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 چکيده

بومی نمونه موردی: خانه    معماری   احیای   در  تاریخی  بناهای  مرمت  هدف پژوهش حاضر بررسی

  می طرح تقس   ی  هیشناخت و ارا  یمطالعه دو بخش اصل   نیا  یه طور کل امیری مشهد می باشد. ب
که    شود یبستر و شناخت بنا م  شناختی    رمجموعهی. بخش شناخت خود شامل دو زشوندیم

  و راه حل درمان آنها  ییشناسا  زیبنا ن  یها  بیدر آن ضمن شناخت کالبد و بافت اطراف، آس

  ،ی فیو از جهت روش: توص  یمقاله از جهت هدف: کاربرد نیا قیتحق شده است. روش  هیارا

  یف یو ک  ی: کملیو تحل   هیتجز  و روش  یدانیو م  یدادهها: کتابخانها   ی و روش گردآور یل یتحل 
مرمت معماری، شاخه ای از هنر معماری است که بر پایه شناخت و مطالعه بناها و  .  باشدیم

بافتهای تاریخی به احیا کردن فضاهای تاریخی به لحاظ کالبدی، ساختاری و عملكردی می  

موجود در بافت ها به لحاظ احراز هویت و تجلی فرهنگ و باورها و اعتقادات و    بناهایانجامد. 

که  رفتارها و مناسبات   اجتماعی آن بافت از اهمیت زیادی برخوردارند. از مهم ترین دالیلی 
برای مرمت ابنیه کر می شود حفظ ارزش های موجود است. حفظ ارزش ها شامل خود بنا،  

فعالیت، دوره ی ساخت، معمار بنا، بعضا صرفه اقتصادی حفظ به جای ساخت و... می شود.  

وت است. مرمت تنها برای بناهای شاخص یک دوره  اهمیت این مسائل در بناهای مختلف متفا

فرهنگ و باورها و   لحاظ احراز هویت و تجلی  نیست. بعضا بناهای موجود در بافت ها به 
رفتارها و مناسبات اجتماعی آن بافت از اهمیت زیادی برخوردارند و در صورت   اعتقادات و 

و    حفظ یک خاطره بازی کنندحفظ آنها در قالب مرمت و احیا می توانند نقش مهمی را در  

لذا در هنگام مرمت بناهای تاریخی، حفظ معماری بومی می تواند نقش موثری در حفظ هویت  
 ان بنا داشته باشد.

 .مرمت، بناهای تاریخی، امیریه، مشهد :واژگان کليدي
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 وحيد فانی

 یدانشگاه آزاد مشهد رشته  معمار  یتخصص  یدکتر یدانشجو
 

  :نام نویسنده مسئول

 وحيد فانی

 بومی   معماري  احياي در  تاریخی  بناهاي مرمت  بررسی

 نمونه موردي: خانه اميري مشهد
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 مقدمه
ارزش های بومی و منطقه ای نزد صاحب نظران و هنرمندان بسیار پراهمیت تر از آن است که بتوانند عالقه فزاینده به جهانی  
به ویژگی های اقلیمی،   با شاخصه هایی چون توجه  بناهای سنتی ایران وجود دارد،  شدن را در آن ها ایجاد کند. معماری که در 

عوامل اجتماعی باشد.  ف  -عوامل اقتصادی،  معماری سنتی ایران ساختمان بر اساس فرهنگ و هویت قومی   دررهنگی عجین می 

به خاطر  نشده اند. در گذر زمان  پایه گذاری  عقیده ای  باورهای دینی و  ایرانی شكل گرفته است و هیچگاه نوع پالن بر خالف 

بومی، مع و  های اجتماعی خودی  از ارزش  دیگری حاکم شدندنامالیمات اجتماعی و دور شدن جوامع  سرتاسر   که  ؛ماری های 
نمایی طرح یک طرح جامع است  (.  1:  1394. )ضرامی و همكاران،  مشكل بودند معماری به عنوان ظرف زندگی انسان، آیینه تمام 

ن و  که در تعاملی تنگاتنگ با ویژگی های ساختاری، تاریخی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آن جامعه قرار دارد مردم هر سرزمی

ساخت اثر معماری در تالش هستند تا با بهره گیری از چیزهای مادی، از ارزش های خویش حفاظت و از هنجارهای خود تبعیت 
( بیشترین تاثیر را در معماری دارد.  در    (.54:  1396خداکرمی و همكاران،  کنند. تغییر نگرش های فرهنگی و اجتماعی در جوامع، 

بی ن عرصهجای جای خاک این سرزمین میتوا و فرهنگی تمدنایرانی   نظیر های  بسترساز آثار تاریخی، هنری  طبیعی یافت که 

