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آسيب نگاري، آسيب شناسي و تحليل  فرسودگی های نقاشي هاي رنگ 
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چکيده
شاخص ترين  از  يکي  مي توان  را  گلستان  كاخ  فرهنگي  ـ  تاريخي  مجموعه  در  موجود  نقاشي  آثار 
مجموعه هاي نقاشي روي بوم در ايران دانست. از جملۀ اين آثار ارزشمند، نقاشي هاي كمال الملك است. 
عدم توجه كافي به آثار كمال الملك در سال هاي گذشته، باعث بروز عوارضی در آنها در طول زمان شده 
است. با توجه به آگاهي های كسب شده از وضعيت اين آثار و با بررسي وضعيت ساختاري، وضعيت 
محيطي، و شرايط نگهداري و رسيدگي به آن ها بر اساس ضرورت ها، مي توان امکان موفقيت بيشتري 
را در حفظ و نگهداري هر چه بهتر آن ها، فراهم كرد. يکي از تخصص هاي مهم و بنيادي وابسته به 
رشتۀ حفاظت و مرمت، فن مستندنگاري است. در اين پژوهش با توجه به اهميت مستندنگاري در امر 
حفاظت و مرمت، مطالعه و بررسي دقيقی از وضعيت حفاظتي، مستندنگاري و آسيب نگاري 34 تابلوي 
اين راستا شناسنامه هاي  بوم كمال الملك در كاخ گلستان صورت گرفته است. در  رنگ روغن روي 
عمومي، حفاظتي ـ مرمتي و آسيب شناسي اين آثار تهيه شد. جهت تکميل مطالعات آسيب شناسِي 
دقيق تر، آسيب شناسي ديجيتالي انجام شد. بر اساس اطالعات به دست آمده از آسيب شناسي و تحليل  
كمي و كيفي داده ها، آسيب هاي شيميايي، جدي ترين تهديد پيش روي اين آثار، هستند. با توجه به 
نتايج به دست آمده از تحليل داده ها، مي توان جهت برنامه ريزي مؤثر كوتاه مدت و دراز مدِت حفاظت و 

نگهداري بهينۀ آثار تاريخي گامي مؤثر برداشت.

واژه  های كليدی 
 آسيب نگاري، آسيب شناسي، تحليل  فرسودگي، نقاشی رنگ روغن، كمال الملك، شناسنامه حفاظتی 

و مرمتی، كاخ گلستان.

* اين مقاله برگرفته از پايان نامۀ كارشناسي ارشد نرگس افضلی در رشتۀ مرمت اشيای تاريخی با عنوان بررسي 
فني و نگهداري مجموعه نقاشي هاي رنگ روغن روي بوم »استاد كمال الملك در مجموعه تاريخي- فرهنگي 
كاخ گلستان« و ارائه طرح حفاظت در دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مركزي، دانشکدۀ هنر و معماري در 

سال 1394 است.
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مقدمه
تخريبي2  غير  پايه اي ترين  مطالعاِت  و  اصلي ترين  از  مستندنگاري 
محسوب مي شوند كه ادامۀ روند مطالعات و تجزيه و تحليل هاي 
علمي،  استاندارد  پروژه   هر  در  دارد.  بستگي  آنها  به  بعدي 
كه  دارد  ويژه اي  جايگاه  پايه  اطالعاِت  گردآوري  و  مستندنگاري، 
مستندنگاري  كه  طوري  به  مي گيرد.  انجام  متخصصان  توسط 
جزء مراحل پايه و اوليه در هر پژوهش محسوب مي شود و برای 
برنامه ريزي مؤثر و درازمدت براي حفاظت و نگهداري بهينۀ آثار 
تاريخي و فرهنگي، دستيابي به اطالعات پايه، امري مهم و اساسي 
اين  كليۀ  ثبت  منظر،  اين  از   .)109  :1391 )محسنيان،  است. 
داده هاي مربوط به آثار، ساختار استاندارد مستندنگاري را فراهم 
براي  الزم  داده هاي  و  اطالعات  مي تواند  مستندات  اين  مي كند. 
پژوهش هاي هر محقق و مرمتگري را فراهم آورد. مستندنگاري، 
عالوه بر ثبت داده هاي مربوط به مراحل مرمت و و حفاظت شامل 
ثبت كليۀ جزئيات خود اثر نيز مي شود. )محسنيان، 1391: 110(. 
بررسي  به  فن شناسي،  داده هاي  از  استفاده  با  حفاظت گر       
امروز  به  تا  مي پردازد.  نيز  نقاشي  به  واردشده  آسيب هاي  علل 
شناسنامه  تهيۀ  حد  در  مستندنگاري  بيشتر  كشور  موزه هاي  در 
اموالي و حفاظتي ـ مرمتي بوده است و كمتر توجهي به اهميت 
تحليل داده هاي حاصل از آن شده است. در اين مقاله سعي شده 
به اهميت اين موضوع در مطالعه و بررسي آسيب شناسي و حفاظت 

از آثار توجه شود.

روش تحقيق
اهميت  و  ضرورت  به  توجه  با  است  شده  سعي  پژوهش  اين  در 
نقاشي هاي رنگ روغن  از مجموعۀ  اثر منحصربه فرد  موضوع، 34 
مستندنگاري  طريق  از  گلستان،  كاخ  در  كمال الملك  بوم  روي 
در  شود.  پرداخته  فرسودگي ها،  تحليل  به  آن،  بررسي  و  دقيق 
اين راستا بعد از بررسي ، شناسنامۀ عمومي، حفاظتي ـ مرمتي، و 
آسيب شناسي تابلوها تهيه شد. آسيب نگاري به روش ديجيتالي و 
با بهره گيری از نرم افزار فتوشاپ صورت گرفت. با تحليل داده هاي 
شناسنامه ها  از  به دست آمده  اطالعات  و  مستندنگاري  در  موجود 
به  مي توان  تابلوها  اين  به  وارده  آسيب هاي  نمودار  تفسير  نيز  و 
ارزيابي وضعيت حفاظتي و ارائه راهکارهاي حفاظتي در درازمدت 

پرداخت.
 براي گردآوري داده ها از روش هاي زير استفاده شد:

ـ بررسي هاي كتابخانه ای؛
ـ بررسي هاي بصري و ثبت مشاهدات؛

با    Nikon دوربين  با  و 1390  در سال 1389  دقيق  ـ عکاسي 
 300dpi با رزولوشن Hasselblad 350 و دوربينdpi  رزولوشن
با   Canon دوربين  با   1391 سال  در  و  مناسب  نورپردازي  با 

رزولوشن 300dpi و نورپردازي مناسب؛
ـ تهيه شناسنامه هاي عمومي وحفاظتي ـ مرمتي، و آسيب نگاري.

