعالیت

متأسفانه تا بهبود وضعیت کنونی لغو گردیده است. هر گونه            

گردهمایی و جلسات حضوری نیز لغو شده است. ولی از                

ها این قابلیت را دارند که از راه          آنجایی که برخی از فعالیت     

دور و ارتباطات مجازی انجام پذیرد، بنابراین سعی شد                

ها متوقف نشود و شمارۀ دوم مجله، آماده و منتشر              فعالیت

که اعضای کارگروه که هر کدام در شهری از ایران          گردد. با این  

کنند و با استرس         هستند و شرایط بحرانی را سپری می          

هایی را در جهت     خانه نشین شده اند، تا حد امکان فعالیت         

 پیشبرد اهداف کارگروه انجام دادند.   

از اتفاقات ناگوار سال گذشته، از دست دادن استاد                     

های معماری، آقای مهندس حسین       پیشکسوت مرمت آرایه   

از هنرستان هنرهای      3333آقاجانی بود. ایشان در سال          

زیبای اصفهان فارغ التحصیل شدند و همزمان آغاز همکاری           

با هیئت ایتالیایی ایزمئو در چهلستون اصفهان اتفاق افتاد.             

قرارداد کار با اداره باستان شناسی بسته شد که این اداره زیر             

نظر آموزش و پرورش بود. در ادامه، استخدام سازمان حفاظت          

از آثار باستانی وزارت فرهنگ و هنر )زیر نظر وزارت فرهنگ و            

دوره کارشناسی مرمت     3333الی    3332هنر( شدند. از سال     

را در دانشگاه رم گذراندند و دانشجوی اولین دوره کارشناسی           

ارشد رشته مرمت آثار تاریخی در اصفهان بودند که در سال             

فارغ التحصیل شدند. حدود سه دهه در دانشگاه هنر             33۳2

اصفهان تدریس و دانشجویان زیادی را تربیت کردند. همزمان         

در سازمان میراث فرهنگی که استخدام بودند، به دلیل دانش           

و همچنین تجربه باال در بسیاری از بناهای تاریخی شاخص            

در استانهای مختلف به حفاظت و مرمت آرایه های معماری            

پرداختند و بسیاری از آثار را از خطر نابودی نجات دادند.                

بنده این افتخار را داشتم که از مصاحبت این استاد بزرگوار              

برخوردار شوم و تا حد اندکی از تجربیات زیاد و ارزشمندشان           

استفاده کنم. روحشان شاد و یادشان گرامی باد. در پایان بر             

خود الزم میدانم از تمامی همکاران این شماره از مجله                 

صمیمانه سپاسگزاری کنم. باید قدردان افرادی باشیم که در           

این شرایط بحرانی به فکر میراث تاریخی و فرهنگی کشور              

هستند و در حد توانشان، نه با شعار بلکه با انتشار مطالب                

کنند. همچنین تشکر         ارزشمند، به این حوزه کمک می          

کنم از ریاست محترم گروه حفاظت ایکوم ایران و                  می

دبیرخانه این مجموعه و همچنین مسئول محترم خبرنامه که         

 اند. زحمات زیادی را متقبل شده

 یاسر حمزوی                                                                       

                                                 3322923932  
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9  مسئول آزمایشگاه مرمت و ناظر تزیینات معماری مژگان موسی زاده 

 دستی و گردشگری خراسان رضوی  اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع

mosazadehm@yahoo.com 

نقش حفاظت و مرمت در معرفی پایدار مدرسه 

غیاثیه خرگرد خواف با تکیه بر آرایه های 

 معماری

چکیده   

مسجد مدرسه غیاثیه خرگرد خواف واقع در خراسان رضوی            

یکی از بناهای تاریخی دوره تیموری است که تلفیقی از                

آمیختگی هنر، میراث ملموس ، میراث ناملموس                درهم

گردد و کدام مؤلفه      معماری و آرایه های معماری را شامل می       

توان بیان نمود که بر دیگری برتری نداشته باشد ؟             آن را می  

در این مقاله محقق سعی بر آن دارد تا با ترکیبی از روش                 

تحقیق تاریخی و پیمایشی ؛ با ارایه نتایج حاصل از مطالعات             

ای ؛ ضمن بررسی تصاویر و            میدانی و مطالعات کتابخانه     

های فنی موجود در آرشیو اسناد ، آزمایشگاه و کارگاه             گزارش

دستی و گردشگری     مرمت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع       

خراسان رضوی؛ مربوط به پیشینه حفاظت و مرمت پنجاه             

سال گذشته بنای تاریخی مدرسه غیاثیه خواف )تأکید بر              

های معماری ( و معرفی استادکاران تجربی استان ؛ با              آرایه

های امر ،     های کاربردی و سنتی و چالش       اهداف معرفی روش  

شناسی مدرسه    اهمیت بررسی و نیازسنجی کالبدی و آسیب       

غیاثیه با توجه به نوع آرایه های معماری و میراث ناملموس             

نهفته بنا را دنبال نموده و درنهایت با ارایه مدل تحلیلی ؛                

های   عنوان فرصت   مفاهیم سازمان دهنده ، پایه و فراگیر به          

افزایی و شناخت در سطوح ملی و فراملی در قالب                    هم

های ناملموس     متغیرهای میراث ملموس ، میراث و مؤلفه          

های معماری، معماری بنا و معرفی        حفاظت و مرمت ، آرایه     

 بندی و تبیین نماید. پایدار ؛ شناسایی ، طبقه

تزیییینیات     ،مسجد مدرسه غیاثیه خرگرد خواف : ها  کلیدواژه

میییراث   ، میعیرفیی پیاییدار       ، و میرمیت    حفاظیت ، معماری

 میراث ناملموس  ،ملموس

 مقدمه : -1

هجری با یورش مغوالن ایران به گورستان             7ابتدای قرن 

خاموش تبدیل شد، ولی معماران با استفاده از ذوق و تلفیق             

معماری گذشته ایران سبکی جدید به نام آذری به وجود               

شود: دوره اول زمان هوالکو       آوردند که به دو دسته تقسیم می      

خان و دوره دوم زمان  تیمور در پایتخت سمرقند شروع شد.             

های هنر و معماری        ترین دوره   عصر تیموری از درخشان     

اسالمی ایران است که با استفاده از فرهنگ و تفکرات بنیادی            

ویژه در نقاشی     های مختلف به  معماران گذشته ایران در زمینه    

اند. تیمور همواره کوشید تا       نظیر داشته   و تزئینات پیشرفت بی   

تمامی علما و دانشمندان و معماران و هنرمندان را که از                

ی خاص و عام بودند به پایتخت         حیث شهرت و مهارت شهره    

خود سمرقند آورده تا سریع ویرانی هارا جبران کند. از                 

های معماری تیموری ، تنوع رنگ، تحول گنبدهای دو            ویژگی

کارگیری کاربندی    ها و به    ی ، پیوسته و گسسته و قوس        پوسته

گیری از هندسه معماری ، مقیاس رفیع که            و مقرنس ، بهره   

شاید  به دلیل نشان دادن اقتدار حاکمان بوده و از                      

ترین بناهای شکوهمند      های ممتاز برخی از شاخص        ویژگی

گور امیر تیمور در    -طور مثال: ریگستان    دوران تیموری است به   

(.مسجد    3337متر ارتفاع دارد)کیانی ،      32سمرقند ایوان آن     

مدرسه غیاثیه خرگرد خواف ازجمله بناهای چهار ایوانی و             

آجری است که در زمان شاهرخ تیموری با تالش پیر احمد              

خوافی و توسط دو برادر به نامهای قوام الدین وغیاث الدین              

شده است. بنا در دوطبقه و        ق ساخته -ه  333شیرازی به سال    

تاالر بزرگ در     2ها    تاالر مربع در گوشه     3غرفه و حجره,    32با  

شده   عنوان مسجد و مدرسه ساخته       طرفین هشتی ورودی به   

ترین و زیباترین بناهای شرق ایران و           است. این بنا از مهم     

های   منطقه خراسان است. زیبایی و استحکام و اهم شاخص          

معماری تیموری در کلیه زوایا معماری و گوشه گوشه بنا به             

 خورد. چشم می
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 گستره مفهومی و ضرورت :  -2 

ناحیه خراسان بزرگ در شرق ایران قبل و بعد از اسالم ،                "

نقش مهمی در توسعه معماری داشته است ، خراسان منشا             

تدریج به سایر نقاط      های معماری بوده که به      بسیاری از نوآوری  

رو بسیاری از محققان سبک معماری          یافته است ازاین    انتقال

دانند.   خراسانی و تزیینات وابسته به آن را بسیار مهم می              

ویژه به این دلیل که بسیاری از بناهای مذهبی و غیرمذهبی             به

این ناحیه پس از گذشت هزار سال هنوز استحکام خود را               

( و  پس از حمله ویرانگر          ۳7،  3337اند .) کیانی،    حفظ کرده 

صورت چهار منطقه کامالً      مغول جهان اسالم شرق نزدیک، به      

های زاگرس آغاز و به       مجزا از هم درآمد که یکی از انها از کوه         

(  . با توجه     32،  3373گردد .) هیل و گرابر ،       خراسان ختم می  

به ویرانی و جنگ و جدال دوره مغول و شروع دوره ایلخانی با              

نصیرالدین طوسی که در      صدارت دانشمند ایرانی چون خواجه    

 33،  3337توسعه فرهنگ ایران نقش اساسی داشت ) کیانی ،        

های   ( . پس از خرابی بالد خراسان در اسفار و لشکرکشی            3۳و

امیر تیمور این پادشاه فرزند خود شاهرخ را حکومت خراسان           

داد و او درصدد آبادی بالد منهدم شده برآمد) قصابیان ،                 

امروزه ، خراسان تنها به استان شمال شرقی             .(32،  333۳

های میانه خراسان      شود ، ولی در سده         ایران اطالق می   

تری را دربرمی گرفت. این منطقه ازنظر               سرزمین وسیع 

دانان عرب به قلمرو تحت اختیار مسلمانان , میان               جغرافی

دشت کویر یعنی صحرای مرکزی ایران و مرزهای چین و هند           

(. همچنان که  بخارا در          333۳:37شد)اکین،    اطالق می 

افغانستان کنونی مقبره شاه اسماعیل، از شهرهای مهم               

خراسان دوره اسالمی است و موردتوجه حکمرانان این سلسله         

قرار گرفت و رو به آبادانی گذاشت و مرکز تجمع هنرمندان و             

اقتدار تیموری در     ." (33،  3337شاعران شد ) کیانی ،       

کشورگشایی موجب فتح سرزمین وسیعی از مناطق مختلف          

ایران ازجمله خراسان ، هرات ، تبریز ،مرو، نیشابور و... سراسر            

النهرین ، بغداد ، سوریه و آناتولی شد. در دوره تیموری                بین

شهرهای بزرگ ازجمله مشهد از اهمیت خاصی برخوردار بود         

 (22و  22: 3337) مکی نژاد ،

با توجه به مرکز پایتخت حکومتی دوره تیموری در سمرقند            

عنوان   بنای معروف گور امیر و خاندان تیموری به این بنا به             

کردند) هیل و گرابر       مقبره خانوادگی ، حداکثر توجه را می        

شده در این عصر به دست گروه         ( . بناهای ساخته   ۳7،  3373،

معماران و هنرمندان ایرانی که در آن زمان بین شهرهای یاد            

شده ) اشاره به هرات و بخارا ( خراسان بزرگ دررفت و آمد               

( و در حال حاضر      333،33شده بود .) کیانی ،       بودند احداث 

بی خاتون)همسر تیمور ( باقران مرمری بزرگ در            مسجد بی 

کاری   بیگ چهار ایواِن با تزیینات کاشی         حیاط ، مدرسه الغ    

کند . مقبره خواجه       ممتاز در ازبکستان فعلی خودنمایی می       

عبداهلل انصاری در دوره غوریان و سلجوقیان اندکی آبادی              

صورت اساسی    داشت اما در زمان شاهرخ میرزا تیموری به           

کاری شد و خانه زرنگار، حوض زمزم،                تعمیر و کاشی    

هایش چشم را     نوشته  های منقش، احجار رنگین، و سنگ       سنگ

(در سبک تیموری تزیین      3322بخشد .) پیام آفتاب ،        جال می 

عنوان یک واحد کل      بخشد ، به    عالوه بااینکه به بنا وحدت می     

شود که نمای خارجی بنا        کند. تزیین سبب می     نیز عمل می  

صورت یک پدیده مستقل درآید.         خود به   خودی  تقریباً به 

( کاربری و صفت مسجد               372،  337۳) گلمبک و ویلبر ،       

مدرسه غیاثیه ریشه در اعتبار علم و دانش و ضرورت                  -

آموختن و فراگیری اصول و مبانی قرآن مجید و اصول دین              

اسالم در میان مسلمانان و برقراری مراکز علمی دارای سابقه            

عنوان پایگاه    زمان با ظهور اسالم به      کهن است که همگام و هم     

مرکز نشر و تعلیم قرآن و مبانی فرهنگ اسالمی در مساجد              

مسجد سوای از عملکرد عبادی به دلیل            .شود  شروع  می   

گردهمایی مسلمین مکان بسیار مناسبی برای آموزش عمومی        

علوم اسالمی بوده است و مدارس اسالمی، در رابطه مستقیم            

ای از آن تأسیس و توسعه یافت ؛ به            با مسجد همچون شعبه   

همین دلیل است که معماری مدارس اسالمی در شباهت              

گردد ارتباط بین دو      کامل با معماری مساجد اسالمی بر پا می       

مرکز عبادی و علمی یعنی مسجد و مدرسه، در طول تاریخ              

اسالم به صور مختلف وجود داشته که هم ازنظر علمی و                 

تأمل است . از قرن چهارم         معنوی و هم از بعد معماری قابل       

گیرد قدر مسلم این      مدارس نظامیه در سراسر ایران شکل می       

 مدارس با شیوه معماری مساجد بناشده است .  
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مدارس صابونیه ، بیهقی، سعیدیه، صاعدی در نیشابور ،               