باشد فاقد  یا حتی اگر طرحی در زمینة مرمت تاریخی آنها صورت گرفته مهری قرارگرفته و  ها اغلب مورد بی  هستند. این محوطه

بوده ا های طبیعی و تاریخی آن به به ارزش ”نگاهی جامع“ طبیعی منطقهصورت توأمان  بعد    ست. هنگامی که به ارزشهای  ای 
طبیعت،  تاریخی طبیعی و فرهنگی میشود که در آن امتزاج ساخت هنری بشر نیز افزوده گردد حاصل کار محوطة دست تاریخی از

)پوریوسف زاده و همكاران، بسیار آموزن معماری و تجربه حضور انسان در کنار طبیعت درسی  (.36:  1391ده است 

نو و جامع  در نگاهی  به این منطقه  نگاه مرمت منظر  در تعامل و تكامل   است که جنبه این میان  ناهمگون منظر را  های 
به نظر میرسد تعریف دقیق و روشن  “ فرهنگی آن است. های دیده و به دنبال احیای بومشناسی طبیعت و تقویت ارزش یكدیگر

تنها مربوط   منظر است. معموال عدم موفقیت در حل مشكالت منظر نه وع معماریویژگیها و نارساییهای سایت، اولین قدم در شر از

ناکافی بودن بلكه به  است  تهدیدات سایت نیز  به عدم توانایی طراح  و  ضعفها  تعریف دقیق قوتها،    مربوط میشود اطالعات در 

  351، پ 9  ینواب صفو  ،ینواب صفو  ابانیمربوط به اواخر دوره قاجار است و در مشهد، خ یریخانه ام (.286:  2001  1)موتلوچ،
 خ یتار در.  است دهیبه ثبت رس رانیا یاز آثار مل  یكی  عنوانبه  12132  ثبتبا شماره   1384  ریت  30 خیاثر در تار نیواقع شده و ا

پروژه خانه ام  یخراسان رضو یفرهنگ  راثیم رکلیشهردار مشهد و مد  1397/08/01 کردند و مقرر شد اداره کل   دیبازد  یریاز 

بگ یفرهنگ  راثیالزم را از سازمان م  یمجوزها  یریضلع چهارم خانه ام  یبرا  یخراسان رضو یفرهنگ  راثیم تا مرمت   ردیکشور 
ضلع بنا در حال انجام و    3هم زمان در   یخیاثر تار نیا یمرمت  اتیاعالم شد عمل  نیبه سرعت انجام شود. همچن یخیتار  یبنا نیا

 .در کشور است یفرهنگ راثیالزم از سازمان م  یمرمت آن در ضلع چهارم منوط به اخذ مجوزها لیتكم

 

 مبانی نظري 

 مرمت

در مرمت  پس از تأکید بر اولویت جنبه زیباشناختی  در هر مرمت، ابتدا باید شرایط و اهداف آن را شناخت. دراین باره برندی

  را بازتثبیت یگانگی بالقوه را نیز از نظر دور نگه نمیدارد و بر این مبنا، هدف مرمت ک اثر هنری، توجه الزم به اهمیت تاریخی آنی

بدل بدون افتادن در دام  بدون حذف همه آثار گذشت  ی اثر،  یا تاریخی و  :  1386)برندی، زمان تعریف میكند   سازی های هنری 

با زمان  او برای حرمت(.  40-41 به خصلت تاریخی، آن را در رابطه  بتواند در جایگاه یک رویداد  گذاری مرمت  تعریف میكند تا 
به آینده باشد. از اینرو بین قسمت  کاری انسانیست و باید بخشی تأکید قرار گیرد، زیرا مرمت تاریخی مورد  های از روند انتقال اثر 

در تمایز قائل شده و در ضمن، ”اصلی“و   ”اق شدهتازه الح نشان دادن وضع قبل از مرمت،  برای   میگیرد نظر   بخش ِ هایی را 

باید فرم بصری موضوع را برای  هنری،   اثر  یک  عنوان به  آن  هبا توجه به ویژگی مشخص واقع مرمت اثر هنری  (.60:  1386برندی،  )
 رتفسی همان این.  باشد تشخیص  قابل  ه نزدیکاز فاصل ه به خصلت تاریخی، باید آشكارامرمت کند و با توج انتقال پیام به بیننده،

و اطالع رسانی کافی  مرمتی را فراهم میكند. دوم آن که برای رعایت صداقت  انتقادیست که امكان نقد و بررسی اثر اصلی و اضافات
 

1 Motloch 
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زبان شناختی  بالدینی »مرمت در ابتدا باید با تحلیل دقیق به اعتقاد مراحل کار، شایسته است به بیننده، باقیگذاشتن شاهدی از