ـ آسيب نگاري ديجيتالي با استفاده از نرم افزار فتوشاپ  CS5 )بعد 
سال  در سه  كه  آن ها،  جزئيات  و  نقاشي ها  از  دقيق  عکاسي  از 
جزئيات  شد.  داده  تطبيق  تابلوها  با  بود  شده  عکاسي  متمادي 
صورت  به  آسيب ها  انواع  و  پياده  تصاوير  روي  دقت  به  آسيبها 

تصويري و گرافيکي با نرم افزار فتوشاپ طراحي شد؛
ـ تحليل هاي آماري بر اساس نمودارهاي منحني آسيب ها، درصد 

آسيب ها، ستاره، ميله اي، و فراواني آسيب ها.

1. مستندنگاري آثار تاريخي ـ فرهنگي
 )Interdisciplinary( رشتۀ حفاظت و مرمت، دانشی ميان رشته اي
است و علوم متعددی با آن پيوند دارد. يکي از تخصص هاي مهم 
و بنيادي مربوط با رشتۀ حفاظت و مرمت، فن مستندنگاري است. 
و  شناسنامه  تهيۀ  و  اثر  آسيب شناسي  و  فن شناسي  مطالعۀ  براي 
يك  بقاي  از  اطمينان  حصول  براي  آينده،  مرمتگران  اطالع  نيز 
اثر و اينکه چه مداخالت و اتفاقاتي در گذشته در مورد اثر اعمال 
شده يا رخ داده است، انجام يك مستندنگاري صحيح و اصولي و 
الزم است. در تداوم امر حفاظت و مرمت آثار، ثبت و ضبط كليۀ 
امري ضروري  و مستندسازي  و مداخالت، آسيب نگاري،  اقدامات 
تاريخچۀ  عنوان  به  از مستندنگاري، حفظ مستندات  است. هدف 

اثر است. 
     مستندنگاري اقدامي است به منظور ثبت داده ها و اطالعات 
آسيب شناسي،  و  فن شناسي  مطالعات  شامل  شيء  به  مربوط 
داده  هاي هنري، تاريخي، باستان شناسي، و مانند آن. مستندنگاري 
ثبت وضع فعلي اثر و ثبت مشخصات آن به طور دقيق است؛ يعني 
ثبت آنچه در اثر كه قابليت اندازه گيري و ثبت شدن را دارد. در 
واقع مستندنگاري هم توصيفي است و هم مقياسي )اندازه گيري(. 
خوب  يعني  گيرد،  صورت  شيء  جوانب  تمام  از  بايد  توصيف 
ديدن و خوب ثبت كردن در جهت شناخت و درک صحيح از اثر 

)محسنيان، 1391: 114(.

2. معرفي مجموعۀ تاريخي ـ فرهنگي كاخ موزۀ گلستان
مجموعۀ تاريخي ـ فرهنگي كاخ گلستان يادگاري به جاي مانده از 
ارگ تاريخي تهران، يکي از زيباترين و كهن ترين بناهاي پايتخت 
دويست و سی سالۀ ايران است. سابقۀ تاريخي ارگ سلطنتي )كاخ 
گلستان( كه محدودۀ تاريخي آن را در شمال، خيابان و ميدان امام 
شرق  در  خيام،  خيابان  غرب  در سمت  توپخانه(،  )سپه/  خميني 
ميدان  و  خرداد  پانزده  خيابان  جنوب  در  و  خسرو،  ناصر  خيابان 
ارگ تشکيل مي دهد، به دورۀ صفويه و زمان شاه طهماسب دوم 
زند،  كريمخان  دورۀ  در  ارگ  اين   .)4  :1349 )ذكاء،  بازمي گردد 
بازسازي شده و در دورۀ قاجار به محل دربار و سکونت سالطين 

قاجار اختصاص يافت )تصوير 1(.
     بخش هاي مختلف اين مجموعه در حال حاضر عبارت است 
از: ايوان تخت مرمر، خلوت كريم خاني، نگارخانۀ موزۀ مخصوص، 
تاالر سالم، تاالر آينه، تاالر برليان، شمس العماره، عمارت بادگير، 
ابيض )موزۀ مردم شناسي(، كتابخانۀ  الماس، كاخ  عکسخانه، تاالر 

نسخ خطي، آلبوم خانه، مركز اسناد خطي.
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تصوير 1. نماي كلي از محوطۀ داخلي كاخ گلستان 
)عکس از: نرگس  افضلی(.

در  كه  منحصربه فردي  و  ارزشمند  بسيار  مجموعه هاي  از  يکي 
نقاشي رنگ روغن  از  اين كاخ موزه جاي داده شده، مجموعه اي 
از  بلندآوازه  هنرمند  )كمال الملك(  غفاری  استاد محمد  بوم  روي 
خاندان هنرمند غفارِي كاشاني است. اين خاندان در نقاشي ايران، 
اند.  خاصه در قرون دوازده و سيزده هجری نقشي روشن داشته  
كمال الملك )1227ـ 1319ش( يکي از مشهورترين و پرنفوذترين 
شخصيت ها، در تاريخ معاصر ايران به  شمار مي آيد. با كار او جريان 
دويست سالۀ تلفيق سنت هاي ايراني ـ اروپايي به پايان مي رسد و 
سنت طبيعت گرايي اروپايي در قالب نوعي هنر آكادميك تثبيت 

مي شود.