گردد و بعد از حمله مغول        مدرسه زوزن در خراسان برقرار می     

مدرسه رکنیه و کمالیه در یزد و در دوره تیموری مدرسه               

پریزاد و مدرسه دو در مشهد، غیاثیه در خرگرد خراسان،               

بدیعیه در هرات،دشتکی در شیراز و حافظیه در یزد از                 

شوند.تلفیقی از تمام     ترین بناهای این دوره محسوب می       ارزنده

گیری یک بنای     مناسبات مادی و غیرمادی در ایجاد و شکل        

قدری در یکدیگر گره      تاریخی به همراه متعلقات آن؛ گاهی به      

ناپذیر است که یک کل واحد را به وجود               خورد و جدایی   

را خلق  میاورد منظرهای فرهنگی پیامد فرهنگی است که آن        

ها یا مداخالت فیزیکی منتج        کرده ، از خالل باورها ، ایده        

ها و محیطشان است.        شده و دال بر ارتباط میان انسان          

های حفاظتی منظرهای فرهنگی،        افزایش شناخت چرخه   

شان که فهم    حرکتی است برای جداسازی بناها  از محیط          

دهد.       عنوان یک کل بازتاب می           میراث فرهنگی را به      

(  حضوردل و نقش هنرمندان و           33  -3323  -) ارباسلی 

معماران خاص  به واسطه سنگ تمام نهادن بر تک تک                 

های معماری برخی    خشت ها و یا  نحوه و ظرافت آرایه             

قدری محسوس و اشکار میباشد        بناهای تاریخی خراسان  به     

که با توالی زمان بر ارزش های ان افزون می گردد  گاهی                 

ورود به بعضی از این بناها ،ورود به فضایی چنان سحر آمیز و             

گردد و  گیرا بود که احساس ناشی از آن هرگز فراموش نمی           

این احساس چنان قوی بود که در دیوار عظیم  میان  نسل               

ما و گذشتگانمان ، واسطه ایجاد می کرد که نیاز به شناسایی            

بنا از ان سر بر می اورد ، نیازی که به تدریج و در طول                     

سالیان ، عالقه به شناسایی معماران را در پی داشت.                                  

توان گفت که تزیینات    درمجموع می   (7  -3333  -)بزرگ نیا 

در معماری اسالمی دو جنبه دارد، یکی پوشاندن سطوح              

ناصاف و خشن با مصالح مناسب و مستحکم ، دیگری جنبه             

زیبایی شناسانه و محتوایی نقوش تزیینی .به زعم ما ،                  

تزیینات صورت های نمادینی ازهنراسالمی بوده . ) مکی نژاد           

( . از بناهای شاخص و دارای اهمیت دوره تیموری          3،  3337،

واقع درخراسان کنونی ، دارای اهمیت و مورد بحث درسطح            

المللی میتوان از مدرسه غیاثیه خرگرد خواف نام برد               بین

 33۳روستا خرگرد بر سر راه تربت حیدریه در فاصله                  

کیلومتری مشهد و مرز افغانستان قرار گرفته است . این                

روستا زادگاه وزیر مقتدر شاهرخ ، پیراحمد خوافی بانی               

مدرسه بوده است . این مدرسه از لحاظ هیبت ساختمانی و             

تزیینات و فنون طاق زنی بدیع ان بارز و مشخص میباشد .در            

های قوام الدین و غیاث الدین      این بنا امضا دو نفر معمار به نام       

شیرازی وجود دارد، این بنا هم زمان با مسجدگوهر شاد و              

مدرسه هرات ساخته شده است و در تزیینات ان کاشی معرق           

، ترکیب کاشی مربع با اجر دراشکال مختلف هندسی و                

عنوان زمینه طرح ها       همچنین قطعات سفال بدون لعاب به       

همراه با رگه های سفال لعابدار به کاررفته است. ) مکی نژاد             

(. مدرسه غیاثیه  از لحاظ نوع کار بندی ها و               23،  3337،

العاه است . مقرنس های آن بعضی به           مقرنس یک اثر فوق    

صورت پتکانه و بعضی چفت آویز و آویخته به سقف                         

( در همین دوره است که        23،  3333باشد . ) پیر نیا ،       می

ه.ق   323گوهر شاد اغا حلیله جلیله میرزا شاهرخ در سال             

مسجد جامعی در قبله حرم مطهر علی بن موسی الرضا )ع(             

بنا کرد که این مسجد چشم و چراغ ابنیه عهد سالطین                 

تیموری است و از نظر نفاست کاشی های جداره مسجد و               

طرح و نقشه یکی از شاهکارهای هنر معماری و کاشی و خط            

( این مجموعه    3332،33و نقاشی و امثال ان است.)مولوی،       

دهد . گنبد     یک طرح چهارایوانی تعدیل یافته های را ارایه می        

رفیع خارجی مسجد به رنگ فیروزه ای است و دو مناره با               

تزیینات کاشی معرق و اجر در دو طرف ایوان منتهی به گنبد            

الدین دیده میشود این مسجد ازشاهکارهای استاد قوام             

شیرازی است . تزیینات این مسجد با انواع نقوش هندسی و             

گیاهی به روش کاشی معرق پوشید شده است . ) مکی نژاد              

دوره تیموری نمای خارجی یک بنا عبارت از         "(.  23،  3337،

نمای حیاط )اگر حیاطی وجود داشته باشد( به انضمام دیوار           

های خارجی بنا . معماران دوره تیموری در بند این نبودند              

که نمای خارجی را طوری ترتیب دهند که انعکاسی از                 

اسلوب ساخت داخل بنا باشد . از این رو در مدرسه واقع در               

خرگرد ، جادری های بسته بیرون از بنا با نظم دیوار ها که از              

درون  ترتیب یافته ؛تطبیق نمیکند . جرزهای جسمی اطراف          

نمای حیاط قوش رباط با گزینش جای تقسیمات شاه نشینی          

 (. 3373:3۳3آید)گلمبر و ویلبر، پشت آن جود در نمی
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بایسنقر پسرشاهرخ خود هنرمندی فعال و حامی                    

هنرمندان بود  از کارهای مهم او تشکیل مدرسه عالی هنری           

در شهرهرات بود که در آن حدود چهل خطاط و مذهب               

شبانه روز مشغول به کار بودند و خود خطاطی چیره دست             

بود و نسخه هایی از قرآن و همچنین کتیبه زیرگنبد مسجد            

(. در  23،  3337گوهر شاد به خط اوست. ) مکی نژاد ،             

فهرست کتاب معماری تیموری در ایران به برخی از شاخص          

های مهم معماری تیموری در ایران اشاره شده است                 

نظیر:کاربرد بنا؛ معماری و جامعه؛ معماران؛بنایان؛ هنرمندان       

و استاد کاران ؛ طرح ذهنی، اجزا نرکیب کننده ، اصول                 

سازمان دهنده ،شکل و اهمیت بنا؛ طبقه بندی ساختمان ؛            

عنوان اساس طرح،      مصالح و روش های تزیین ،هندسه به         

روند طرح در معماری، هندسه طاق های کوکبی  و ایجاد              

فضا وابستگی آثار با محل آنها  که در این تحقیق مضامین              

صادق آن در بنای مدرسه غیاثیه در قالب های میراث                 

 ملموس و ناملموس کامال خودنمایی دارد.

موقعیت جغرافیایی و ظرفیت های طبیعی،              -3

 فرهنگی و تاریخی خواف

 232شهرستان خواف در        

کیلومتری جنوب شرقی         

کیلومتر مرز    332مشهد ، مرکز استان خراسان رضوی و           

های مشترك با افغانستان دارد و دارای چهار بخش به نام             

بخش مرکزی ، سالمی ،سنگان، زوزن و هفت دهستان و              

های خواف ، نشتیفان ،زوزن ،قاسم       پنج کانون شهری به نام    

آباد و سالمی است . شهرستان مرزی خواف با مساحت                

کیلومتر مربع از شمال به شهرستان رشتخوار          2727حدود  

از شرق به افغانستان و تایباد، از سمت جنوب به قائن و از                

غرب به شهرستان های گناباد و تربت حیدریه محدود                     

گردد. مرکز این شهرستان, شهر خواف است. شاید ابن            می

ندیم نخستین کسی باشد که در الفهرست این قصبه را روی            

خوانده است. هنوز مرکز شهر خواف را به همین شکل روی                    

کشوری, شهرستان     آخرین تقسیمات    اساسگویند.بر  می

خواف دارای چهار بخش,هشت دهستان و پنج شهر به نام             

های رود خواف, سنگان, قاسم آباد, سالمی و نشتیفان                    

می باشد.با توجه به موقعیت جغرافیایی و فرهنگ زیست             

بومی منطقه میتوان گفت شرایط اقتصادی کل منطقه خواف         

تواند بر روی یکدیگر تاثیر داشته و همچنانکه  پیشینه و            می

بناهای تاریخی شاخص در سطح فراملی نظیر مدرسه غیاثیه         

خرگرد و نظامیه خرگرد ، مسجد ملک زوزن و ظرفیت                

عنوان فرصت های بی      تجاری معدن سنگ آهن سنگان  به       

نظیر در خواف مطرح بوده  و توانسته منجر به  ایجاد فرصت             

و یا توسعه منطقه گردد. سابقه تاریخی                         های شغلی  

به چند هزار سال پیش برمی گردد .این والیت در             »خواف«

عصر اشکانیان و ساسانیان دارای شهرهای آباد بوده است و            

تاکنون بدون تغییر نام موجودیت خود را حفظ کرده است .            

محسوب » پارت«شهرهای خواف جزو شهرهای سرزمین        

اند   گفته  می »کنارنگ«می شدند و به حاکم والیت خواف            

(. برخی بر این باورندکه          33و      33،      3333)مشکور

از شهرهای شاهان اشکانی است که       » سوزیا«یا   »سوزیان«

شود و مابین هرات و        نامیده می    »زوزن  «اکنون شهر 

نیشابور قرار گرفته و از هزاره های قبل از اسالم آباد بوده                

است. این منطقه شاهراه تجاری شبکه راه ابریشم و معبر              

زردشتیان آذربایجان به سیستان برای حمل آتش مقدس           

( و ویلسون   3333(.  کینیر )   33۳۳،3۳3بوده است) خسروی    

( نیز زوزن را همان سوزیان قدیم می دانند )عدل،             3333)

(. یونانیان باستان هم به سوزیانا و رود                  23:  3377

اند. خواف همچون خواف نوشته       اشاره کرده   »خواسپس  «

دانان عصر  شود. تمامی جغرافی   شود و خاف خوانده می      می

اسالم همچون یاقوت در معجم البلدان, مقدسی در احسن            

التقاسیم, و حمداهلل مستوفی در نزهت القلوب و سرانجام             

حافظ ابرو در جغرافیای تاریخی, خواف را به همین شکل             

خواف   3293امروزه خواف وسعتی در حدود       ضبط کرده اند.  

قدیم را دارد.در گذشته,تربت حیدریه و بخشی از منطقه ای           

که اکنون در افغانستان قرار دارد جزو خواف بوده                    

است.خواف از نظر پیشینه تاریخی پیش از اسالم,جزیی از            

قلمرو پارتیان بوده و سابقه تاریخی اش به چندین هزار سال           

 رسد.  می

  



به گزارش دکتر مشکور,صاحب رسالیه اییران در عیهید                  

هیای  باستان,خواف در عهد اشکانیان و ساسانیان جزو شیهیر          

آباد ایران بوده که ازتوابع مهم ابر شهر نیشابور میحیسیوب                      

گفتند و میردم ایین     می شد جاکم این والیت را کنارنگ می     

خطه سنی مذهب اند. حافظ ابرو, دانشمند و میورخ نیامیی                

,خواف را چنین توصیف کرده است: خواف نحییه           2و    3قرن  

ای است مشهور که مردم بزرگ از آن برخاسته انید. خیواف       

 32222محل عبور شاخه ای از جاده بیریشیم بیه طیول                 

کیلومتر است که در قرن اول قبل از میالد ,از شهر سیان در              

شده اسیت. والییت       چین و از طریق هرات به ایران وارد می        

ق که هرات از ایران جیدا شید,بیه             -ه  3232خواف از سال    

تابعیت مشهد)خراسان کنونی( در آمد. مناطق جام و خیواف           

در میان هرات و مشهد از مراکز مهیم و میورد حیمیاییت                   

تیموریان بود و حمایت از منطقه بدان علت بود که بسییاری            

از وزیران حکومت تیموریان در هرات از آن منطقه بودنید .             