به معنی شناسایی واقعیت موضوع د نمیتواند در هر روشی، رکار،  آغاز شود. مرمت  بهدست  وضع موجود  ارزش و واقعیت دانش 

( تغییر دهد.  عملی   به عبارت دیگر قدم (؛335-337: 1996 2بلدینی،آمده را  مراحل  شروع  یعنی  اول در  مرمت، شناساییاثر، 
به عالوه خواص مواد شناخت  این  از  پس. است آن  تاریخی وجه هو فن اجرا، در کنار مطالع ویژگیهای زیباشناختی و سبک هنری 

 اندرو آدی »میتواند شامل این موارد شود: م  1994  نوشته به  بنا  که کرد  آغاز  را مرمتی همی توان مداخل

 و اتحاد قطعات موجود. الحاق  -1

 پر کردن نواحی مفقود کمبود.-2
 (تغییر شكل)تجدید وضعیت   -3

   (موزونسازی بصری ِ )رتوش بتونه ها  -4

به بینندگان، مهم تلقی میشوند: این کارها برای مرمت شكل بصری موضوع و انتقال 119-:  2000 3)کاپلی، درست مفهوم 
136.)  

 

 معماري بومی

های محلی غیررسمی بوده و توسط یک طراح  برخاسته از سنت که  ؛ق میشودالبه نوعی از معماری اط  بومی، عمدتاعماری م

 ەە کنند  گرفته و منعكس  شكل  استفاده کنندگان  نیازهای  پایهای از معماری بوده که بر    خاص بیان نشده است. معماری بومی، گونه
بومی انتخاب شد. البته منظور از   "  جوزپه پاگانو " خودجوش به ابداعبار معماری   ننخستی. است محلی سنت های برای معماری 

گیری گزینش میشود    بودن آن نیست، بلكه طبیعیبودن آن است. در این نوع معماری همهچیز در نهایت سخت  خودجوش، تصادفی

معماری بومی برای تعهد به مدنیت میپیوندد.  های مادی و عملكردی ندارند.   و برخاسته از ضرورتهای معیشتی است که تنها جنبه
لحظه نوع معماری، خواستار ماندگاری آنچه میگذرد است    ها مدامدگر می  جایی که اشیاء، احساسها و  آلپاگونولو و )شوند. این 

 (.36:  1385فالمكی، 

ناخودآگاه نیازها، ارزشها،  واسطه در بیان فضای حاکم بر معماری اذعان میدارد این معماری ترجمان بی  (2010)  راپاپورت و 

گیری به خاطر گروههای    باورها و آرزوهای اکثریت مردم جامعه در یک فرم فیزیكی خاص بوده که بیش از بناهای باشكوه و شكل
گویای فرهنگ  نیز تصویر خانه، جهان  ارزش  تجلی بومی،  مسكن. است  مردم عامهخاص برگزیده از مردم،   های در حال تغییر و 

 (.35:  1385بیكر،) موقعیتهاست از  مجموعه ای  حاصل و بوده مردم  هزندگی عام هشیو بینی و

از اواخر قرن نوزدهم کاربست معماری بومی در آثار بسیاری از معماران مطرح همچون «حسن فتحی» سبب تكامل معماری 
انسانی بر معماری، اهمیت رویكردهای فراگیر  های   بومی در طول زمان شده است. وی اصول اساسی، نظیر اعتقاد به اولویت ارزش

محوری و فنهای ساخت مشارکتی، نقش ضروری سنت  در مقایسه با رویكردهای محدود، استفاده از فناوری مناسب، لزوم اجتماع

 (.1420 4بنیاد فادی،)  میداندگیری معماری بومی  سازی را اساس شكل و برقراری مجدد مفاخر فرهنگی در میان هنر ساختمان

گرفته است. طراحی  شده، شكل شكوفا آن در که خاصی  منطقهنسلی است که توسط فرهنگ    عاقالنهمعماری بومی، تفكر  
معمای یک منطقه است. یا به نوعی آموزش  در فرهنگ،  و  منطقه راهنمای  ه خطوطشده به واسط   بومی، تبلور محدودیتهای اعمال

بنابراین معماری بومی کارگیری حد  ها با به  زندگی با این محدودیت بالقوه یک بوم به شمار میرود؛    است  عواملی  نتیجهاکثر توان 

بومی الگوبرداری کامل از فرم معماری و شكل زندگی بومی را به عنوان یک واقعیت   که آن را شكل میدهند در رجوع به معماری 
 (.36:  1396)اکرمی و دامیار، موجود که ضرورتی به تغییر آن نیست و باید حفظ شود مورد توجه قرار میدهد 