3. معرفي نقاشي هاي رنگ روغن روي بوم كمال الملك در 
كاخ گلستان

از مجموعۀ آثار نقاشي كمال الملك در كاخ گلستان، 34 اثر بررسي 
شد. اين آثار كه با تکنيك رنگ روغن روي بوم اجرا شده  اند، در 
نگهداري  گلستان  كاخ  نگارخانۀ  و  اصلي  كاخ  مخزن حوض خانه، 

مي شوند )جدول 1 و 2 و 3(.
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محلوگُذارْتارٔدواماثرردٔف
 وبخ ان٣ّ ق1300 آثبزوبخ ؾُّٙت ١حٛيرب٘ 1
 وبخ ان٣ّ ق1300 زٚضٕ٘ب٢ وبخ ؾٗسآثبز 2
 وبذبن٣ّ ق1302 آثكبض زٚل٢ّٛ زضثٙس 3
 وبخ ان٣ّ ق1302 ؾٝ ٔطز قىبضچ٣ 4
 وبخ ان٣ّ ق1303 ٖزٚضٕ٘ب٢ ثب٘ ٌّؿتب 5
 وبخ ان٣ّ ق1304 زٚضٕ٘ب٢ زٜ أبٔٝ 6
 وبخ ان٣ّ ق1308 زذتطاٖ ٌسا 7
 وبخ ان٣ّ ق1313 تبالض آ٤ٙٝ 8
 وبذبن٣ّ ق1307 حٛو رٛقبٖ وبخ ٌّؿتبٖ 9
 وبخ ان٣ّ ق1308 ٌطثٝ ٚ لفؽ 10
 وبخ ان٣ّ ق1306 ته٤ٛط ثب٘ قبٜ 11
 وبخ ان٣ّ ثسٖٚ تبض٤د زِٚت ١تى٥ 12
 وبخ ان٣ّ ق1330 قٟطؾتب٘ه ١زٚضٕ٘ب٢ چكٕ 13
 وبخ ان٣ّ ق1332 احٕسقبٜ 14

:وگاروذگان(.تذئهاز)الملكَاْروگريغهريْبًمكمالوقاشٓ.1جذيل


محلوگُذارْتارٔدواماثرردٔف
 ٍ٘بضذب٘ٝ ق1277 زٚضٕ٘ب٢ ٖٕبضت قٟطؾتب٘ه 1
 ٍ٘بضذب٘ٝ ق1292 ضاٖاؾطا٤س 2
 ٍ٘بضذب٘ٝ ق1302 ٔحَٛٝ ٚ ٖٕبضت ٌّؿتبٖ 3
 ٍ٘بضذب٘ٝ ق1308 فطٚـوٟٙٝ 4
 ٍ٘بضذب٘ٝ ق1309 ضٔبَ 5
قبٜ ٚ ٞكت پطتطٜ اظ ٘بنطاِس٤ٗ 6

 قبٜ زض ؾ٥ٙٗ ٔرتّفٔٓفطاِس٤ٗ
 ٍ٘بضذب٘ٝ ق1314

زٚضٕ٘ب٢ وٜٛ زٔبٚ٘س ٚ اضز٢ٚ  7
 ٕٞب٣٘ٛ٤

 ٍ٘بضذب٘ٝ ق1306

 ٍ٘بضذب٘ٝ ق1306 زٞبت وزٛضـ  زٜ ظ٘ٛؼ 8
 ٍ٘بضذب٘ٝ ثسٖٚ تبض٤د زٚضٕ٘ب٢ رٍُٙ ٚ وكتعاض 9
 ٍ٘بضذب٘ٝ ق1330 زٚقبٖ تپٝ 10
 ٍ٘بضذب٘ٝ ق1330 ٘ٛاظ٘سٌبٖ 11
 ٍ٘بضذب٘ٝ ثسٖٚ تبض٤د زٚضٕ٘ب٢ رٍُٙ ٚ وكتعاض 12

:وگاروذگان(.)تذئهازالملكَاْروگريغهريْبًمكمالوقاشٓ.2جذيل





 

جدول 1.  نقاشي هاي رنگ روغن روي بوم كمال الملك )تدوين از: نگارندگان(.
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 وبخ ان٣ّ ق1308 زذتطاٖ ٌسا 7
 وبخ ان٣ّ ق1313 تبالض آ٤ٙٝ 8
 وبذبن٣ّ ق1307 حٛو رٛقبٖ وبخ ٌّؿتبٖ 9
 وبخ ان٣ّ ق1308 ٌطثٝ ٚ لفؽ 10
 وبخ ان٣ّ ق1306 ته٤ٛط ثب٘ قبٜ 11
 وبخ ان٣ّ ثسٖٚ تبض٤د زِٚت ١تى٥ 12
 وبخ ان٣ّ ق1330 قٟطؾتب٘ه ١زٚضٕ٘ب٢ چكٕ 13
 وبخ ان٣ّ ق1332 احٕسقبٜ 14
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وگُذارْمحلتارٔدواماثرردٔف
 ذب٘ٝ ٔرعٖ حٛو ق1277 قسٜزٚ وجه قىبض 1
 ذب٘ٝ ٔرعٖ حٛو ق1298 قبٜ زض زٚضاٖ ٥ِٟٚٗس٢٘بنطاِس٤ٗ 2
 ذب٘ٝ ٔرعٖ حٛو ق1298 ذبٖ از٤تٖجسا٣ِّٗ 3
 ذب٘ٝ ٔرعٖ حٛو ق1298 إِٕبِه ذبٖ ذبظٖغالٔحؿ٥ٗ 4
 ذب٘ٝ ٔرعٖ حٛو ق1298 ذب٥ٖٔطظا ٘ٛضآلب ٔحٕس 5
 ذب٘ٝ ٔرعٖ حٛو ق1298 ٔطز رٛاٖ لبربض 6
 ذب٘ٝ ٔرعٖ حٛو ق1319 اِؿُّٙٝ قٗبٔ 7
 ذب٘ٝ ٔرعٖ حٛو ق1320 ذبٖضخ زذتط ٘ط٤ٕب٥ٖ٘ٓ 8

وگاروذگان(.)تذئهاز:َاْروگريغهريْبًمكمالالملكوقاشٓ.3جذيل


اَمٕتوگرٔسته:بررسٓبصرْ .4
ثط ٚ  ٣آٌبٌٞط ثب  وٙس. حفبْت ٣ٍ٘بٜ وطزٖ ٔنطف فمٍ ضا  ٣ٌط ٔست ظٔب٘ف حفبْت٤ٝ َٛض لُٕ زض قطٚٔ آظٔبث