این وزیران به نوبه خود شهرهای مینیطیقیه خیواف را بیا                

های معماری تیموری مزین کردند) اکین ،         زیباترین شاهکار 

های فوق العاده قوی مدرسه غییاثیییه    (. از ظرفیت  333۳،33

همجواری جغرافیایی با مدرسه  نظامیه  است که در زمیان             

وزارت خواجه نظام الملک ساخته شد و آندره گیدار دربیاره              

این مدرسه میگوید: بنایی که قدیمی ترین مدرسیه چیهیار              

ایوانه در ایران و اولین نمونه  های آجیر تیراش در دوره                  

های سلجوقی و نمونه بارز ان کیتیییبیه            اسالمی روی کتیبه  

 (. 323، 3337نژاد،مدرسه نظامیه خرگرد  ) مکی

 جغرافیای روستای خرگرد تاریخچه و -4

روستائی کهن با ساکنانی اندك در کنار جاده آسفالته خواف          

تایباد ودر پنج کیلومتری شهر خواف در باره این روستای            –

 ‚کهن که خود روزگاری شهری مهم و باستانی بوده اسیت              

نام یکی از    ‚ گویید: )) خرجرد    لسترنج در این باره چنین می     

این نام بیه شیهیر خیرگیرد و                    ‚ شهرهای مهم خواف است  

را بیه صیورت       خرد گرد نیز مشهور است ولی ابن حوقل آن        

خرگرد که یاقوت آنرا فرجرد ضبط نموده است . کوسوی ییا             

کوسویه نزدیک به رودخانه هرات و در شمال خرگرد واقع و         

بزرگترین این هرسه شهر بود . و یک سوم شهر بوشنج کیه               

مجاور آن بود وسعت داشت و خرگرد از نواحی والیت جیام             

است. در فرهنگ جغرافیائی ایران نیز در ذیل عنوان خرگیرد          

آمده است: دهی است از دهستان رود میان خواف شهرستان          

هزار گزی جنوب خاوری رود. سیر           ۳تربت حیدریه واقع در     

راه شوسه عمومی تربت حیدریه به نیاز آباد . این دهکده در     

آب آن از قینیات و            ‚ جلگه ای واقع با آب و هوای معتدل         

محصول آن عبارت از غالت و پنبه و شغل اهالی زراعیت و               

 کرباس بافی و راه آن اتومبیل رو است .

 عکس هوایی خرگرد 1-4

 حجم کلی بنا  2-4
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 پرونده ثبتی بنا  4-4

ه 333مدرسه غیاثیه خرگرد  خواف تاریخ ساخت9دوره اثر :            

به ثبت آثیار  3332دی ماه   33ق ) تیموریان( و در تاریخ         -

 تاریخی رسید.

 مدرسه غیاثیه ، مطالعات تطبیقی    معماری ویژگی -5 

معماری دوره تیموری از بسیاری لحاظ مدیون دوره  ماقبیل           

خود ؛ علی الخصوص معمار دوره مغوالن ایران اسیت . در           

واقع تعدادی از معماران و پیشه ورانی که در ساخت و ساز و            

تزیین ابنیه تیمور لنگ و شاهرخ در آسیای مرکزی کار میی            

کردند از اهالی ایران و از آنجا به سمرقینید گسیییل شیده           

هاییی چینیدی از نیظیر            بودند  . در دوره تیموری نوآوری       

ساختمان سازی به وجود آمد . مساجد این دوره اصیوال بیر               

مبنای پالن و طرح مساجد سلجوقی شامیل ییک حیییاط               

مستطیلی با چهار ایوان و یک سرسرای گنبدی در پشیت              

هایی در رواق دییوار      ایوان اصلی )رو به سمت قبله( و مناره       

اصلی و اغلب در چهار گوشه ساختمان پالن مسجد کلیییان            

بیی خیانیم      در بخارا؛ مسجد گوهر شادمشهد، مدرسیه بیی         

سمرقند، مصلی هرات و احتماال مسجد جامع یزد و خرگیرد           

ازپالن های مشابه بهره گیری شده است )توشراتو و گروبیه،            

 233232طول جغرافیایی:      به   (. مدرسه غیاثیه  32:  337۳

 آن  استانیدارد   طرح  اساس  بر  3323332عرض جغرافیایی:    

 بینیای    دارای یک   و  است  شده  طراحی  ایوانی  چهار  روزگار

 قیرار   اییوان   چیهیار    با  حیاطی  آن  پس  در  که  است  ورودی

 به  است  و برق  زرق  پر  و  پیچیده  بسیار  فضایی  تقسیم.دارد

 شیاد   گوهیر   مسجد  در  که  است  ای پیشرفته طراحی  نوعی

 حیییاطیی     ورودی آن    پس  در . است  شده  اجرا  نیز  مشهد

 .است  شده  احاطه  طالب  های خوابگاهیحجره  با  که  است

 از  که  شود  می  مربع شکل  دهلیز  یک  داخل  ورودی  در  سر

 اییوان   که  ایست  دهانه  ورودی  مقابل .است  باز  طرف  چهار

 بیه   دییگیر    طیرف   دو  دهانه های. یابد  می  راه  حیاط  به  رو

 پشیت   دار  گینیبید     های  به تاالر   که  روند  می  ثانوی  دهلیز

 مدرسیه   مسجدِ  یا  خانه نماز .شود می منتهی مسجد  نمای

 مدرس  معادل  و  همانند  ازمدرسه  جزئی  حقیقت  در  غیاثیه

 و  دارد  قیرار   ورودی  هشتیی   در مجاورت   اجتماعات  تاالر  یا

 قیرار   (  3، شیکیل      3چپ ورودی مدرس )جدول        سمت  در

 بیر   (  و      2، شکل 3راست مسجد )جدول    طرف  در و  دارد

،    3محراب ها )جدول      زیبا ترین   از  یکی  مسجد  قبله  دیوار

 .شود دیده می معرق کاشیکاری روش با که (3شکل

 به  تقریبا  محوری  ایوان  چهار  را  داخلی  نمای  نماهایطاق

 33 حدود  هرایوان  ارتفاع  کرده است ،      قطع  مشابه  ابعاد

 مسکونی  حجره  چهار  حیاط  ضلع  هر  در   .باشد  می  متر

حجره   هر .(  دارد  3، شکل     3)جدول    وجود  طبقه  دو  در

 .دارد  تهویه  جهت  بادگیر  های  لوله  و  انباری  های  طاقچه

 در گوشه   است  تحتانی  و  فوقانی  حجره 32 دارای  مدرسه

 های  دهانه  با  بزرگتر  شکل  مربع  های  اطاق  حیاط  های

 با  که  شده است   واقع  وسیع  هاینشین  شاه  و  هشت  نیم

 (  تزئین  3، شکل   3)جدول      مرمر  سنگ  و  معرق  کاشی

 . شودمی  دیده  ها  کاشی  اکثر  روی  اهلل  کلمه .است  یافته

 چهار  صورت  به  مدرسه  نمای خارجی   (  ۳، شکل   3)جدول  

 هایگوشه  در  (    7، شکل   3برج )جدول     چهار  با  و  ضلعی

،   3آجر تزئین )جدول      و  معرق  کاشی  با  تماما  که  باشد  می

 اطراف  در  تزئینی  نماهای  طاق  نیز  و  است  شده  (  3شکل  

 گوشه  پخ  های  است. دیوار   شده  ساخته  خارجی  ضلع  چهار

(  2، شکل   3پلکان )جدول     سوی  به  هاییدهانه  حیاط،  در

 که  توسط راهروهایی   فوقانی  های  حجره .است  طبقه دوم 

 نمای  .شوند  می  وصل  هم  به  گذرد  می  بالکن  وسط  از

 اطراف  از همه   که  است  شده  ریزی  طرح  طوری  بیرونی

 شرقی  شمال  سمت  به  رو  نما  اصلی  جبهه . شود  دیده

 و .است  و سنجیده   دقیق  نظمی  دارای  جبهه  این . است

 تعداد  آن  سوی  هر  در  که  است  مرکزی  ایوان  یک  دارای

 (3337، )اوکین . قرار دارد گوشه برج یک و طاقنما سه



 غیاثیه  مدرسه  مسجدِ  شکل  چلیپایی  پالن  از  استفاده

 بر  سقفی  را  بنا  پوشش  است.  ایوانی  چهار  و  شکل  چلیپایی

 است  داده  شکل  آن  انتهای  در  با نورگیرهایی    افراشته

 ،  است  کرده  پذیر  امکان  را  سقف  ایجاد  که  هاییگوشوار

 و  تناسب  رعایت  با  که  تزئینی  هایقاب  و  کاربندی  ها،مقرنس

 و  نقاشی  از  تلفیقی  با  اندشده  ایجاد  داخلی  بدنه  بر  توازن

 شوند.می محسوب بنا تزئینات از جزئی گچبری

 و  سنگ  به " االخیار احوال فی االخبار "خالصه در  خواندمیر

 ارتفاع  تا  ها  ازاره  که  کندمی  اشاره  دوره  این  در  آن  کاربرد

  شده  داده  پوشش  مرمر  سنگ  قطعات  با  متر  یک  از  بیش

 در  بناهای مشابه   در  همچنین  (  32، شکل   3است )جدول   

 گازرگاه  در  انصاری  عبداهلل  خواجه  مزار  سمرقند،  امیر  گور

 خواجه  و زیارتگاه   شاد  گوهر  جامع  مسجد  های  مناره  هرات،

 استفاده  بنا  ازاره  در  سنگ  از  که  ترکستان  در  یسوی  احمد

 (3333، است )شادمهانی شده

 زنی  طاق  درروش  تیموری  عصر  معماری  نوآوری های   از  یکی

 بسیار  زنی  طاق  روش  این  فواید  ،   بوده  سکنج  از  استفاده  با

 روش  در این   که  گفت  می توان   جمله  آن  از  که  زیاد است 

 است  مربعی  اتاق  سطح  کوچکتر از   توجهی  قابل  مقدار  طاق

 و  بوده  کم  تاحدودی  وزن  و  حجم  بنابراین  را پوشانده،   آن  که

 و  فشار  که  این  ضمن  کنندمی  تحمل  پایه ها   را  کمتری  وزن

 روی  بر  تا  است  دیگری  عناصر  روی  بر  بیشتر  گنبد  سنگینی

 آن  میانی  قشر  و  داخلی  گنبد  میان  بزرگ  حفره  دیوار، اگر 

 قوس  باشد  نمایان می   ها  گنبد  نیم  گیرد  قرار  بازرسی  مورد

 متقاطع  هایقوس  بین  پلی  مانند  گوشه  در  کوتاه  متکی  های

 زیر  ضلعی  هشت  حامل  باهم  عناصر  این  همه  و  اندشده  زده

 متکی  هایقوس  شود  می  سوار  آن  بر  گنبد  که  هستند  گنبد

 های  شکاف  همه  اندشده  تقویت  تر  گنبدهای کوچک   نیم  نیز

رنگی و    های  بری  گچ  با  ها  پایه  و  سکنج  بین  آمده  وجود  به

 شبکه  را  آنها  نام  جهت  این  از  گردد و یا مقرنس پر می     

 بناهای  در  شاهرخ  دوره  در  روش  این .اند  گذاشته  سکنجی

 مسجد  شاد،  گوهر  مدرسه  تیمور،  مقبره  متعددی ازجمله 

 شده  استفاده  و  انصاری  عبداهلل  خواجه  شاد،مقبره  گوهر

 روش  به  زنی  طاق  از  استفاده  خرگرد  غیاثیه  مدرسه  است در 

 .است  شده  وعظ استفاده   تاالر  و  خانه  جماعت  در  سکنج

 هنری  ذوق  بنا،  تزئینات  و  ساختمانی  پوشش  فن  در  معمار

 دهد.می نشان را ایمالحظه قابل

 تخفیف  گچی  های  مقرنس  توسط  انتقالی  مناطق  خشونت"