 در بومی  معماری هها و عناصر ویژ  افتاد فرم  او معتقد است تا پیش از فروپاشی مرزهای فرهنگی که در قرن نوزدهم اتفاق

ناحیه، می  ساختمان  و  میشود  دیده  جهان  تمامی بود   تصور  میمون  وحدت  شگفت انگیز  وههای هر  محیط  با خواستههای  مردم 

 
2 Baldini 
3 Caple 
4 Fathy Foundation 
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ه از میراث مردمانی آموزش ندیده ک امروزه معماری بومی به عنوان ظرف و میراثی از گذشتگان تلقی میشود.(.  65:  1382فتحی،  )

پرداختند   به آفرینش معماری  یعنی مجموعه  معماری  (.12:  1384مكی،الف)به کاربردن عناصر معماری  واحدهای    بومی  ای از 

ن ولونومتریک» در  الگذاری یا «پ هایی در زمینة شكل، حجم در سرزمین گرد هم آمدهاند و با هماهنگی  معماری و شهرسازی که
کاربردی، رنگآمیزی و آهن زمینه نظامهای  پر و خالی و همچنین در زمینة مصالح و تمام  ساختمانی که در آن   گ سطوح  های 

بر تفاوتها، تشخیص مبتنی بر ضابطه به هماهنگی  بردارد. «این معماری  های   ها و رسوم و سلیقه پدیدار است رکن اساسی را در 

بر آزادیهای مشروط از   متقابل  احترام  از  زاده  یگانگی  محیطی، ه فرهنگ  زاد یا برخوردار از رفتارهای محیطی مبتنی است و نیز 

نانوشته و زنده تأکید دارد»   (. 17:  1384)فالمكی، قراردادهای اجتماعی ضمنی، قراردادهای 
 

 پيشينه پژوهش

( : موردی  ونهنم) سنتی  های  بافت  در  قدیمی بناهای  احیای و  ( تحقیقی تحت عنوان مرمت1399دانش شهرکی و همكاران 

بازار قم با توجه به اهمیت یافتن روزافزون مذهبی، اجتماعی و اقتصادی    انجام دادند. (قم  بازار در ها  همدانی  سرای احیای و مرمت

شهر، در راسته بازار نو و در امتداد گسترش بازار کهنه به طرف دروازه علیخانی شكل گرفت و سرای همدانی ها و چند سرای دیگر 

ر قالب طرح راهبردی ساختاری و اتصال آن به در قلب بازار نو شكل گرفت. بازسازی سراها به عنوان فضایی پرپتانسیل در شهر د
 باشد.بافت، در حفظ و احیای بافت تاریخی و حیات کالبدی بنا می تواند موثر 

. انجام داده استدرک و بررسی مقوله های مربوط به فرهنگ در معماری بومی    ( تحقیقی با1396خدا کرمی و روهو مهربانی )

دو رجوع  برای  مناسب  بتوان راهكاری  آن شهرسازی  تا  به تبع  معماری و  بناها و طراحی  ساخت  غنی ایران در  به فرهنگ  باره 
نشان می دهد الگوهای فرهنگی، نه تنها در   نتایج تحقیق  بر اساس مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته است  اندیشید. این تحقیق 

 معماری نیز قابل بازیابی و مشاهده است.نحوه تلقی انسان ها از چیستی و مفهوم شهر و معماری، بلكه در صورت شهر و 

اصول معماری بومی که با مولفه های معماری پایدار تطبیق دارد و شیوه های  تحقیقی با هدف  (1394ضرغامی و همكاران )

نوشتار مبتنی بر تحلیل توصیفی و مطالعات کتابخانه ای ا انجام دادند.احیاء و دوباره به کارگیری آن ها  پژوهش این  ست. روش 
 از این اصول برای رسیدن به خانه ای پایدار است  استفاده و  پایدار معماری  هدف  با  پژوهش، نتایج به دست آمده از این

) 5صادقی  انجام معماری  از  حفاظت روند  در  تأثیرگذار معنایی  ارزشهای  تمام شناسایی ( تحقیقی با هدف2020و همكاران 

 بررسی  مورد سه  در تواند می  معماری میراث از حفاظت  که  گرفت  نتیجه توان می  تحلیل، و  تجزیهمحتوا    نتایج  به توجه  با  داده اند.
 مشترک  همكاری  با  کرد فقط محافظت معماری میراث  کل از توان می  و ها  دولت و  کارشناسان  مردم،: شودسطح  تحلیل  و  تجزیه و

  در زیادی میزان  به هویت  و  تاریخی  ارزش است ارزش، اقتصادی  فرهنگی، ارزش که  داد  نشان  نتایج  همچنین،. سطح سه هر بین

 گذارد.  می تأثیر معماری  میراث  معنایی حفظ

 