 ٣ضا ثطضؾ ٣ءق ٣ى٤ع٥ت ف٥ٌط ٚيٗ حفبْت. وٙس ٣ٍ٘بٜ ٔ «فمٍ» ٣ٚلت ٣حتوٙس،  ٣ُٖٕ ٔ ٢وبض ١ثط٘بٔاؾبؼ 
 ٥ٛ٠ٔخُ قٞب٣٤ ٘كب٘ٝ: وٙس ٣ٗ زض ؾبذتبض آٖ رؿتزٛ ٥ٔء ٚ ٕٞچ٣ٙضفتبض ق ٚ د٤ضا زض تبض ٣٤ٞب وٙس ٚ ٘كب٘ٝ ٣ٔ

 ٣س٥٤ٌ، ؾب٣ؾُح ٢ٞب ت٥آؾ، ٣س٤ٌپطٞب، ضً٘ عتطن٤ٔب٘ٙس ض ٢ط٥پ ٢ٞب ٘كب٘ٝ ؛زضظٞبٚ ، ضز اثعاضٞب، ٢ٌصاض ضً٘
ٚ ٘بٔتزب٘ؽ  ٣ذٛا٘ ٘بٞٓ ب٘ٙسؿتٙس ٥ُٔ ٥٘ء وٝ ان٣زض ق ٣٤ٞب ٘كب٘ٝ ؛پرت وٛضٜ ٢ٞب ٘كب٘ٝ ٣ٌ؛س٥ذطاق ، ٣ٚٔٛيٗ

وٝ ٖسْ حجبت ضا ٘كبٖ  ٣٤ٞب ٘كب٘ٝٚ ؛ ٚ ا٘فهبَ ٞؿتٙس ٣س٤ٌثط ٍطس ٘كب٤٘وٝ قب ٣٤ٞبٝ ٤الٚ ٚرٛز  ٚ ضً٘ ثٛزٖ پبضچٝ
قطح . ((Appeluam, 2009: 27 ٣سٖ نفحبت چٛث٥ٚ پٛؾ ،ؿٕب٤ٖ، پبضٜ قسٖ ض٣٘مبق ٢ٞب زٞس ٔب٘ٙس قٛضٜ ٣ٔ

ٞب ٚ تح٥ُّ  قٙبؾٙبٔٝ ١آحبض، ٘مف اؾبؾ٣ زض ت٥ٟ  ٌط اظ ثطضؾ٣ زل٥ك ٚ تس٤ٚٗ زضؾت ٚ نبزلب٘ٝ حفبْت
 زٞس. ٘كبٖ ٣ٔ تبثّٛٞب ٞب٢ ٔبوطٚؾىٛپ٣ ٍ٘بض٘سٜ ضا زض ح٥ٗ ثطضؾ٣ 2ته٤ٛط وٙس.  فبء ٣ٔٞب ا٤ قٙبؾ٣ آٖ آؾ٥ت

 
 
 
 


 اف٣ًّ(. : ٘طٌؽ)ٖىؽ اظ ثطضؾ٣ ٔبوطٚؾىٛپ٣ احط ثب ز٤سٖ .2ته٤ٛط
 

الملكَاْكمالمرمتٓوقاشٓـحفاظتٓيعمًمّٓشىاسىامّتُٕ .5
١ آٔسٜ زض لبِت قٙبؾٙبٔزؾتٝثٚ زض ٟ٘ب٤ت اَالٖبت قسٜ ثطضؾ٣  ٣اظ ِحبِ حفبْت سٞط احط تبض٤ر٣ ٚ فط٣ٍٙٞ ثب٤
ٝ ٝ تهب٤ٚط ف٣ٙ ٚ ٌطاف٥ى٣ ثئ)اضا ٔؿتٙسٍ٘بض٢: اؾتٔٛاضز ش٤ُ قبُٔ ز. ا٤ٗ ثطضؾ٣ قٛاحط ٔعثٛض تس٤ٚٗ ٚ ٍٟ٘ساض٢ 

اثٗبز ٚ ٚظٖ ٚ  زضد اَالٖبت ف٥ع٤ى٣ )رٙؿ٥ت، ٘ح٢ٛ وٝ ثتٛا٘س ٤ٌٛب٢ ٚي٥ٗت وبُٔ احط زض ٍٞٙبْ ثطضؾ٣ ثبقس(
ٞب٢ ف٣ٙ، ٞٙط٢، تبض٤ر٣ ٚ ٕٞچ٥ٙٗ  ٔرتهط اظ ٚي٥ٗت احط زض ٍٞٙبْ ثطضؾ٣ وٝ ٤ٚػ٣ٌٌعاضـ وبضقٙبؾ٣ ٚ  احط(

ؾ٣ٗ زض  نطفبً ٌط حفبْت ٚقٛز  ٥ٞچٍبٜ ٔتٛلف ٣ٕ٘ . فطآ٤ٙس ظٚاَ ٤ه احط٥ٌطز ٞب ٚ يب٤ٗبت احط ضا زض ثط ٣ٔ آؾ٥ت
ٛا٣ّٔ ٔب٘ٙس ٘ٛض، زٔب، ضَٛثت، ٚ ٖ اؾتظٚاَ آحبض زاضز. ضٚ٘س ت٥ِٛس ٚ ظٚاَ ٔٛاز ذٛز لبٖ٘ٛ َج٥ٗت  فطآ٤ٙسٙس وطزٖ وُ

 ٘مف زاض٘س. فطآ٤ٙسٚ ث٥ِٛٛغ٤ى٣ ٣ٍٕٞ زض ا٤ٗ  ف٥ع٤ى٣ٔٛاز ٔٛرٛز زض اتٕؿفط، ٖٛأُ 
احط زض ٔمبثُ  طفتٗزض ٔٗطو لطاضٌ ضؾبٖ ٚ ٔستِ ٖٛأُ آؾ٥ت ا٢ ثؿتٝ ثٝ فبوتٛضٞب٢ قستِ پب٤ٝ ٞب٢ ؾٝ ٘مبق٣

زض  ا٢ پب٤ٝ ٞب٢ ؾٝ ٢ ٚاضزٜ زض ٘مبق٣ٞب« قست آؾ٥ت»قٛز.  ٌٛ٘ب٣ٌ٘ٛ تمؿ٥ٓ ٣ٔٞب٢  ضؾبٖ ثٝ زضرٝ ٖٛأُ آؾ٥ت
 قٛ٘س:  ا٘ٛأ ظ٤ط تٗط٤ف ٣ٔ

جدول 3. نقاشي هاي رنگ روغن روي بوم كمال الملك )تدوين از: نگارندگان(.