 هایدر تاالر   ساختمانی  گوناگون  فنون  از  تنوعی  است  یافته

 هایکاربندی  برای  ای  پایه  تا  است  رفته  کار  به  کوچکتر

 متکی  های  قوس  این فنون،   مهمترین  کند  آماده  پرکار  گچی

 با  ایگوشواره  های  فیلپوش  وسیله  به  اوقات  گاهی  که .است

 .اند  یافته  تقویت  طاقی  دو  به صورت   عمودی  چینی  آجر

 گچی  هایطاق .است  ساده  چینی  پیش  صورت  به  بقیه

 مربع  اساس  بر  که  گیرند  می  به خود   را  کوکبی  هایطاق

 هایطاق  از  هایینمونه  نیز  و  اندآمده  وجود  به  چرخیده  های

 چند  اشکال  تشکیل  که  دارد  وجود  دار متقاطع کاربندی

 چند  کوتاه  های  طاق  همه  از  تر  جالب  و  دهند  می  ضلعی

 مانند  است  برآمده  آنها  راس  که  است  قوس هایی   ضلعی روی 

 (.3337 )ویلبر،" دارد قرار دهلیز روی طاق در که انچه

به نظر می رسد که طرح مدرسه شبیه مدرسه گوهرشاد                

درهرات است . آرامگاه گوهر شاد داخل مدرسه را اشغال کرده           

است و جای آرامگاه که با پنجره های پنج ضلعی پیش آمده              

است در مدرسه خرگردنیز دیده می شود. همچنین مقایسه            

طرح این بنا با مدارس قدیمی تر نیز جالب است کارهای روی             

های گوشه ساختمان عینا در     نمای اصلی و برجستگی های برج     

مدرسه الغ بیگ در بخارا و در غوج دیوان نیز صورت گرفته               

های است تعداد شباهت های جزئیات تزئین که در ساختمان          

ها شود بحدی زیاد است که ذکر همه آن          آن عصر دیده می    

مقدور نیست واضح است تزئین گرایان بین توران و خراسان             

مدرسه غیاثیه    -معماری مسجد  . در رفت و آمد بوده اند        

های کالبدی بسیار نفیس،     خرگرد به دلیل دارا بودن المان        

صنایع هنری بسیار ظریف وهمجواری مناسب فضاهای               

کارکردی از جمله جماعت خانه )مسجد( و تاالر وعظ در کنار            

ورودی، و ارتباط آنها با حجره ها، ایوان و حیاط حائز اهمیت              

باشد. به طوری که مجموعه ای پیوسته و ترکیبی مناسب            می

  از کارکرد و کالبد، در کنار یکدیگر، قرار گرفته است.
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نوع آوری های بسیار بدیع در فنون ساخت و ساز و تزئیینیات،      

مدرسه غیاثیه را به چهرهای ممتاز در فهرست آثیار             -مسجد  

ملی تبدیل کرده است. در بسیاری از فنون از جمله طاق زنیی          

تواند میرجیع    ها، کاشیکاری ها ، مدول و هندسه و.. این بنا می            

 مناسبی برای معماری عصر تیموری باشد.

های هندسی و اسماء مقیدسیه ییکیی از             کاربرد فراوان طرح  " 

خصوصیات مدرسه الغ بیگ در سمرقند اسیت. ییک سیتیون             

جسمی بر روی گوشه منفرد به جای مانده آرامگاه گوهر شیاد             

در هرات، برجهای جسمی در انتهای نمای خلفی خیرگیرد را            

های منعکس می کند نقاشی های مسجد و تاالر وعظ از نقاشی          

آرامگاه گوهر شاد سرمشق گرفته شده است. وضع طیاق زنیی              

آورد. دو    مسجد، طاق زنی مسجد موالنا در تایباد را به یاد میی           

گنبدخانه که در جبهه پشتی بنا و در قسمت بیرونی گوشه هیا             

قرار دارد شبیه به گنبد خانه مقبره گوهر شاد هیرات اسیت .                

چرا که در این دو نیز بیرون زدگی به شکل نیم هشیت و بیا                   

پنجره هست. گوشه های پخ در چهار گوشه، پله ها را از نیظیر                

دور نگه می دارد . این گوشه های پخ در مقبره خواجه عبیداهلل            

خورد. هشتی به دو گینیبید     انصاری در گازرگاه نیز به چشم می  

خانه بزرگ راه دارد در سمت چپ هشتی، تاالری کیه جیمیع               

 . خانه نامیده می شود و در سمت راست نمازخانه قیرار دارد             

برای پوشاندن دهانه تاالر ، رسمی بندی به کار بیرده انید و                 

فضای میان قوس ها را با طاق ضربی پرکرده اند. بدین صیورت              

که چهار تویزه نگه دارنده تراز باالتر است که شامل تویزه های            

رسمی بندی و حلقه های مقرنس است. این مجموعه بیا هیم                

دهد. گنبد آجری بیییرونیی         پایه گنبد گچ اندود را تشکیل می      

گنبد ظریف داخلی را حفظ می کنید و در خیود ان نیییز                     

 (3337)ویلبر،  "بازشوهایی است 

 

 

 

بناهای تاریخی شناسی تزیینات معماری  برداشت از گزارش مستندسازی  و آسیب. 3

خراسان رضوی؛ آرشیو آزمایشگاه و کارگاه مرمت ) تهیه و تنظیم حامد صیاد 
  شهری(

 

 : 1پالن طبقه هم کف  و اول مدرسه غیاثیه  1-5 

 معرفی فضاها در طبقه هم کف :

 ایوان ورودی  

 هشتی   

 تقسیم بین مدرس ومسجدفضای

 مسجد

 مدرس

 کالس ها  

 حجره ها 

 ایوان شمالی  

 ایوان شرقی  

 ایوان جنوبی

 بادگیر

 ایوان غربی  

 سرویس پله

 معرفی فضاها در طبقه اول:

 حجره ها 

 راهرو

 کالس ها 
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   2پالن و نما و برش  مدرسه غیاثیه خرگرد خواف 2-5   

 

 نمای ورودی  

 

          

 نمای جنوبی 

 

 

 

 

 پالن طبقه اول

 

 

 

 پالن مدرسه الغ بیگ-  سمرقند3

 

 

 

 مقطع شرقی و غربی در نمای جنوبی  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برش مسجد ومدرس  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
دستی و گردشگری  .آرشیو و مرکز اسناد اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع2

 خراسان رضوی واقع در موزه بزرگ خراسان 
 

(.  4731تصویر از )گلمبر و ویلبر:.3  

مدرسه غیاثیه  خرگرد خواف:   تزیینات و میراث -6   

انواع تزئیناتی که در مدرسه غیاثیه خرگرد استفاده شده است           

(  ، معقلی      33، شکل     3کاشی معرق ) جدول       : عبارتند از 

های یادگاری با خط     ( ، دیوار نوشته    32، شکل      3)جدول  

خوش که  با هویت و پیشینه مدرسه گره خورده است)جدول            

( ، نقاشی  با انواع طرح های اسلیمی و ختایی              33، شکل     3

(  استفاده از سنگ برای تزئین بنا            33، شکل        3)جدول  

، شکل    3های تزئینی )جدول    پوشش.(    33، شکل       3)جدول  

هایی مرکب از آجرهای طولی و آجرهای       ( آجر چینی با رج    33

های هندسی و    تراش و نیز آجرهای مربع که زمینه طرح            

شطرنجی  با آجرهای لعابی آبی روشن و آبی سیر و ته                      

کاری ( کثرت کاشی     3۳، شکل      3های مربع)جدول    آجری

(  به علت کثرت و تنوع         37معرق و ابداع و نوع آوری )شکل          

کاشیکاری معرق در مدرسه غیاثیه خرگرد، آن را موزه کاشی            

 ) افرون،  .اندکاری معرق با انواع کتیبه و نقوش نام نهاده            

کاری ( و محقق عالوه بر تایید نظر مذکور صفت کاشی           3333

مینیاتور معرق را به واسطه تنوع رنگ، ظرافت و دقت به آن               

 نماید . الصاق می

 هایحمیل  همراه  ها  زمینه طرح   عنوان  به  لعاب  بی  قطعات

 و  (    33، شکل        3دار با چندین تنوع رنگی )جدول         لعاب

 و  مانند اهلل   مقدسه  اسماء  حاوی  معرق  کاشی  همچنین

است   رفته  کار  به  سفال  و  لعابدار  آجر  با  علی  و  محمد

 (   32، شکل  3)جدول 

تنوع در تکنیک ، طرح، سبک ، فرم و گونه های تزیینات به                

کار رفته در مدرسه غیاثیه و آن مهم تر دقت و ظرافت بی                 

نظیر در آجر تزیینات و آرایه های معماری این فرضیه را                 

داند که بانی ، معمار  و یا ناظر بنا  تاکید خاص در               محتمل می 

کار با تبحر خاص    تزئین  دسته  به کارگیری  بیش از  چندین       

برای اقدامات اجرایی بنا مد نظر داشته  و به کار مشغول                    

که به واسطه نوع و سبک برخی از تزیینات          شده اند و همچنان   

بندی اجرا  شالوده بنا و تزیینات تواما        رابطه مستقیم بین زمان   

 بوده است .
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 طرح  مانند  خم  و پیچ پر هایاسلیمی از پر ظریف  اسپرهای

 باز  دارد  فرق  نما  های طاقهای   لچکی  هایطرح  نوع  با  قالی

 که  اسپرهاست  و  مستوی  بازوهای  روی  بر  دیگری  نوع  هم

،   3دهد )جدول      می  را ارائه   متقابل  برجسته  طرح  یک

 معروف  تاالر  و  مسجد  های  دیوار  ها،ازاره  باالی  .(    22شکل

 به  که  منقش بوده   هندسی  هایطرح  دارای  وعظ  تاالر  به

 باالتر  بود  آمده  عمل  به  قرمز  و  زرد  و  آبی  و  سبز  های  رنگ

 اسپر  یک  محاط در   کوفی  خط  به  منقوشی  کتیبه  یک

 با .است  شکل  قوسی  آنها  انتهای  دو  که  است  مستطیل

 نماهایطاق  منطقه انتقالی   طاقها  سطح  به  شدن  نزدیک

 گردیده  پر  ترنج  از  ردیفی  با  که  دهدمی  ارائه  زیرین  بسته

 به رنگ   گیاهی  هایها اسلیمی ترنج  این  اطراف  در  و  است

 از  یک  هر  (  23، شکل     3است)جدول    بسته  نقش  سیر  آبی

 سه  از  دارای یکی   وسط  در  هامقرنس  و  فوقانی  نماهایطاق

 خطوط  که  ترنجی  یا  پر  پنج  ستاره  اشک،  قطره  موتیف،

 ترنج  انواع .نارنجی است   زرد  آنها  زمینه  و  سیاه  آن  اطراف

 و  خورد  می  چشم  به  وعظ  تاالر  در  بیضی  و  بادبزنی  های

 و  آبی  سیر،  ای  رنگ، قهوه   بی  های  شیشه  تکه  همچنین

 که  دهدمی  نشان  آمده  بدست  وعظ  تاالر  از  که  سیر  آبی

 است  بوده  رنگارنگ  شیشه های   دارای  گنبد  های  پنجره

(. البته محقق در خصوص کاربرد شیشه در          3337  )اوکین،

های قسمت بادگیر مدرس و مسجد در حال مطالعات           پنجره

 میدانی و ازمایشگاهی است . 