 روش تحقيق

ی   رمجموعهی. بخش شناخت خود شامل دو زشوندیم میطرح تقس ی هیشناخت و ارا  یمطالعه دو بخش اصل نیا  یه طور کلب
بافت اطراف، آس  شودیبستر و شناخت بنا م شناخت و راه حل درمان  ییشناسا زیبنا ن  یها  بیکه در آن ضمن شناخت کالبد و 

دادهها:    یو روش گردآور یلیتحل  ،یفیو از جهت روش: توص یمقاله از جهت هدف: کاربرد نیا قیتحق  شده است. روش هیارا آنها

 .باشدیم یفیو ک  ی: کملیو تحل هیتجز و روش  یدانیو م  یکتابخانها

 
 

 

 

 
5 Sadegh 
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 یافته ها

 يريمنزل ام

ساخت آن به    یرسم خیمشهد است که در زمان قاجار ساخته شده است و تار یمیقد  یهااز خانه یكی  یریام یخیتار  خانه

 ل یآخر حكومت قاجار و اوا  یهامتعلق به سال  دیخانه با نیساخت ا ،یرسم خیبر اساس تار  یعنی رسد،یم  یقمر  یهجر  133سال  

بررس اما ؛باشد یحكومت پهلو باشد و به  تریمیساختمان بنا قد رسدیکردند که به نظر م  انیمدل ساخت بنا ب  یمحققان پس از 
معماران آن زمان ساخته   نیتوسط بهتر  یریعباس ام  یبه دستور آقا  ،یریام  یخیخانه تار شودیدوران قاجار برگردد. گفته م لیاوا

 شده است.

در    1365تا سال   یریام  ی. خانوادهدیرس شانیملک به فرزند ا نیت کرد و تمام ابعد از ساخت خانه فو یاندک  یریام  عباس
قرار دارد. در گذشته  دگاهیع یدر محله بایز یخانه  نیمكان کردند. انقل گرید ییساختمان سكونت داشتند و سپس به جا نیا

حال حاضر خانه    در.  کردندیکه در حرم امام رضا )ع( کار م  دادندیم لیتشك  یو افراد انرا خادم  دگاهیع یمحله نیساکن شتریب

حرم امام رضا   یكیدر نزد  یریواقع شده است. منزل ام 9  ینواب صفو دیکوچه شه  ،ینواب صفو دیشه  ابانیدر خ  یریام یخیتار

 کرد.  دیبازد زیبنا ن نیاز حرم، از ا  ارتیدر کنار ز  یسادگبه  توانی)ع( قرار گرفته است و م
بدون سكنه بود و به دل  انیسال یبرا  یریام  یخیساختمان خانه تار  ،ییاجرا یهاسازمان نیوجود اختالفات مختلف ب  لیدراز 

و اح  یبرا  یادیز  تالش  ریاخ  یهادر طول سال و قسمت  یریخانه ام  ایمرمت  نگرفته است   ی خانه  نیاز ا  یمختلف  یهاصورت 

 شده است.  دیشد یهایباارزش دچار خراب

 

 بنا در شهر مشهد عناصر مهم نزدیك به بنا موقعيت (.1شکل )

 معماري خانه تاریخی اميري

  یبناها   گریخانه از د  نیا زیوجه تما  نیتراست. مهم  یمیقد  یهاساختمان  گریجهت متفاوت از د  نیاز چند یریام  یخیخانه تار

بس  نیا  یهایکاریخاص ساختمان است. کاش  یهایو آجرکار  یکاریکاش ه،یقاجار  یدوره یمیقد و   بایز اریبنا در زمان قاجار 
بوده بنا با مح نیدر ا زیمتما گرید یژگیو  اند.متفاوت    یبر رو یادیموضوع فشار ز نیاست که هم رونیب  طیخانه، اختالف سطح 

  دی شد   یقوس شود و در خطر خراب  یداراخانه   یوارهایفشار متأسفانه موجب شده د  نیوارد کرده است. ا  یریخانه ام  یوارهاید

بگ نورگ نیدر ا  نیهمچن  .رندیقرار   ی متعدد  یهایاستفاده شده است. متأسفانه امروزه خراب یفردخاص و منحصربه یرهایخانه از 

متفاوت    یژگیو قرار گرفته است. بیدر خطر تخر بایز  یخانه نیبه وجود آمده است و ا یریام یخیمختلف خانه تار یهادر بخش
در مدل ساخت  یزمان  یهادوره نیمختلف است. ا یزمان  یدو دوره یمعمار یهابنا مشهود است، وجود سبک نیکه در ا یگرید