جدول 2. نقاشيهاي رنگ روغن روي بوم كمال الملك )تدوين از: نگارندگان(.

4. بررسي بصري: اهميت نگريستن
وقتي به كاري هنري مي نگريم، گفتگويي بين كاِر هنري همچون 
تشخيص  در  ما  توانايي  يعني  ما؛  و چشمان  زيبا شناختي،  شيء 
كيفيت، قلم، و تا جايي كه ميسر است، نيت و قصد اوليه هنرمند؛ 
شامل قصد تصويري، و اين كه چگونه انتخاب و استفاده هنرمند از 
نهايي در تحقق آن  شکل، رنگ، مواد، فنون، و پرداخت سطحي 
دخيل بوده است، آغاز مي شود )ِكربي تالي، 1395: 48(. حفاظت گر 
با آگاهي و بر اساس برنامۀ كاري عمل مي كند، حتي وقتي »فقط« 
نگاه مي كند. حفاظت گر وضعيت فيزيکي شيء را بررسي مي كند 
و نشانه هايي را در تاريخ و رفتار شيء و همچنين در ساختار آن 
ابزارها، و  جستجو مي كند: نشانه هايی مثل شيوۀ رنگ گذاري، رد 

درزها؛ نشانه هاي پيري مانند ريزترک ها، رنگ پريدگي، آسيب هاي 
سطحي، ساييدگي موضعي، و خراشيدگی؛ نشانه هاي پخت كوره؛ 
نشانه هايي در شيء كه اصيل نيستند مانند ناهم خواني و نامتجانس 
بودن پارچه و رنگ و وجود اليه هايي كه شايد نشانگر بريدگي و 
انفصال هستند؛ و نشانه هايي كه عدم ثبات را نشان مي دهد مانند 
شوره هاي نقاشي، پاره شدن ريسمان، و پوسيدن صفحات چوبي 
)Appeluam, 2009: 27(. شرح دقيق و تدوين درست و صادقانه 
و  شناسنامه ها  تهيۀ  در  اساسي  نقش  آثار،  بررسي   از  حفاظت گر 
در  را  نگارنده  تصوير 2  ايفاء مي كند.  آن ها  آسيب شناسي  تحليل 

حين بررسي هاي ماكروسکوپي تابلوها نشان مي دهد.
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تصوير2. بررسي ماكروسکوپي اثر با ديدن )عکس از: نرگس افضلی(.

5. تهيۀ شناسنامۀ عمومي و حفاظتي ـ مرمتي نقاشي هاي 
كمال الملك

هر اثر تاريخي و فرهنگي بايد از لحاظ حفاظتی بررسي شده و در 
اثر مزبور تدوين  نهايت اطالعات به دست آمده در قالب شناسنامۀ 
و نگهداري شود. اين بررسي شامل موارد ذيل است: مستندنگاري 
)ارائه تصاوير فني و گرافيکي به نحوي كه بتواند گوياي وضعيت 
كامل اثر در هنگام بررسي باشد(، درج اطالعات فيزيکي )جنسيت 
اثر  وضعيت  از  مختصر  كارشناسي  گزارش  و  اثر(  وزن  و  ابعاد  و 
در هنگام بررسي كه ويژگي هاي فني، هنري، تاريخي و همچنين 
اثر  يك  زوال  فرآيند  مي گيرد.  بر  در  را  اثر  ضايعات  و  آسيب ها 
هيچگاه متوقف نمي شود و حفاظت گر صرفاً سعي در ُكند كردن 
فرآيند زوال آثار دارد. روند توليد و زوال مواد خود قانون طبيعت 
اتمسفر،  در  موجود  مواد  رطوبت،  دما،  نور،  مانند  عواملي  و  است 

عوامل فيزيکي و بيولوژيکي همگي در اين فرآيند نقش دارند.
عوامل  شدِت  فاكتورهاي  به  بسته  سه پايه اي  نقاشي هاي       
عوامل  مقابل  در  اثر  قرارگرفتن  معرض  در  مدِت  و  آسيب رسان 
»شدت  مي شود.  تقسيم  گوناگوني  درجه هاي  به  آسيب رسان 
تعريف  زير  انواع  در  سه پايه اي  نقاشي هاي  در  وارده  آسيب «هاي 

مي شوند: 
1. جزئي: آسيب ناچيزي است كه نياز به رسيدگي فوري نداشته 

بلکه فقط بايد مرتب بازبيني شود.
قابل  جزئي  آسيب  به  نسبت  كه  است  ماليمي  آسيب  اندک:   .2
توجه تر است و ضرورت بازديد يك مرمتگر از آن احساس مي شود.

موجود خطري  شرايط  در  كه  است  محدودي  آسيب  كوچك:   .3
نيز  مورد  اين  در  نمي كند.  ايجاد  نقاشي  براي  »كمبود«  مانند 

بازبيني حفاظتگر/ مرمتگر الزم است.
قابل توجه است كه به كندي در حال  4. متوسط: آسيبي نسبتاً 
يا  شده  نظارت  مرمتگر  توسط  بايد  آسيب  اين  است.  پيشروي 

درمان  شود.
كه  چرا  است  تشخيص  قابل  سهولت  به  آسيب  اين  مشخص:   .5

سيماي متمايزي دارد و نيازمند درمان توسط مرمتگر است.
اّما  بوده  توّجه  قابل  موجود  شرايط  در  كه  آسيب هايي  بزرگ:   .6
بخشي از اثر را دچار خود ساخته است و پايداري اثر در ترديد 

است. اين آسيب نياز به توّجه فوري مرمتگر دارد تا از آسيب هاي 
مضاعف و كمبود جلوگيري شود.