یکی از نظریه های مورد بحث این است که  پس از پایان                "

سفت کاری ساختمان دسته های تزیین کار وارد فضا می              

ها مرکب بودند از : آجرکاران ، کاشی            شوند . این دسته     

تراشان ، نقاش، کاتب . در اغلب موارد بایستی الگوهای                

کاغذی بزرگ مقیاس را به کار گرفته باشند که احتماال در              

محل و رابطه مستقیم با اندازه قسمت هایی که باید تزیین              

 (. 3373،3۳2شد )گلمبر و ویلبر:شود ؛کشیده می

یکی دیگر از ظرفیت های مناسب مدرسه غیاثیه ، شواهد              

مستند و مستدل بر حضور بانی و معمار برجسته بنا  )قوام               

الدین شیرازی ؛ غیاث الدین شیرازی ،پیر احمد خوافی و.....(           

های ایوان و ورودی بنا شاهدگذاری       که با درج نام درکتیبه     

(. مدرسه غیاثیه بهترین      22، شکل      3شده است)جدول    

مدرك برای مطالعه سبک قوام الدین شیرازی است چه ، این           

اثر تاریخی نسبتا خوب حفظ شده است . در اینجا شخص              

تواند پیچیدگی تشکیالت فضایی و همچنین ظرافت طرح        می

توان گفت که این بنا      تزیینی را مشاهده کند . تا حدی می         

بازتابی از شخصیت قوام الدین است.  قوام الدین مخصوصا             

های برجسته طرح های کاشی معرق ایوان شمال             قسمت

شرقی را برای ایجاد  یک احساس سه بعدی و حالت نسج               

مانندی، همانطور که قبال در مشهد هرات انجام داده بود               

بیشتر مورد توجه قرار داده است . طرح مدرسه خرگرد از               

تر است . این اثر       طرح مدارس اولیه توران بسیار پیچیده        

تاریخی خرگرد با اطاق هایی در اندازه های متنوع ؛ شاه                

نشین ها ، پستوها ، دهانه های پیش آمده  و وجود بادگیر                

( ، امتیاز فوق العاده پیدا کرده است          23، شکل     3)جدول  

 (.3373،2۳2)گلمبر و ویلبر:

میراث قوام الدین در سه اثر خراسان )مسجد موالنا در تایباد            

مسجد جامع و مزار شیخ احمد جام در تربت جام ( همه                 ،

این بناها شامل گنبدخانه با تقسیم باربر طاق های متقاطع و           

مقرنس برای پرکردن جاهای خالی . برخی از دانشمندان             

اظهار کرده اند که همکار او در خرگرد )غیاث الدین                   

شیرازی ( مسجد تایباد را ساخته  است  و با توجه به مطلب               

که سه تن مختلف با نسبت شیرازی )قوام الدین، غیاث الدین           

و حاچی محمود( با سبکی یکسان ؛ تقریبا در یک زمان و در              

یک ناحیخ ساختمان کرده اند بی مناسبت نخواهد بود که             

تصور شود یک مکتب معماری وجود داشته که به شیرازی             

 (.3373،2۳3ارتباط داشته است)گلمبر و ویلبر:
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  6و  5(  مجموعه تصاویر  رفرنس در متن  فصل 1جدول ) 1-6
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شماره 

 شکل

شماره  توضیحات تصویر

 شکل

 توضیحات تصویر

 

 

3 

 

  

 

 مدرس   

 

 

3 

  

آجر و قطعات کاشی 

 چهارگوش شطرنجی

 

 

2 

  

 مسجد    

  

   

2 

  

پخی و پلکان ورودی به 

 طبقه دوم

 

 

3 

  

 تزئینات کاشی معرق محراب    

 

 

32 

  

سنگ مرمر در بنا و ازاره 

 هاکنج

 

 

3 

    

 هاحجره 

 

 

33 

  

 

 کاشی معرق    

 

 

3 

  

کاشی کاری و کاربرد سنگ مرمر در 

 های بناازاره

 

 

32 

  

 

 کاشی معقلی   

 

 

۳ 

  

 های حیاطکلمه اهلل بر روی کاشی

 

 

33 

دیوار نوشته ها در    

قسمت ورودی مسجد 

برخی مشاهیر بودند و 

درج تاریخ  )هجری 

  قمری( نیز دارد

 

 

7 

  

 های چهارگوشه در پالن نقشهبرج

 

 

33 

  

 

 ها در بنانقاشی  
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شماره 

 شکل

شماره  توضیحات تصویر

 شکل

 توضیحات تصویر

 

 

33 

به کار گیری سنگ در  

تزیینات  ازاره بنا و جان پناه 

های طبقه دوم ایوان حجره 

  ها

 

 

22 

  

نشان غیاث الدین شیرازی در 

  بنا

 

 

3۳ 

  

ته آجری های مربعی فیروزه 

  و الجوردی

 

 

23 

  

  بادگیرهای بنا

  

 

 

37 

  

  تنوع کاشیکاری بنا

 

 

 

23 

  

گره هندسی  مشترك در  

  نقوش و کاشیکاری

 

 

33 

  

تنوع رنگ حمیل بندی 

حواشی کاشی کار های 

  معرق و معقلی

 

 

23 

  

کاربرد طال در تزیینات نقاشی  

  و کاشی کاری بنا

 

 

32 

  

به کارگیری اسما مقدس در 

  بنا

 

 

2۳ 

  

برش های آجر سه بعدی با 

  استفاده از زاویه تراش

 

 

22 

 

 

 

 

 

  اسپرهای حیاط اصلی

 

 

27 

پنجره های مشبک سنگی در  

 داخل حجره های طبقه اول

در تشابه با پنجره مشبک 

زیارت گاه خواجه احمد یسوی 

سمرقند -   

 

 

23 

  

  جزیینات نقاشی های بنا

 

 

 

23 

  

نمونه مشابه تزیینات در ازاره 

  مزار موالنا تایباد



 

آنچه طی پنجاه سال اخیرر برر مرن گر شرت                   -7

 )راوی :مدرسه غیاثیه خرگرد خواف(

با توجه به تاریخچه ثبت ملی مدرسه غیاثیه خرگرد خواف در            

فهرست آثار ملی ایران ، بخشی از اهمیت معماری، میراث              

ملموس و ناملموس مدرسه غیاثیه خرگرد خواف در قدمت             

دیماه   33خورد )مورخ    پرونده ثبت آثار ملی به چشم می          

در فهرست آثار ملی ایران توسط وزارت         32۳با شماره     3332

جا که  معارف و صنایع مستظرفه به ثبت رسیده است ( و از آن           

حفاظت و مرمت از این اثر ارزشمند درحیطه وظایف میراث             

فرهنگی استان خراسان بوده است، ابتدا اشاره کوتاه به                

پیشینه متولی امر در حفاظت از میراث ملموس و ناملموس             

 3232هجری قمری )    3272سال    "این اثر ارزشمند داریم .       

ه . ش( وزارت علوم تاسیس گردید و وزارت علوم  ابتدا به                 

ه .    32۳۳هجری قمری )    3323وزارت علوم و معارف و سال        

ش( به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه تغییر نام               

یافت این وزارتخانه وظایف آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر،            

علوم و آموزش عالی و سازمان اوقاف را برعهده                        

آذر "  (.  3323)سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ؛      "  داشت

کانون هنرهای زیبای کشور، اداره کل                  3333ماه   

های فرهنگی و      شناسی، کتابخانه ملی، دایره رایزنی        باستان

اداره تألیف و ترجمه، از وزارت فرهنگ منفک شدند و در پی              

ادغام آنها با یکدیگر، وزارت فرهنگ و هنر تأسیس گردید                

با پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی،       "  (.    3323)ویکی پدیا ؛  

وزارت فرهنگ و هنر منحل و برخی از وظایف این وزارتخانه             

های میراث فرهنگی داشتند به دو وزارتخانه            که ماموریت 

فرهنگ و آموزش عالی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                

) سایت سازمان میراث فرهنگی ؛صنایع           "انتقال داده شد   

( . اقدامات حفاظت و مرمت        3323دستی و گردشگری کشور،   

مدرسه غیاثیه خرگرد خواف بر اساس مستندات وشواهد              

موجود در آرشیو و مرکز اسناد ادره کل میراث فرهنگی صنایع           

دستی و گردشگری خراسان تفکیک نشده بود و متولی امر             

حفاظت و مرمت از کلیه بناهای تاریخی سراسر استان  اداره             

کل میراث فرهنگی خراسان بود است )هر چند مدرسه غیاثیه          

خرگرد خواف ، حال حاضر نیز در موقعیت جغرافیایی استان            

خراسان رضوی ( واقع شده شده. کلیه کارشناسان فنی ،                

پژوهشی و عمرانی میراث فرهنگی خراسان  نام مهندس               

کنند  و رد پای این       دوست  را به نیکی یاد می       یعقوب دانش 

استاد گرامی در امر آبادانی ، حفاظت ، مرمت و ساماندهی               

استاد بهروز عمواغلی در اقدامات       عمرانی سازه ؛ و  نام مرحوم        

حفاظت و مرمت تزیینات معماری کلیه بناهای تاریخی               

سال   32خراسان از جمله مدرسه غیاثیه خرگرد خواف طی           

اخیر به چشم می خورد. هرچند در این بخش به اقدامات                

عمرانی سازه نپرداخته ایم ؛ ولیکن گاهی در اقدامات حفاظت           

و مرمت از تزیینات معماری ؛ نیاز و اهمیت در تنظیم برنامه              

زمانبندی توام و یا الویت اقدامات عمرانی نظیر ؛ دفع و کنترل            

قدری مرتبط است که در       رطوبت ؛ بندکشی ،زه کشی  و....  به        

خوردند . در اینجا به برخی از مبانی ، اصول            یکدیگر گره می  

اخالقی و بینش هر دو بزرگوار در امر حفاظت و مرمت از این              

 پردازیم  .بنا ارزشمند از منظر عمرانی و تزیینات می 

 حفظ اصالت و هویت اثر  -3

حفاظت و استحکام بخشی  بر اساس شواهد و                  -2

 مستندات  

 عدم مداخله در معماری و میراث ملموس اثر  -3

 حفظ اسناد و شواهد معماری از پیشینه  و قدمات اثر  -3

 ساماندهی و برگشت سرزندگی اثر  -3

چه بسیار  در نگاه اول به مدرسه غیاثیه خرگرد خواف آن             

مشهود و محسوس است ، کمبود بسیاری از قطعات تزیینات            

ها معماری کاشیکاری  )خصوصا معرق ( در بدنه ، اسپر و ایوان           

است که البته داغ آنها بر روی کلیه جرزها و زیرسازی کامال              

برجسته و مشهود بوده ، به صورتیکه کامال قابل باززنده سازی           

باشد )یکی از مبانی و اصول حفاظت و مرمت               ذهنی می 

تزیینات معماری از گذشته تا کنون حفظ و استحکام بخشی            

عنوان اصالت و شواهد می       همین داغ کاشی کاری های بنا به       

باشد( و در حال حاضر این داغ های کاشیکاری ، بخشی از                

 اصالت و فرم  بنا شده است .
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سال اخیر    32مرتبط به اقدامات حفاظت و مرمت تزیینات معماری مدرسه غیاثیه توسط میراث فرهنگی خراسان در گذر                       2تصاویر جدول   

 است .

 سال اخیر 55هایمعماری مدرسه غیاثیه در گ ر مرتبط به اقدامات حفاظت و مرمت آرایهتصاویر   (2جدول ) 1-7  
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 تصاویر قدیمی مربوط به سال های موضوع ردیف

  1355الی  1342

تصاویر از همان نما مربوط به سال های 

  1338الی  1331

 

3 

در پالن  نما بنا ر چهار گوشه بنا برج هایی   

به چشم می خورد که شواهد تیزیییینیات         

گچی ؛آجر چینی ، ترکیب آجر و کیاشیی           

مربعی فیروزه و الجوردی بیا چیییدمیان            

 شطرنجی به چشم می خورد 

  

 

2 

    ایوان ورودی بنا از قسمت درب اصلی

 

3 

محراب کاشیکاری معرق  در داخل مسجد       

که آثار ریختگی  تزیینات معماری بر روی    

آن به چشم می خورد و در طی سیالیییان            

قدیم توسط استاد کاران استان تثبییت و         

 استحکام بخشی صورت گرفته است 

  

 

3 

چشم انداز ایوان اصلی  بنا از قسمت داخل 

 به حیاط 

  

 

3 

نمای دور از مسجد مدرسه غیاثیه خرگرد 

 خواف 

  

 

۳ 

تزیینات نقاشی بر روی کاربندی و مقرنس       

های  زیر گنبد قسمت مدرس ) در قسمت         

مسجد نیز در همین موقعیت مکانی             

 تزیینات نقاشی مشابه به چشم می آید 
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   ضلع شمال غربی از داخل حیاط مدرسه 

 

 

3 

نمایی از  زیر ایوان اصلی با تزیینات کاشی          

و اجرتراش که در گره مناسب سوار شیده          

  است  

  

 

 

2 

نمای باال از ضلع شرقی داخل حیییاط و            

  ایوان مدرسه

  

 

 

 

32 

قطعه کاشی  معرق   نصب در قسیمیت              

باالیی داخل ایوان شمالی  که نام بانی بنیا          

 در آن ثبت شده است 

  

 

 

33 

داغ کاشیکاری های معرق بر کلیه قسمیت        

های بنا مشاهده می گردد و طی سالیییان          

اخیر با توجه به  ضرورت امر در ثیبیت و             

حفاظت از شواهد  اثر به جا ماتده، کلیییه           

محل داغ تزیینات تثبیت و اسیتیحیکیام            

 بخشی شده است 

  

 

 

32 

گنبد کاله فرنگی در دو قسمت بام مسجد        

و مدرسه مشاهده می گیردد  کیه طیی              

سالیان قبل  با نظارت ناظر عمرانی پیروهه         

)مهندس یعقوب دانشدوست ( بیر اسیاس      

شواهد پایه     و فرم گنبد، بازسازی و احیا   

  می گردد
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 سخن آخر   -8

اهمیت حفاظت ، مرمت و مستند سازی از مدرسه غیاثیه                

خرگرد خواف با توجه به قابلیت های بی نظیر مدرسه ، بسیار              

شفاف و مشهود است، ولیکن نقش چنین متغیرهایی در                

معرفی پایدار از مدرسه سخن آخر بوده و مولفه بسیار مهم               

دیگر که در این مجال به آن نپرداختیم ، چشم انداز باالتر بر               

، عرصه و پهنه تاریخی و فرهنگی         3،  2،    3کلیت حریم درجه      

تواند عنوان جز در کل  نیز می          این بنای تاریخی است که به      

ها مطرح باشد .  مدرسه غیاثیه خرگرد خواف بسیاری ناشناخته         

و قابلیت های میراث نهفته و کشف نشده در دل خود دارد که              

ها ، رویدادها ، مشاهیر و سایر         می تواند مرتبط به همجواری     

های اجتماعی و فرهنگی  خواف در طول دوره  تاریخی             مولفه

 باشد.