به نما یدو مدل مختلف معمار تواندیخانه م نیا یبازساز یبا کم  لیدل نی. به همشوندیم  دهیظاهر ساختمان د  بگذارد.  شیرا 
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 يريام یخیخانه تار يمعمار

 اطی. در دو طرف حدهدیم لیساختمان خانه را تشك یاصل  یژگیو نیدو سمت متضاد است و هم  یدارا  یریام  یخیتار  خانه
لحظه نیدارند. ا  گریكدیکامالً متفاوت از   ییهایژگیدو ساختمان مجزا وجود دارد که و است و    دنیدورود به خانه قابل یتضاد از 

 اند.بوده  یمتفاوت  ینهیشیها و پاز خانواده شودیخانه است که تصور م  نیا انساکن  یتفاوت مدل زندگ یدهندهنشان

از  توانیساخته شده است م رهیدامیصورت نکه به  ییهادر دو طبقه ساخته شده است. با استفاده از پله  یریام یخیتار  خانه

بنا رفت. وقت یاول به طبقه  یطبقه پنجره به  کیدر وسط وجود دارد که   ییراهرو  م،یشویدوم ساختمان م یوارد طبقه  یدوم 
 .کندیمجزا م  گریكدیخانه را از   ومد یداشته و دو اتاق طبقه  رونیب

را   ییبایز یو منظره شوندیخانه باز م یداخل اطیو به حاست و سه پنجره دارد که ر منیسمت چپ راهرو مخصوص نش اتاق

تر است  . اتاق سمت راست ازنظر مساحت کوچکشودیاتاق رو به کوچه باز م نیچهارم ا یاز ارتفاع مشاهده نمود. پنجره  توانیم
 .وارهاستید  یکوچک بر رو  یطاقچه رچها  یاما دارا  ؛پنجره دارد  کیو فقط 

 

 اميري خانه پالنهاي تحليل  (.2شکل )

 

 فضا معرفی  (.3شکل )

 ساختمان خانه اميري

شوند.  کاری در جاهای مختلفی از خانه تاریخی امیری دیده مینماهای مختلف و کاشیها و هنرهای سنتی مانند آبکاریآینه

 های ساختمان بنا وجود دارد.توان گفت تزئینات مختلفی در قسمتطورکلی میبه

ای، زرد و مشكی هایی با قالب رنگی فیروزهمشاهده هستند که شامل کاشیهای داخلی حیاط قابلتزئینات زیبا در دیوارهاین 

های کاشی به اشكال ها هستند. قالبای در اطراف آنهای فیروزهاند و کاشیهای زرد و سیاه در وسط قرارگرفتههستند که کاشی

 اند.غیره هستند و در دیوارهای مختلف بنا قرارگرفته مختلفی مانند لوزی، بیضی، مثلث و

که سیاههمچنین بر سر در ساختمان قاب لوزی شكلی وجود دارد  ها وسفید هستند و نام حضرت علی )ع( بر روی آنهای 

 ها افزوده است.های این بنا اشكالی نامنظم دارند که این به زیبایی آنحفاری شده است. بعضی از قاب
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ی ساختمان اصلی بنا با گذشت  دارندهتوان دید این است که تیرهای چوبی نگهی جالب دیگری که در طراحی این بنا مینكته

 های سنتی حصیری استفاده شده است.ها از چوباند و برای جایگزینی آنشدهزمان دچار تخریب

 

 سيرکوالسيون (.4شکل )

 

 تکراري و مجرد عناصر (.5شکل )

 

 باز، نيمه بسته، بسته فضایهاي (.6شکل )
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 تزیينات

 قاب هاي مثلثی شکل:

نمای جنوبی قرار دارد این قابهااز مثلثهای متوازی االضالعی هستندکه کاشی های معرق  این قاب ها در سردرپنجره های 

 ای، سورمه ای و زرد می باشد.هندسی را درون خود جای داده اند. رنگ کاشی های در این قاب فیروزه 

 طرح این قابها نیز گلهای ده برگ میان دو ضلع مثلث و دو نیم گل پنج برگ در پایین ان است.

 

 (. قاب هاي مثلثی شکل7شکل )

 قابهاي نامنتظم:

طرح خورده قاب های این نما یک در میان طرح داخل ان متفاوت اجرا شده است در سر در پنجره ابتداییی دو گل ده برگ 
است در سر در پنجره بعدی همان گل به شكل هندسی و منظم تر و ظریف تر از طرح قبلی اجراشده که یک در میان سردرپنجره 

 ها را زینت داده است.