7. شديد: بزرگ ترين آسيب يا وضعيتی پيشرفته است كه كليت اثر 
را در خطر جدي قرار دهد در اين حالت اثر خارج از حالت پايداري 
)http://art-conservation.org/GLOSS_Paint.htm(. است

     عوامل زوال و آسيب ممکن است طبيعی يا نتيجه فشارهای 
فرآيند  در  كليدی  نقش  عوامل،  اين  از  اجتناب  باشد.  خارجی 
حفاظت پيشگيرانه ايجاد می كند. آسيب هاي نقاشي به آسيب هاي 
تقسيم  اقليمي   .4 و  بيولوژيکي،   .3 شيميايي،   .2 فيزيکي،   .1
مي شوند و مي تواند عوامل گوناگوني داشته باشد كه منشأ زير را 
مي توان براي آن ها ذكر كرد: 1. عوامل محيطي يا بيروني، 2. عيوب 
نوع طبقه بندي  اين  ذاتي و نقص هاي تکنيکي، و 3. هنرستيزي. 
كلي است، اما تمامي انواع تخريب ها و آسيب ها را در بر مي گيرد. 
آسيب ها در نقاشي هاي رنگ روغن ، ممکن است محدود به يکي از 
اليه ها شود يا همۀ ساختار نقاشي را تحت اثر قرار دهد. بنابراين 

تنوع آسيب ها در اين آثار بسيار زياد است.
كاخ  در  كمال الملك  بوم  روي  روغن  رنگ  نقاشی  تابلوهای       
به مبحث فوق بررسی شدند. در شناسنامه هاي  با توجه  گلستان 
حسب  بر  و  كمال الملك  تابلوهاي  وضعيت  به  توجه  با  تخصصي 

ضرورت، تعدادي از آسيب هاي ذكرشده آورده شده است. 
     با بررسي هاي انجام شده روي تابلوي »سرايداران« به عنوان 
غير  و  مستقيم  طور  به   زير  عوامل  مقاله،  اين  در  ذكرشده  نمونۀ 
مستقيم در آسيب رساندن به اين آثار دخالت داشته  اند: از جمله 
آسيب هاي فيزيکي مشاهده شده در اين تابلو پارگي و ريختگي و 
خراشيدگي است كه به علت برخورد و جا به جايي نادرست اثر ايجاد 
شده است )تصوير 3 و 4(. آسيب هايي  چون شکنندگی ورني، ترک 
برداشتن، ساييدگی رنگ، و تاب برداشتن چهارچوب را مي توان در 
دستۀ آسيب هاي شيميايي ـ فيزيکي بررسي كرد. در اثر مذكور، 
آسيب شيميايي از جمله شوره زدگي، پوسيدگي، و ضعف ساختاري 
اليۀ رنگ نيز مشاهده شد. قابل ذكر است كه گرد و غبار مي تواند 
باعث آسيب هاي بيولوژيکي بيشتري شود؛ مثاًل لکه هاي موجود بر 
پشت تابلو مي تواند حاصل فعاليت  عوامل بيولوژيکي باشد )تصوير 

3 تا 10(.

تصاوير 3. خراشيدگي بر روي تابلوي سرايداران
 )عکس از: نرگس افضلی(.
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تصوير 4. خراشيدگي )عکس از: نرگس افضلی(.

تصوير 5. جمع شدگي به دليل نوسانات دما 
)عکس از: نرگس افضلی(.

تصوير 6. شوره زدگي )عکس از: نرگس افضلی(.  

تصوير 7. ضعف ساختاري اليۀ رنگ و ريختگي رنگ 
)عکس از: نرگس افضلی(.

تصوير 8. ضعف ساختاري اليۀ رنگ و ريختگي رنگ 
)عکس از: نرگس افضلی(.

 
تصوير 9. ساييدگي رنگ )عکس از: نرگس افضلی(. 
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تصوير 10. لکه هاي حاصل از فعاليت  عوامل بيولوژيکي بر پشت تابلو 
)عکس از: نرگس افضلی(.

     با توجه به توضيحات ذكرشده، در اين تحقيق مستندنگاري 
بوم  روي  روغن  رنگ  نقاشي هاي   34 از  دقيقي  آسيب نگاري  و 

پايۀ  بر  اين كار  انجام شد.  كمال الملك در مجموعۀ كاخ گلستان 
عکاسي دقيق و اصولي از اثر و جزئيات آن و تهيۀ شناسنامه هاي 
گرفته  صورت  آسيب شناسي  و  مرمتي  ـ  حفاظتي  و  اموالي 
با  فتوشاپ  نرم افزار  با  تابلو  اين 34   است. آسيب نگاري تصويري 
از اطالعات ثبت شده در  انجام شد. نمودار حاصل  رعايت مقياس 
نتايج  تابلوها تهيه شده و  شناسنامه  ها و آسيب هاي وارده به اين 
حاصله از آن تفسير شد. اطالعات فيزيکي تابلوها )جنسيت، ابعاد، 
بررسي  نيز  آنها  نگهداري  وضعيت  و  اثر(  در  به كاررفته  رنگ هاي 
شده است. با توجه به تنوع آسيب هاي وارده به اين آثار، آسيب هاي 
موجود اعم از فيزيکي و شيميايي و بيولوژيکي از جمله ريختگي 
رنگ، ساييدگي رنگ، اسيدي شدن تکيه گاه، پوسته شدن، اكسيد 
شد.  بررسي  غبار  و  گرد  و  علمي،  غير  دخالت  ورني،  اليۀ  شدن 
طور  به  شد.  درج  شناسنامه ها  متن  در  نيز  حفاظتي  توصيه هاي 
تصاوير  با  همراه  شده  طراحي  شناسنامه هاي  از  نمونه  يك  مثال 
كاخ  نگارخانۀ  در  كه  »سرايداران«  تابلو  به  مربوط  مستندنگاري 
شده  آورده  زير  در  دقيق   جزئيات  با  مي شود،  نگهداري  گلستان 

است )تصوير 11(.