های نقشه گره  به کار رفته در تزیینات کاشی و آجرتراش              -3 

معقلی ایوان اصلی با گره به کار رفته تزیینات برجسته گچی               

ها داخل مدرس  مرتبط است                  زیر گنبد و کار بندی         

 (    23، شکل  3)جدول 

به کارگیری طال و زر در تزیینات کاشی کاری رنگ تغاری              -2

 (23، شکل  3کل بنا  و نقاشی های داخل مدرسه )جدول 

های معماری در مطالعات      سبک معماری و تشابه آرایه         -3

تطبیقی با سایر بناهای تیموری محدوده خراسان بزرگ               

 تاریخی   

های معماری   هندسه معماری و سه بعدی سازی در آرایه           -3

نظیر زاویه تراش آجر ها در تزیینات معقلی و مقرنس ها                 

 (2۳، شکل  3)جدول 

های مشابهت نقوش ، فرم و هندسه معماری  در آرایه                -3

، شکل    3معماری مزار موالنا و مزار شیخ احمد جام )جدول            

27) 

پنجره های مشبک سنگی در داخل حجره های طبقه اول             -۳

 –در تشابه با پنجره مشبک زیارتگاه خواجه احمد یسوی                

 (.3373،723)گلمبر و ویلبر:"  (22، شکل  3سمرقند)جدول 

تشابه گره های به کاررفته در سایر بناهایی که بر اساس                -7

،   3شواهد ؛ معماران و بانیان مشترك داشته است )جدول              

( طرح مربع محاط در دایره )گلمبر و                      32شکل    

 (.3373،223ویلبر:

 جمع بندی و نتیجه گیری

شناخت و آگاهی جامع بر مولفه های فرصت ، محدودیت ،               

قابلیت و ظرفیت های آثار تاریخی از منظر میراث فرهنگی ،              

اجتماعی ، فرهنگی و  اقتصادی ؛ ارتباط مستقیم  با معرفی ،               

توسعه و رشد اثر تاریخی دارد . ولیکن میزان سهم در رشد و               

معرفی برخی آثار تاریخی در برخی مفاهیم سازمان دهنده یا            

پایه  با یکدیگر هم افزایی ،گسترش ، تعدیل  و  یا حتی                     

کاهش می یابد  . از آنجا که متولی امرحفاظت و مرمت از آثار               

و بناهای تاریخی دربخشی از اساسنامه و شرح وظایف سازمان           

میراث فرهنگی ؛ صنایع دستی و گردشگری ایران گنجانده             

شده است و ایجاد زمینه شناخت و آگاهی در این مقوله با                  

اقداماتی نظیر :پژوهش ؛ مستندسازی ، مردم شناسی ، جامعه           

شناسی  و... مهیا می گردد. در این مقاله با توجه به اشاره                  

برخی مفاهیم کاربردی از مولفه های مرتبط به میراث ملموس           

و ناملموس؛ فرضیه فراهم بودن شرایط و زمینه هموار به                

منظور توسعه و معرفی پایدار مدرسه غیاثیه خرگرد مورد               

ارزیابی قرار گرفته است .  عالوه بر تاریخچه، معماری ، پیشینه            

گیری ،مشاهیر و رویدادهای تاریخی؛ نزدیکی و همجواری          شکل

برخی از بناهای تاریخی بسیار مهم در منطقه،  نظیر مدرسه              

نظامیه خرگرد خواف، مسجد ملک زوزن ، آسبادهای تاریخی           

آهن  و ..... جز موارد مثبت و            منطقه نشتیفان ، معدن سنگ     

فرصت های  مرتبط به مدرسه غیاثیه خرگرد است . همبستگی          

، رضایت ، مشارکت ، تعامالت اجتماعی و استقبال از                    

تر بوده     گردشگری فرهنگی  در جامعه سنتی خواف محسوس         

و  البته ماندگاری و تداوم آن با مفاهیم سازمان دهنده ، فراگیر             

های معرفی پایدار مدرسه      و پایه مدل تحلیلی و قالب شاخص       

 غیاثیه خرگرد خواف مطرح بوده و ارتباط دارد . 
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 منابع 

     ؛ ترجمه :حناچیی       حفاظت معمارانه ،  3323ارباسلی، ایلین ؛

 دانشگاه تهران –تهران  – 3،پیروز و همراهان ، چ 

             آرشیو  آزمایشگاه و کارگاه مرمت اداره کل میراث فرهنگیی

دستی و گردشگری خراسان رضوی واقیع در میوزه         ؛ صنایع 

 بزرگ خراسان 

      مزار خواجه عبداهلل انصاری پیرر     3322آرشیو گزارش ،

ع   هرات زیارتگاه عاشقان و عارفان،     گاه اطال رسانییی   پای

 پیام آفتاب  

          دستی   آرشیو و مرکز اسناد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع

  و گردشگری خراسان رضوی واقع در موزه بزرگ خراسان

      ، عیلیی      معماری تیموری در خراسان   ،333۳اوکین ، برنارد ،

 های اسالمی   افشینی ،مشهد، انتشارات بنیاد پژوهش

     ،می  ؛ 3333بزرگ نیا، زهره معماران ایران از آغاز دوره اسال

تهران ،سازمان میراث فرهنگی      -3، چ     تا پایان دوره قاجار   

 کشور 

    (3333بلند اختر،نور احمد    )       آس بادهای نشتیرفران و

شارات شاملو، چ اثرات فرهنگی و اجتماعی آن   3انت

      ، می        ،    3333پیرنیا ، محمد کریم سال آشنایی با معماری ا

علم و صنعت ایران   ایران شگاه   ، تهران ،دان

       ترجمه:  هنر ایلخانی و تیموری  توشراتو، آمبر ؛ گروبه، ارنست

   337۳ - 3چ -یعقوب آهند ، انتشارات مولی

  ، می      ،3323رهنورد ، زهرا سال نر ا ، تیهیران ،          حکمت ه

 انتشارات سمت 

 زاده، حسین تاریخ مدارس ایران از عهد باسیتیان تیا               سلطان

   33۳3 – 3تأسیس دارالفنون  انتشارات آگاه ؛ چ

       ، گی    مفاهیم و نظریه    ،3323صالحی امیری ، رضا  های فرهن

 ققنوس  –تهران  -7، چ 

   ، می  ، 332صالحی، سارا شیخ بهایی؛ معمار تمدن نوین اسال

گاه خبرگزاری بین    ایرانی است     ر الملییلییی قییران       ،پای

 ) ایکنا (  

    ( 3333عدل، شهریار  ) ،سیال    333شماره    روزنامه نوروز ،

 خرداد  3دوم، یکشنبه 

    ، هد         ،333۳قصابیان ، محمدرضا ش هر م تاریخ و جغرافیا ش

)محمد بن محمدعلی صدرالمتالهین الهیجانیی( مشیهید ،           

 انصار 

     ، ماری       ،    337۳کیانی ، محمد یوسف ع تزیینات وابسته به م

سازمان میراث فرهنگی ایران دوره اسالمی، تهران  ، 

        ، تاریخ هنر معماری ایران در   ،  3337کیانی ، محمد یوسف

 تهران ، سمت  ۳، چ دوره   اسالمی

          یران و     گلمبک ،لیزا؛ ویلبر، دونالد معماری تیموری در ا

سر و یوسف کیییییانییی               توران هلل اف  –ترجمه : کرامت ا

 ؛ سازمان میراث فرهنگی کشور 3؛ چ 3373

       ، تزیینات معماری تاریخ     –  3337مکی نژاد ، مهدی

 ، تهران  سمت  هنر ایران در دوره اسالمی

   ،طه،چ      سفرنامه ابن ،  337۳موحد، محمد علی طو  -6ب

 تهران، سپهر نقش    

  ، خراسان ) ابرنریره و          3332مولوی ، عبدالحمید،

شهد ، بنیاد پژوهشمشاهیر( ستان قدس   ، م  های ا

      ( 3337میرزا امینی ، محمدرضا   )   توسعه چیرسرت  

اندیشگاه شیرییف سیازمیان هیمیییاری اشیتیغیال                   

 التحصیالن فارغ

    ،سفرنامه الفونس گابریل عبور    :    3322نجد سمیعی

چ   از صحاری ایرران       تیهیران ، انیتیشیارات             -3،

 شناسی  ایران

    ، معماری اسالمی ایرران در         33۳3ویلبر ، دونالد ،

علمی و         دوره ایلخانیان  شارات  هلل فریار ، انت عبدا  ،

 فرهنگی  

    ، نات        ،    3373هیل،درك؛گرابر ، اولک ی ی معماری و تز

شییارات            اسالمی ، مهرداد وحدتی ، تهران ، انییتیی

 علمی و فرهنگی  

- https://www.farhang.gov.ir/fa/

introhistory/3323 

https://www.ichto/ 1398 -   

https://www.farhang.gov.ir/fa/intro/history/1398
https://www.farhang.gov.ir/fa/intro/history/1398
https://www.ichto/%201398%20
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 مرجان بهزادی

 کارشناس ارشد مرمت آثار تاریخی و فرهنگی

@yahoo.com11m.behzadi 

 

بررسی آرایه های معماری به کار رفته درعمارت 

بادگیر کاخ گلستان تهران                       

 )برگرفته ا ز پایان نامه کارشناسی ارشد(      

عمارت بادگیر در زمان فتحعلی شاه در ضلع جنوبی کاخ                

گلستان ساخته شد ولی در زمان ناصرالدین شاه توسط حاج            

ای در آن انجام گرفت و       علیخان حاجب الدوله تصرفات عمده    

به شکل امروزی در آمد. با مقایسه تابلوهای آبرنگ که                  

ه ق از     3233و  3273محمودخان ملک الشعرا در سال های        

این عمارت کشیده است، تغییرات زیادی که در آن صورت              

(. 3()شکل  333۳گرفته است قابل مشاهده است)حشمتی،       

عمارت بادگیر گذشته از گوشواره ها و باالخانه و دهلیزها،              

ها و دیوارها و سقف     دارای تاالر بزرگی است که ارسی و ستون       

-آن تماماً  با آرایه های تزئینی همچون: نقاشی، زرنگاری، آینه         

کاری و مرمر پوشیده شده و از این           کاری، گچبری ، منبت    

حیث یکی از تاالرهای پرکار و جالب  در کاخ گلستان                   

محسوب می شود. تاالر )شاه نشین( این بنا که بخش اصلی              

ارسی زیبا با شیشه های رنگی         2محسوب می شود، به وسیله    

ستون گچی    2مزین شده است. آرایه های دیگر عبارتند از:           

های مرمرین  مارپیچ نقاشی شده به سبک دوره زندیه، ازاره          

نقاشی شده، کاشی معرق هفت رنگ با طرح بته و جقه زرد               

رنگ به عنوان کفپوش، دیوارها و سقف یکدست به وسیله آینه         

کاری و نقاشی و گچبری تزئین شده است. در زیر زمین تاالر             

ی وسیعی وجود دارد که در چهار گوشه آن           اصلی حوضخانه 

چهار بادگیر بلند با کاشی های معرق به رنگ های آبی و زرد              

و سیاه با قبه های زرین قرار گرفته و هوای حوضخانه و تاالر و              

با توجه به   ها به خوبی می شده است.         اتاق ها به وسیله آن     

تزئینات به کار رفته در آن، این عمارت متعلق به دوره                   

فتحعلی شاه بوده و یا از آن تاثیرات بسیاری گرفته است                 

(. تراس های کوچکی در کنار تراس های اصلی          3-2) جدول   

به عنوان ورودی به اتاق های خدمت قرار گرفته، همه با                 

نقوش اسلیمی تزئین و رنگ های به کار رفته یا در زمینه                 

روشن و یا قرمز و آبی کار شده اند. نقاشی های موجود بر                  

روی دو دیوار موجود در تراس اصلی بر زمینه روشن، اسلیمی            

های طالیی و در وسط دیوار کادری بیضی شکل که داخل آن            

یک گلدان گل بسیار زیبا کار شده است. نقاشی هایی که در              

تزئین دیوارنگاره ها به کار رفته است ترکیبی از سبک ایرانی و            

اروپایی است. تنوع نقش مایه های اجرا شده در این دو                  

گوشواره و تراس ها شامل: نقوش گیاهی، نقوش حیوانی،              

شایان ذکر    «نقوش انسانی، مناظر طبیعی، طبیعت بیجان          

است که به ویژه در نقاشی عصر قاجار رواج و به کار گیری                 

موضوع طبیعت بیجان به عنوان موضوعی مستقل دیده می            

شود که از ویژگی های نقاشی این دوره و تاثیرات نقاشی اروپا             

 (.۳3، 3323اجرا شده است)ناظری ، «به شمار می رود

 