 
 نامنتظم قاب هاي (.8شکل )

 عارضه
 

 ورودی نمای فضا نام

 دیوار عضو نام

 خاک در  بنا  نصف  شدن مدفون-آجرها  صاف سطح رفتن بین از - خوردگی ترک عارضه

 شهری ساز و ساخت  -3  مصالح  فرسایش -2  رطوبت  اثر  بر پی  نشست-1 مخل  عامل

 مصالح تعویض  -2 درمان  پی زیر سطح در زنی دستک  -1 روش درمان
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 هشتی  دیدگی آسیب فضا نام

 کف و دیوار عضو نام

 عارضه

  -  ارتباطی و ورودی  درهای در رفته  بكار چوبهای  پوسیدگی - آجری بندکشیهای در  ریزش و شكستگی

 فرش آجر در  دیدگی آسیب  -  درها و  سخت چوب  روی  بر(  آبی  روغن  رنگ)  نامناسب پوشش از  استفاده
 هشتی داخلی نمای در کشی سیم روکاری – هشتی کف

 چوبها کهولت -  3 انسانی  مداخله -  2 صعودی  رطوبت-1 مخل  عامل

 روش درمان
 کنیم می قیراندود درمان و کرده  خالی  سانتیمتر  30  ارتفاع تا سانتیمتر  10  الی  50 اندازه  به دیوار پای

 پنجره  و در  ها  تعویضچوب -3 فرسوده  مصالح  تعویض  -2(  بندی  عایق)

 

 

 
 

 جنوبی اول طبقه در  دیدگی آسیب فضا نام

 پله -  پنجره و درب - دیوار عضو نام

 آسیب  -  پنجره  و  درب  چوبهای  پوسیدگی  -  آجرها فرسایش  -  آجری  بندکشیهای  ریزش  و  خوردگی  ترک عارضه

 اتاق داخل  کاری  نازک در  دیدگی  آسیب -نما در رفته  بكار کاشی  تزئینات  دیدگی
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 چوبها  کهولت -4پی   نشست  -3 فرسایش  -2  رطوبت-1 مخل  عامل

 تعویض چوبها  -4 بندی  پی  -3  مصالح تعویض -2  بندی  عایق  -1 روش درمان

 

 
 

 حیاط فضا نام

 کف-دیوار عضو نام

 عارضه
 - آجرها  فرسایش - شرقی دیواره کردن تبله - آجرها زدگی شوره - آجری بندکشیهای در  ریزش و شكستگی

  آجرهای کرده  تبله و حیاط فرش آجر نشست - آن  مجدد  اجرای در  غربی دیواره  آجرهای  ناهماهنگ چینش

 چاه اطراف

 سعودی  رطوبت -3  انسانی دخالتهای  -2 سعودی  بصورت رطوبت  -1 مخل  عامل

 روش درمان
  در  بلوکاژ از  استفاده  -3 درمان  گرفته صورت  غلط مداخله قسمتی در  مجدد تعمیر 2 کش  نای  کانال از  استفاده

 سازی کف

 

 
 

 

 حیاط  تزئینات در  دیدگی آسیب فضا نام

 دیوار عضو نام

 عارضه

 در  فرسایش - دیوارها باالی دور تا دور تزئینات در  دیدگی  آسیب - خود محل از کاشی های تكه افتادن

 ریزش و خوردگی ترک و شكستگی  کاشی و آجر  ردیفهای قسمتهای از  بعضی افتادن - کاشیها و آجرها
 قرنیز قسمتهای بیشتر در  مصالح

 است شده خود جای  از  کاشیها افتادن  باعث و رفته  بین از کاشیها چسبنده مالت  رطوبت اثر بر مخل  عامل

 خود جای برسر  کاشیها مجدد  قراردادن و  چیدن روش درمان
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 شمالی نمای فضا نام

 دیوار عضو نام

 عارضه
 صاف سطح رفتن  بین  از - ها  پنجره و درب چوبهای  پوسیدگی - آجری بندکشیهای در  ریزش و شكستگی

 تزئینات در  رفته و بكار کاشیهای  ریزش - دیوار زدگی شوره - آجرها

 مخل  عامل
  رطوبت سر  بر کاشیها  بین رفتن مالت بین از  -3 بوده صعودی صورت  به  که رطوبت  -2 آجرها فرسایش  1

 چوبها کهولت  -4

 روش درمان
  سانتیمتر  30  ارتفاع تا و  سانتیمتر  60 الی  50 اندازه  به را دیوار پای  -2 درمان فرسوده  های آجر تعویض  -1

  -4 کاشی  چسباندن جهت مناسب مالت از استفاده  -3(  بندی  عایق) کنیم می اندود قیر و کرده  خالی

 چوبها تعویض

 

 
 

 

 شمالی همكف طبقه فضا نام

 دیوار عضو نام

 پنجره و درب چوبهای  پوسیدگی -  مصالح  ریزش  و ترک  -(  موکت)  اتاق دیوارهای  روی  بر  نامناسب پوشش عارضه