تصوير 11. تابلو سرايداران )مأخذ: كاخ گلستان، مال شمارۀ 2690(.
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5. 1. نمونه اي از شناسنامۀ عمومي، حفاظتي ـ مرمتي، و آسيب شناسي تهيه شده )جدول 4 تا 6(

11 
 

شذٌتٍُٕشىاسٓآسٕبي،مرمتٓـحفاظتٓعمًمٓ،ّْازشىاسىاماومًوٍ.5.1
 تارٔخٓ-شىاسىامٍعمًمٓحفاظتٓيمرمتٓامًالفرَىگٓ
 كاخگلستان-مجمًعٍتابلًَاْوقاشٓمحمذغفارْ)كمالالملك(

 
 2690: أٛاَ قٕبضٜ
 2 ؾبِٗ ٍ٘بضذب٘ٝ :ٍٟ٘ساض٢ ٔحُ

 ق 1292 ؾطا٤ساضاٖ: احط ٘بْ
  ☑ تطو٥ج٣         □ا٢ ٔبزٜ ته: رٙؽ
 ٔتط ؾب٘ت٣ 199× 5/151(: ْ.ؼ) لبة ا٘ساظٜ
 161× 114/ 5(: ْ.ؼ) ٘مبق٣ ٌبٜ تى٥ٝ ا٘ساظٜ
 :لسٔت
 اؾال٣ٔ      □تبض٤ر٣      □تبض٤د اظ پ٥ف
  □ٔٗبنط     ☑

 :ٔبِى٥ت
         □زِٚت٣    ☑فط٣ٍٙٞ ٥ٔطاث ؾبظٔبٖ

  □ذهٛن٣
 :ٔبِى٥ت ٘ٛٔ

  □ٚلف٣          □أب٣٘         ☑ل٣ُٗ
 :زؾت٥بث٣ چ٣ٍٍ٘ٛ

  □تٛل٥ف٣       □اٞسا٣٤     □وبٚـ ٚ ثطضؾ٣
  □ا٘تمب٣ِ       □اؾتطزاز٢   □قسٜ ذط٤ساض٢

 :ثٙس٢ َجمٝ
  □قٙبؾ٣ ٔطزْ               □ثبؾتب٘كٙبؾ٣

 ☑ا٢ ٔٛظٜ   □ ُٔبِٗبت٣   □ؾٙت٣ ٞٙطٞب٢
    :احط زٞٙسٜ تكى٥ُ ٔٛاز

 ☑آ٣ِ              ☑ٔٗس٣٘

 :احط ٔطٔت٣ پ٥ك٥ٙٝ
 آؾتط٥ٌط٢  □٘كسٜ ٔطٔت  ☑قسٜ    ٔطٔت

  ض٣ٍ٘ ؾبظ٢ ٔٛظٖٚ -
  :ترط٤ت ٘ٛٔ ِحبِ اظ احط ٚي٥ٗت
 ☑ق٥ٕ٥ب٣٤ ترط٤ت ☑ف٥ع٤ى٣ ترط٤ت
  ☑ث٥ِٛٛغ٤ى٣ ترط٤ت

 :ٍٟ٘ساض٢ ٔحُ ٔح٣ُ٥ پب٤ف تز٥ٟعات
   ☑ ٘ساضز      □زاضز
 :تز٥ٟعات ٘ٛٔ

      □٘ٛضؾٙذ         □ؾٙذ ضَٛثت    □زٔبؾٙذ
  □ ز٤تبٍِط
  :ِحبِ اظ احط ٍٟ٘ساض٢ ٔحُ ٚي٥ٗت

        □لجَٛ لبثُ         □ُّٔٛة:       ٘ٛض
  ☑لجَٛ لبثُ غ٥ط

        □لجَٛ لبثُ         □ُّٔٛة:  ضَٛثت
  ☑لجَٛ لبثُ غ٥ط
       □ لجَٛ لبثُ        □ ُّٔٛة:       زٔب
  ☑لجَٛ لبثُ غ٥ط

             □ٔتٛؾٍ           □وٓ:    آِٛز٣ٌ ٥ٔعاٖ
  ☑ظ٤بز

 :ٔح٥ٍ آِٛز٣ٌ
  □٘ساضز          ☑ زاضز

 ثسٖٚ ٞٛاضؾبٖ ؾ٥ؿتٓ: ُٔجٛٔ ت٤ٟٛٝ ؾ٥ؿتٓ
  ف٥ّتط
 □٘ساضز      ☑ زاضز

 وف وٛئُ فٗ: ٌطٔب٤ك٣ ؾ٥ؿتٓ ٘ٛٔ 
 وف وٛئُ فٗ: ؾطٔب٤ك٣ ؾ٥ؿتٓ ٘ٛٔ 

  :ٔالحٓبت  
 .ؾجع ،لطٔع ،ظضز ،ب٥ٜؾ ،ؾف٥س ،ا٢ لٟٜٛ: ضٍٟ٘ب

 ٕٞچ٥ٙٗ ٚ ٍٟ٘ساض٢ ٔحُ ٔح٣ُ٥ پب٤ف ٖسْ ز٥ُِ ثٝ
 رٟت ٞب، پٙزطٜ ٘فٛش َط٤ك اظ ر٢ٛ ٞب٢ آال٤ٙسٜ ٚضٚز

 ثب٤س آحبض زؾتٝ ا٤ٗ ثطا٢ ان٣ِٛ پ٥ك٥ٍطا٘ٝ حفبْت
 ٚ وٛئُ فٗ ٔٛتٛض اظ اضتٗبقبت ٘بق٣)ا٘س٤ك٥س ت٥ٟٕسات٣
 وٝ قسٜ ؾبذتٝ پبّٟ٘ب٢ ض٢ٚ ثط تٙف ا٤زبز ثبٖج ٞٛاضؾبٖ

 اظ ضا ٔزٕٖٛٝ ا٤ٗ آحبض ٍ٘بضذب٘ٝ() اؾت ٘هت آٖ ض٢ٚ ثط احط
 وٙس. ٣ٔ آؾ٥ت زچبض ضً٘ ٞب٢ ال٤ٝ ض٢ٚ ثط تٙف رٟت

 ته٤ٛط احط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ☑ ٔح٣ُ٥ پب٤ف فطْ  ☑ ترهه٣ قٙبؾٙبٔٝ: پ٥ٛؾت
   ☑ٖىؽ

 9/3/91: ت٥ٓٙٓ تبض٤د اف٥٘،٣ًّبظ٢،قىطا٥٤بٖ :وٙٙسٜ ت٥ٓٙٓ
 پٛض حؿ٥ٗ ؾ٥ٟال: أٛاَ ا٥ٔٗ ٘بْ


(.:وگاروذگانتٍُٕاز)ذارانسرأْتابلًعمًمّٓشىاسىامفرم. 4جذيل

جدول 4. فرم شناسنامۀ عمومي تابلوی سرايداران )تهيه از: نگارندگان(.