 

 

 

 

: نقاشی آبرنگ محمود خان ملک الشعرا از عمارت بادگیر              3شکل

 )آرشیو دفتر فنی کاخ گلستان(

 

 

 

 

 

 

 3327:  عمارت بادگیر سال2شکل

 مقاالت علمی
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 : پالن از نمای روبرو عمارت بادگیر)آرشیو دفتر فنی کاخ گلستان(3شکل

 

 : پالن از نمای پشت بام عمارت بادگیر)آرشیو دفتر فنی کاخ گلستان(3شکل 

 مرمت های صورت گرفته در عمارت بادگیر9-9 

عمده تغییرات صورت گرفته در این بنا در دوره ناصیرالیدیین             

شاه انجام شده است. حاج علیخان حاجب الدولیه شیخیصیی           

است که در دوره ناصرالدین شاه مامور انجام تغییرات در ایین            

بنا بوده است. لذا با توجه به نقاشی های آبیرنیگ  بسیییار                    

ارزشمندی که محمود خان ملک الشعرا در طی سیال هیای              

ه.ق به یادگار گذاشته است، و طبق نیوشیتیه      3233و    3273

دچیار  332۳موجود در داخل تاالر اصلی، عمارت در سیال             

(33-2تغیییرات و میرمیت زییادی شیده اسیت)شیکیل                   

(. اولیین اقیدام       333۳()سمسار،  3332()ذکاء،333۳)حشمتی، 

نصب سیستم تاسیساتی و عبور کانال های هوا از داخل داالن           

های زیرزمینی بادگیر است. این عمل باعث مسیدود شیدن              

بخش عمده ای از کانال ها و مانع ورود جریان طبیعیی هیوا               

گردید. دومین اقدام تغییر تزئینات نقاشی نمای بیییرونیی و          

گوشواره های عمارت بود که کامالً  ناهماهنگ با تیزئییینیات        

اصلی بنا اجرا شده است. سومین اقدام که در واقع بیدتیریین         

است، مرمت شیروانی و اجرای کالف فلزی در زیر        نوع مداخله   

شیروانی و دور تا دور دیوار عمارت است. پس از اجرای کالف              

اقدام به جمع آوری چوب های باالیی یکی از خرپاهای اصلیی            

شیروانی که بخش عمده ای از وزن سقف و تزئینات بیر روی              

این خرپا بود نمودند. ضمن این که به دلیل عوامل طبیعی و               

پوسیدگی شدید در چوب های سقف تیر اصیلیی از وسیط                

شکسته و بخش عمده ای از تزئینات بسیار زیبای تاالر اصلیی            

به بعد شمع بندی و        333۳فرو ریخته است. این تاالر از سال       

به منظور رفع خطر بسته شد و به جزء پاره ای از مرمت هیای   

جزئی هیچ اقدامی در آن صورت نگرفیتیه اسیت. در سیال                  

به همت کارشناسان مرمت و تکنسین ها  و اسیتیاد               3337

کاران سازمان میراث فرهنگی  مرمت عمارت از سر گیرفیتیه              

 (.3323شده است) رضازاده اردبیلی،

  

 اقدامات انجام شده به شرح ذیل ارائه می باشد:   

              تهیه کلیه نقشه های عمارت و جزئیات آن شامل

 ) پالن ها، نماها، مقاطع،تیرریزی (

 مشخص کردن محل دقیق آسیب ها 

 مشخص کردن عوامل بروز آسیب ها 

 برطرف کردن آسیب ها ی وارده 

 انتقال قسمت های فرو ریخته 

 اجرای دوباره نقاشی ها 

             مرمت کلیه آینه کاری ها و گچبری ها در بخش های

 مختلف عمارت

             اجرای سیم کشی و کابل کشی به وسیله سیم نسوز

 در کل بنا

 نصب لوسترها و اجرای روشنای 

 بازگشایی عمارت جهت بازدید عموم 
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در جدول زیر تمامی مرمت های صورت گرفته در سال های مختلف و همچنین برخی از مراحل عملی مرمت بخش هایی از                           

 تاالر اصلی  عمارت بادگیر و عکس خانه جمع آوری شده است.

 : مرمت های انجام شده در عمارت بادگیر و عکس خانه) آرشیو اسنادی کاخ گلستان( 1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نوشته موجود در تاالر اصلی عمارت مبنی بر سال انجام مرمت های صورت گرفته در عمارت بادگیر 3شکل

تاریخ ساخت  سبک بنا بنیان گ ار نام فضا

 ه.ق

سال های مرمت   مرمت های انجام شده

 ه.ش

  

  

عمارت بادگیر 

 و عکسخانه

  

  

  

 فتحعلی شاه

  

  

  

شیوه 

 اصفهانی

  

  

  

3223 

  

  

 3333تا  333۳ مرمت حوض و آجرکاری آن

اتل بندی شاه تیرها،تعویض ازاره ها، مرمت 

 سنگ فرش

 3373تا  3373

اتصال سقف کاذب به شاه تیرها،مرمت کاشی 

کاری ها، مرمت سقف، تعویض آسفالت، آجر 

 فرش بام

  

 3333تا  3332

مرمت ارسی، پاکسازی نقاشی های رنگ و 

روغن، مرمت سیستم الکتریکال، شستشوی 

 لوسترها

  

3332 

 333۳تا  3333 شروع مرمت گوشواره اول

تعویض پرده محافظ ارسی، تعویض سیستم 

 گرمایش و سرمایش

3322تا  3332  
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در دوره های مختلف مرمت های بسیاری در عمارت بادگیر          

صورت گرفته که برخی از مراحل مرمت آن در تصاویر زیر            

که از آرشیو عکس کاخ گلستان تهیه شده، آورده شده               

 است.

 

 

 

 

  : شمع بندی سقف ۳شکل

 

 

 

 

 

 

 

  : بخش های آسیب دیده سقف 7شکل

 

 

 

 

 

 

 

  : مراحل  اجرای آینه کاری 3شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : مراحل انتقال طرح نقاشی ها 2شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : مراحل مرمت ارسی ها 32شکل

 

 

 

 

 

 

 

 : مراحل اجرای نقاشی روی آینه 33شکل
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 آرایه های معماری عمارت بادگیر 1-2

آرایه های به کار رفته در این عمارت شامل: کاشی کاری در بدنه و کف، آجر کاری در داخل حوضخانه، آینه کاری، آرایه های گچی                          

در داخل تاالر اصلی عمارت، نقاشی روی سنگ های ازاره، نقاشی روی گچ، نقاشی پشت شیشه و نقاشی روی آینه می باشد. ارسی                         

نه دری با کتیبه گره چینی آن که از ظرافت و زیبایی خاصی برخوردار است از دیگر عناصر تزئینی این تاالر می باشد. همه این                              

 تزئینات در کنار یکدیگر باعث شده اند که عمارت بادگیر به مجموعه ای بی نظیر از انواع هنرها تبدیل گردد.

 : آرایه های معماری  به کار رفته در عمارت بادگیر2جدول 

  نمونه  زیر شاخه  شاخه اصلی

   کاشی کاری

  کف و بدنه بنا

 

 

  آرایه های   آجری

   حوضخانه

   تاالر اصلی و گوشواره ها و ایوان  آینه کاری

   تاالر اصلی و ورودی بنا و گوشوارها  آرایه های گچی

  آرایه های سنگی

 دیوارهای حوضخانه
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  نقاشی روی سنگ

 

 

 

  تاالر اصلی

 

 

 

  نقاشی روی گچ

 

 

  گوشواره های شرقی و غربی، ایوان ها

 

 

 

  نقاشی پشت شیشه

 

 

  سقف تاالر اصلی)نقش خورشید خانم(

 

 

 

  نقاشی روی آینه

 

 

  تاالر اصلی

 

 

 

  آرایه چوبی

 

 

  تاالر اصلی

 



 آرایه های تزئینی به کار رفته در دیوارنگاره های گوشواره شرقی و غربی عمارت بادگیر 1-2

آرایه های معماری عمارت بادگیر را می توان بر اساس سه ویژگی دسته بندی کرد: نوع تزئین، مکان قرارگیری و  موضوعات به                          

 کار رفته. این آرایه ها عبارتند از:

                           نقوش گیاهی: این نقوش بیشتر در ترکیب با پرندگان و یا گلدان دیده می شوند. مانند گل و مرغ، گلدان گلدار، نقوش

 اسلیمی و سایر نقوش گیاهی سنتی در این میان قابل شناسایی می باشد.

 .نقوش حیوانی: انواع پرندگان و چهار پایان را شامل می شود 

 .نقوش انسانی: نقش زنان قاجاری به همراه نقوش گیاهی و گل و گلدان اجرا شده اند 

 .مناظر طبیعی: مناظر طبیعی و ساختمان ها را در بر می گیرد 

 نقوش هندسی: انواع شمسه ها 

 طبیعت بیجان: ظروف میوه 

 : نمونه هایی از تزئینات به کار رفته در دیوارنگاره های گوشواره های شرقی و غربی 3جدول 
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  نمونه  زیر شاخه  شاخه اصلی

 

 

 

 

 

 

 

  گل و مرغ

 

 

 

 

 نقوش گیاهی

 

 

  گل و بوته

 

  

 

  گلدان گلدار
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 نقوش حیوانی 

 

 

 

  حیوانات در ترکیب با منظر و انسان ها

 

 

 

 

  مناظر طبیعی

 

 

 

مناظر طبیعی در ترکیبی از ساختمان  ها و حیوانات و 

  درختان

 

 

 

 

  طبیعت بیجان

 

 

 

  ظروف میوه

 

 

 

 

  نقوش انسانی

 

 

 

  زنان درباری
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 نتیجه گیری 1-3

دیوارنگاره ها در ایران، در هر دوره از تاریخ، همواره ریشه ها و             

زمینه های شکل گیری خود را حفظ کرده و از خالقیت و                

نیازهای دوره تازه تاثیر گرفته است. جلوه های متنوع و                 

مضامین متعدد دیوارنگاره های قاجاری نیز از دوره صفویان            

شروع شده بود. یکی از مهمترین این جلوه ها نفوذ هنر به                

درون الیه های مختلف اجتماع است. ورود سلیقه و ذوق مردم           

عادی به صحنه هنر در دوره قاجار نمودی چشمگیر یافت.              

دیواره نگاری این دوره، عالوه بر دربار از عناصر اجتماعی،               

رویکردها و باورهای مردم بازنمایی شده که به نوعی حس              

زیبایی شناسی اعیان و اشراف و حتی مردم عادی را انعکاس             

می دهد. همان طور که در دیوارنگاره های عمارت بادگیر این            

تنوع سلیقه و هنر و زیبایی به روشنی به چشم می خورد.                 

عناصر و آرایه های تزئینی همچون) آرایه های گچی، سنگی،           

نقاشی پشت شیشه، نقاشی روی شیشه، کاشی کاری، آینه             

کاری(در عمارت بادگیر به زیبایی در کنار یکدیگر به کار برده            

شده اند.  از نظر موضوعات تزئینی عناصری همچون گل و               

بوته و شاخه و نقوش اسلیمی از جمله طرح های گیاهی این              

مجموعه می باشند که با رنگ طالیی و سبز بر زمینه کرمی و              

سبز آبی روش نقش بسته اند. نقوش زیبای گل و مرغ و طرح              

های گلدانی به همراه پیکره های انسانی و مناظر طبیعی با              

رنگ های متفاوت طالیی، صورتی، آبی، نارنجی، قرمز و سبز            

همانند بسیاری از نقوش دوره قاجار زینت بخش سقف و                

دیوارها و طاقچه ها شده اند. با توجه به نکات ذکر شده می                

توان مشاهده کرد که از اوایل دوره قاجار و به دنبال اوج                  

گیری کاربرد نقاشی دیواری در منازل اعیان، هنر دیواره               

نگاری بیش از پیش جنبه عمومی پیدا کرد و به همین منظور            

با توجه به محدودیت امکانات، افت کیفیت بصری و فنی در              

 اجرای این دست از آثار مشهود است.

 

 

 منابع        

   (.تاریخچه ساختمان های       3332ذکاء، یحیی .)

ارگ سلطنتی تهران راهنمای کاخ گلستان،             

 سلسله انتشارات انجمن آثار ملی.

        (. 3337سمسار، محمد حسن، سرائیان. فاطمه .)

 سیمای تهران. نشر شهر لیتوگرافی.

           .رضازاده اردبیلی، مجتبی.ذولفقارزاده، حسن

(. تحقیقی بر      3333رضازاده اردبیلی، رومینا.)     

مرمت های انجام شده در مجموعه کاخ گلستان.          

چهرمین کنگره بین المللی عمرانف معماری و           

 شهری، دانشگاه شهید بهشتی.