 رطوبت  اثر  بر دیوار  سطح رفتن  بین از -3  چوبها کهولت  -2 پی  نشست-1 مخل  عامل

 نایكش  کانال  از استفاده -3  بندی  عایق  -2  مصالح تعویض و  بندی پی  -1 روش درمان
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 شمالی اول طبقه فضا نام

 کف -دیوار عضو نام

 عارضه
  زیر در  دیدگی آسیب - کمدهای دیواری و پنجره و درب چوبهای  پوسیدگی  –  مصالح ریزش و دیوارها ترک

 (همكف  طبقه سقف) کف  ریزش - سقف

 سعودی  بصورت  رطوبت -3  چوبها کهولت  -2 پی  نشست-1 مخل  عامل

 بندی  عایق -3  تعویض چوبها -2  بندی پی  -1 روش درمان

 

 
 

 علل اسيب:

خاکریزی در پشت دیواره های بنا باعث بروز رطوبت در دیواره به صورت صعودی شده است به همین موجب دیواره ها نشست 
بین اجرها شسته شود و بندکشی ها از بین برود و   کرده و ایجاد ترک بر روی دیواره ها شده است. همجنین باعث شده که مالت 

لی شود و اجر به مرور خورده شود و سطح صاف خود را از دست بدهد که در خیلی از  این خود باعث می شود که ما بین اجرها خا

نیز رطوبت است و این   ازقسمتها مصالح ان ریزش کرده است.  بر دیواره ها، شوره زدن اجرهاست که علت ان  موارد دیگر اسیب 
مورد قابل وضوح انرا می توان در دیواره شرقی  عمل باعث می شود که سطح اجر خورده شود. همچنین تبله کردن در دیواره ها که  

 مشاهده کرد.

بلند دیواره ها، رطوبت در دیواره، نشست دیواره، فشار های خاک اطراف پشت دیواره می تواند از موارد ایجاد شكم در  ارتفاع 

 این دیواره باشد.
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پیشرفت صعود تمام  ی انرا می توان تا سقف مشاهده کرد.این رطوبت در دیواره های اتاقها در طبقه هم کف کشیده شده و 

شده اند.  خوردگی سطح  بند کشی ها و  زدگی، شكستگی در  داخل دچار شوره  بنا از  دور  پشت به دیواره های  اجرهای   سطح 

باعث ایجاد ترک های عمیقی در داخل و خارج   همچنین شسته شدن خاک پی این بنا و فشارهایی که به دیواره ها وارد می شود 
 شده است.  بنا

 مرمت بناي تاریخی خانه اميري با رویکرد معماري بومی

 

 شمالی )ارباب نشين( نماي (.9شکل )

 

 نماي فعلی ورودي بنا (.11شکل ) (. نماي قبلی ورودي نما10شکل )
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 فعلی ورودي بنا نماي (.13شکل ) (. نماي قبلی ورودي نما12شکل )

بناهای تاریخی، باید اصل را بر حفظ معماری قبلی گذاشت و سعی در کمترین تغییرات در مرمت بناهای تاریخی  در مرمت  

 داشت.

 

 نتيجه گيري 

مرمت معماری، شاخه ای از هنر معماری است که بر پایه شناخت و مطالعه بناها و بافتهای تاریخی به احیا کردن فضاهای 

به لحاظ احراز هویت و تجلی فرهنگ و    بناهایعملكردی می انجامد.    تاریخی به لحاظ کالبدی، ساختاری و موجود در بافت ها 

باورها و اعتقادات و رفتارها و مناسبات اجتماعی آن بافت از اهمیت زیادی برخوردارند. از مهم ترین دالیلی که برای مرمت ابنیه 
فعالیت، دوره ی ساخت، معمار بنا، بعضا صرفه اقتصادی   کر می شود حفظ ارزش های موجود است. حفظ ارزش ها شامل خود بنا،

به جای ساخت و... می شود. اهمیت این مسائل در بناهای مختلف متفاوت است. مرمت تنها برای بناهای شاخص یک دوره   حفظ 

باورها و اعتقادات و رفتارها  به لحاظ احراز هویت و تجلی فرهنگ و  بافت ها  و مناسبات اجتماعی نیست. بعضا بناهای موجود در 
آن بافت از اهمیت زیادی برخوردارند و در صورت حفظ آنها در قالب مرمت و احیا می توانند نقش مهمی را در حفظ یک خاطره 

 و لذا در هنگام مرمت بناهای تاریخی، حفظ معماری بومی می تواند نقش موثری در حفظ هویت ان بنا داشته باشد.  بازی کنند
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