  (.مرمت عمارت بادگیر   333۳حشمتی، احمدرضا .)

)مجموعه کاخ گلستان(. مجله اثر، پائیز و زمستان،        

 .33و 32شماره

            ( .3323ناظری، افسانه. یزدان پناه، حسین .)

ارزش های زیبایی شناختی نقش مایه های              

دیوارنگاره های اتاق ضلع شمال شرقی خانه             

اخوان حقیقی اصفهان.دو فصلنامه علمی و              

پژوهشی مجله مرمت و معماری ایران. سال              

 چهارم، شماره هفتم،بهار و تابستان.
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 کتیبة سردر موزه پست و تلگراف زاهدان

بنای موزۀ پست و تلگراف زاهدان در خیابان طالقیانییِ           

شهر و در کنار بازار طالفروشان واقع شیده اسیت. بیراسیاس                 

مدارك و اسناد موجود و نیز کتیبة ورودی ساختمان، این بنیا             

هی.ش. سیاخیتیه         3333در زمان حکومت پهلوی اول به سال      

هی.ش. به حیات خود ادامیه داده         3332شده و تا اواخر سال  

است. موزۀ پست با نام ادارۀ ایالتی پست و تلگراف سیستان و              

های اداری است کیه در اواییل         بلوچستان از جمله ساختمان 

حکومت پهلوی برای انجام مراسالت پستی بنا شده اسیت. در        

ساخت بنای پست قدیم زاهدان از هنر طیراحیی و سیاخیت                

معماران یزدی استفاده شده و آنها نیز معماری سنتی منطبیق           

اند. کتیبة موزۀ      بر آب و هوای کویری را در این بنا اجرا گذارده          

پست و تلگراف مربوط به ایوان شرقی )سردر ورودی( آن است             

که به صورت ترکیبی از خطوط ثلث و نسخ بر روی زمییینیه                

وسیله رنگ نگارش شده است. از آن جیهیت کیه                 گچی، به 

ساختمان موزه، نخست برای انجام امورات پستی ساخته شده،         

کتیبة سردر ورودی ساختمان در جهت معرفی ادارۀ مذکور در          

های فعالیت اداری آن نگارش شده است. همانطور که در            سال

ای، نیام    شود در سمِت راسِت قالِب قیهیوه        تصویر مشاهده می  

نقاش ذکر شده است و در سمت چپ سال طرح و نگارش آن              

نوشته شده است. همانطور که قبالً بیان شد خط نگارش شیده     

ی ترکیبی از خطوط ثلث و نسخ است، اما باتوجه بیه شیییوه              

رد، کیه ایین       توان به این نکتیه پیی    طراحی و نگارش آن می   

هنرمند از مهارت باالیی در نگارش و تزئین کتیبه بیرخیوردار             

ی اندود گچ، بیه ابیعیاد          نبوده است. این کتیبه بر روی زمینه       

متر به خط ترکیبی نسخ و ثلث نوشته شده         سانتی  222* 332

هیای  توان به رنگ کار رفته در آن می    های به است. ازجمله رنگ   

 ای، سبز، زرد، آبی روشن، سیاه و سفید اشاره نمود.قهوه

های گندم، شییر    کار رفته خوشه  ازجمله نمادهایی که در آن به     

هیای  و خورشید، تاج پهلوی و آرم اداره پست اسیت. خیوشیه              

ای از باروری و منسوب بیه خیورشییید اسیت.               گندم   نشانه   

همچنین نمادی از اندیشة جوانه زدن و روییدن؛ یعنی امیکیان    

ای است. خوشه یک معنای نمیادیین         پیشروی هر نیروی بالقوه   

ورزد؛ مفاهیم تکامیل  دارد که بر معنای فرد بودن نیز تاکید می       

و نظارت را، که ذاتی از نمادپردازی دسته است، بیر میفیهیوم                

افزاید. ی تنها وجود دارد، می    باروری یا تکثیری که در یک بافه      

ها، نیروی معنیوی   ها و شاخه  ها، خوشه بطور کلی، تمامی دسته   

مانند که در جهت هدفی خاص، باهم ترکیب و هیداییت            را می 

اند. شیر و خورشید نشانی است که تا پییش از انیقیالب               شده

نماد ملی ایران بود. ایین نشیان            3337اسالمی ایران در سال     

تلفیقی از سنن کهن است. نشان شیر و خیورشییید در هیر                  

های مختلفی تعبیر شده اسیت. در          صورت  ای از تاریخ به   دوره

دورۀ پهلوی شاهان پهلوی نشاِن شیر و خورشید را از قاجارهیا            

پذیرند، اما آنها تاج کیانی شیر و خورشید )تاج قاجارها( را              می

ها تعبیر ایرانی شیییر را         کنند. پهلوی  با تاج پهلوی عوض می    

دهند. شیر در ایران نشان سلطنت و همچنیین          دوباره رواج می  

باشد. شاهان پیهیلیوی        سمبل رستم در شاهنامه فردوسی می     

تعبیر ایرانی را دوباره رواج دادند، تعبیری که در آن شیر نشان            

پادشاهی و همچنین نشان رستم در شاهنامه بوده است. ایین             

، به عنوان نشان ملی ایران باقی       3337نشان تا پیش از انقالب      

هیای عیمیومیی و          ماند که در این زمان با حکمی از میکیان           

های دولتی برچیده شد و با نشان فعلیی جیمیهیوری               سازمان

اسالمی جایگزین شد. معنای اصلی تاج، برگرفته از سر اسیت.     

هیچ شباهیتیی بیا         اند و این پیوند بی    این دو، باهم پیوند یافته    

ای کاله، از جهت سودمندی نیست، بلکه صرفًا حالیت نشیانیه            

توان چنین نتیجیه    دارد. با درنظر داشتن نمادپردازی سطح می       

گرفت که ویژگی تاج، تنها قرار گرفتن بر بخش بیاالی انیدام          

نیست بلکه برتر از آن است. متعالی است، زیرا کسی کیه بیر              

 خویش پیروز شده، تاج حیات جاودان را به دست آورده است. 
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کسی که بر خویش پیروز شده، تاج حییات جیاودان را بیه                

صورت تلفیقی از     دست آورده است.  آرم اداره پست نیز که به          

دو نماد شیپور و رعد و برق است، شاید برگرفته از این جملة             

معروف هرودوت، مورخ نامدار یونانی در رابطه بیا چیاپیاران              

گوید:  نه برف،     های( دوران هخامنشیان باشد که می      )پستچی 

نه باران، نه گرما و نه تاریکی شب، چاپیاران اییرانیی را در                  

دارد. گویا علت استفادۀ اداره پسیت    رسیدن به مقصد باز نمی 

دلیل فلسفه معینیاییی     ی پهلوی از این نماد، به     و تلگراف دوره  

این جمله بوده که نشانگر یک معنی و مفهوم کامالً منسیجیم     

 دار برای این چنین ارگانی بوده است.و مفهوم

ی سردر موزه پست و تلگیراف       از بررسی مختصر نقوش کتبیه    

توان دریافت که اداره مذکور با دقیت و ظیرافیت         زاهدان می 

کامل نسبت به انتخاب نمادهای رایج ایرانی کهن و با تکیه بر               

ها اقدام نموده است. بدون تیردیید          مفهوم و معنای این نشان    

انتخاب چنین نمادهایی برای اداره پست و تیلیگیراف دارای             

ای خاص بوده که نشان از اهمیت کار و تاکید بر انجیام      فلسفه

خدمات پستی مناسب بوده است. نقش شیر و خورشیید بیه              

گر موفقیت و      عنوان نشان   عنوان یک نشان ملی ایرانی، تاج به      

عنوان برکت و       های گندم به  دستیابی به برترین هدف، خوشه    

نیروی معنوی که در جهت هدفی خاص، باهم تیرکیییب و               

اند و همچنین نماد اداره پست )رعد و بیرق و               هدایت شده 

شیپور( که شاید بیانگر مفهوم سخن هرودوت یونانی بیاشید.      

درنهایت باید به این نکته اشاره نمود که کتیبة نقاشی شیده             

مذکور تنها هنر نقاشی باقیمانده به عنوان یک سند تارییخیی         

از دورۀ پهلوی اول در شهر زاهدان است که از هویت معماری            

 و هنری شهر زاهدان حذف نشده است. 

 منابع

(. تاریخ اساطیری ایران، چاپ یازدهم، تهران:   3332آموزگار، هاله. )   

 ها )سمت( سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

شنیاسیی   (. مطالعات شناخت و آسیب  3333فر، محمدعلی. )    جنتی

بنای پست قدیمی زاهدان، محفوظ در اداره کل میراث فرهنگی و       

 گردشگری استان سیستان و بلوچستان )منتشر نشده(.

هیا در    واره(. فرهنگ اساطیر و داستان333۳یاحقی، محمدجعفر .) 

 ادبیات فارسی. تهران: فرهنگ معاصر.

(. فرهنگ نمادها، میتیرجیم دکیتیر            3333ادواردو سرلو ، خوان. )      

 مهرانگیز اوحدی. تهران: دستان.

 کتیبه ورودی سردر ساختمان موزه -3تصویر 

 

 

ای از رنگ مخدوش و نماد رعد و برق و شیپور که با کشیدن الیه -2تصویر

 تخریب شده است..

 

نشان ماموران اداره پست، موجود در موزه پست و تلگراف که نشانگر دقیق  -3تصویر

 جزئیات آرم مخدوش شده است .
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An Introduction on Architectural                

Decorations: 

Description at the Entrance of Zahedan Post 

and Telegraph Museum 

Yassin Sedghi 

Zahedan Post and Telegraph Museum-back 

then it was the provincial post and telegraph 

office-was built in 1931, first Pahlavi period. 

There is a description at the entrance that 

shows the same date, but also there are   

staccoes, picturing symbolic motifs of “Lion 

and Sun”, wheat, Pahlavi crown and the   

symbol of post office; trumpet and lightening         

together. Presence of these nomads shows 

the importance of symbolic and mythological 

motifs in architectural decorations in first 

Pahlavi period. 

 Scientific Articles: 

A look into Golestan Palace’s Windcatcher 

Mansion Architectural Decorations     

Marjan Behzadi 

Windcatcher mansion was built in the south 

wing of Golestan palace in the reign of Naser 

al-din Shah and was redecorated after his 

death. The architectural decorations of this 

building is an exceptional and through        

example of Qajar art and architectural       

decoration. They can be seen as tile works on 

the walls and grounds, brick works inside  

‘hoz-khane”,  

 

 

 

 

mirror works, stuccoes inside the main hall 

and paintings on glass, mirrors and stuccoes. 

The Figurative paintings various subjects         

categorized in six different groups;               

arabesque motifs, animals, humans,                

geometrical patterns and still life bringing  

together the essence and philosophy of Qajar 

art in one place and at the same time         

pinpointing the craftsmanship of those who 

created them.  

Th Rule of Conservation and Restoration in 

“Madrese Qiasieh Khargerd , Khaf”           

Sustainability: Focusing on Architectural 

Decorations     

Mojgan Mousa zade 

Madrese Qiasieh Khargerd is one of the      

famous Theymourid buildings in Sothern 

Khorasan province, Iran. The significance of 

this building is emplaced in both tangible and 

intangible values it has conveyed through 

centuries make it almost difficult to exact its 

most key value. Therefore, necessitation in 

restoration and conservation planning for this 

building, is conjuring both tangible aspects 

like architectural structures and the           

decorations-tile and brick works, stuccoes 

and paintings along with its intangible values 

such as its identity trough time, its rule in the 

urban identity of khaf and its social and      

cultural impact on scholars around Iran. To 

succeed such plan a long term program 

should be under consideration by the         

officials in the cultural heritage organization. 
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Preface: 

Yaser hamzavi 

 It is a fortunate coincident that publishing 

the second number of monthly trade Journal 

is happing in early days of spring and Iranian 

national  celebration, Norouz. I take this    

opportunity to congratulate all the ICCOM 

members and Iranian people on the           

beginning of new year by wishing them a 

year of prosperity and wellness. 

Unfortunately the spread of Covid-19 in the 

resent weeks postponed all the pre- planned 

events attributed to conservation and       

restoration of our cultural heritage and     

closure of museums and cultural and         

historical sites all around Iran was another 

misfortune we faced. But it should be under 

consideration, though the physical            

connection was no longer possible, our      

colleagues all around Iran made an effort to 

bring history, culture and art to people at 

home through visual tours and at the same 

time continued their job in protecting our 

heritage. 

The loss of our mentor and colleague 

Mr.Hossein Agha jani was another mishap of 

this year. He was one of the first Iranian   

conservators who had both academic         

education and traditional experience in     

restoring and conserving Iranian cultural  

heritage. He will be remembered always.   

In the end i am thankful to all the people 

who participated in publication of this    

Journal together with president of ICOM-CC-

IRAN and the Journal editor for their efforts. 

Yaser Hamzavi 

29/03/2020 
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