رنگ ها: قهوه اي، آبي، سفيد، سياه، زرد، قرمز، سبز
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5. 2. نمونه اي از آسيب نگاري ديجيتالي؛ آسيب نگاري ديجيتالي تابلو سرايداران )تصوير 12()جدول 7(.

 تصوير 12. آسيب نگاري ديجيتالي تابلوی سرايداران )طراحی از: نرگس افضلی(.

جدول 7. پالت رنگي آسيب نگاري )طراحی از: نرگس افضلی(.
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نمودار 1. نمودار منحني آسيب ها؛ همانطور كه در نمودار فوق نيز مشخص است كشيدگي منحني به سمت آسيب هاي شيميايي است. با توجه به 
بررسي هاي انجام شده اين نوع از آسيب ها جدي ترين تهديدهاي پيش روي آثار بررسي شده است )استخراج از: نرگس افضلی(.

نمودار 2. نمودار درصد آسيب ها؛ اين نمودار نشان مي دهد كه عمدۀ آسيب هايي كه آثار بررسي شده با آن مواجه هستند، در زمرۀ آسيب هاي شيميايي 
است. در مجموع مي توان گفت 49 درصد از كل انواع آسيب ها، از نوع آسيب هاي شيميايي است )استخراج از: نرگس افضلی(.

6. نمودارهاي تحليل عوامل آسيب رسان و بررسي آسيب ها
درصد  آسيب ها،  منحني  نمودارهاي  اساس  بر  آماري  تحليل هاي 
گرفته  صورت  آسيب ها  فراواني  و  ميله اي،  ستاره ،  آسيب ها، 
نشان مي دهد  داده ها  تفسير  و  اطالعات  تحليل  و  تجزيه  است. 
آثار  اين  روي  پيش  تهديد  جدي ترين  شيميايي،  آسيب هاي  كه 
است. تابلوي »دو كبك شکارشده« و »محوطه و عمارت گلستان« 

كاخ  »حوض خانۀ  تابلوي  و  است  تخريب  ميزان  بيشترين  دچار 
است.  ديده  خود  به  را  تخريب  ميزان   كمترين  سلطنت آباد« 
بررسي  و  آسيب رسان  عوامل  تحليل  نمودارهاي  1ـ6  نمودارهاي 

آسيب هاست.
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نمودار 3. نمودار ستاره: اين نمودار نشان مي دهد مواجهۀ هر اثر در برخورد با آسيب هاي مختلف، روندی عادي  ندارد. به اين معنا كه به فرض ثابت بودن 
مصالح كار )اعم از جنس ورني، نوع رنگ به كاررفته، ميزان كشيدگي صفحه بر بوم، و...( نگهداري آثار تحت شرايط يکساني صورت نگرفته و اين مسأله مهم 

ايجاد يك روند قابل پيش بيني را سخت كرده است )استخراج از: نرگس افضلی(.

نمودار 4. نمودار ميله اي: در اين نمودار مقدار آسيب ديدگي تابلوها در كاخ گلستان ديده مي شود )استخراج از: نرگس افضلی(.

نمودار 5. نمودار انواع آسيب ها: نمودار فوق نشان مي دهد به جز ميکروارگانيسم ها، اليۀ چركي و آالينده ها، ديگر اقسام آسيب ها تقريباً به ميزان يکساني بر 
آثار اثر داشته  اند. بنابراين در ارائه راه كارهاي نگهداري و مرمت آثار مي بايست به سه گونه آسيب فوق به صورت جدي تري توجه كرد. جالب توجه آن است 

كه دخالت غير اصولي، اثر كم تري نسبت به تاب برداشتن، اسيدي شدن تکيه گاه، و پوسيدگي داشته است )استخراج از: نرگس افضلی(.
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     در تحليل نمودارها بايد گفت كه عمدۀ آسيب هايي كه آثار 
كه  است.  آسيب هاي شيميايي  مواجه هستند،  آن  با  بررسي شده 
ميکروارگانيسم ها،  اثرگذاری  آسيب هاست.  كل  درصد   49 شامل 
اليۀ چركي، و آالينده ها بر آثار با توجه به نمودار انواع آسيب ها، 
تقريباً به يك ميزان است. بنابراين در ارائۀ راهکارهاي نگهداري و 
مرمت آثار بايد به سه گونه آسيب ذكرشده توجه جدي تري داشت. 
جالب توجه آن است كه دخالت غير اصولی نقش منفی كمتري 
از تاب برداشتن، اسيدي شدن تکيه گاه، و پوسيدگي داشته است.

شرايط  در  كه  است  اين  آسيب ها  فراواني  نمودار  در  مهم  نکتۀ 
اثر ديگري وارد مجموعه شود، مي توان  يکساِن بررسي، چنان چه 
حدس زد كه تا چه اندازه با آسيب هاي مختلف روبه رو است. بر اين 
اساس، اثر جديد حداقل با 17 نوع آسيب از انواع 45 گانۀ برشمرده 
مواجه بوده كه احتمال وجود آسيب ميکروارگانيسم ها، اليۀ چركي 

و آالينده ها در آن بيشتر است.

نتيجه گيري
فن مستندنگاري در حوزه هاي مختلف حفاظت و مرمت آثار نقش 
مهمي دارد. تا به امروز مستندنگاري بيشتر در حد تهيۀ شناسنامه 
اموالي و حفاظتي ـ مرمتي بوده و كمتر توجهي به اهميت تحليل 
و  اصلي ترين  از  مستندنگاري  است.  شده  آن  از  حاصل  داده هاي 
پايه اي ترين  مطالعات غير تخريبي محسوب مي شوند كه ادامۀ روند 
مطالعات و تجزيه و تحليل هاي بعدي به آن بستگي دارد. يکي از 
وظايف خطير و مهم حفاظت گر، مستندنگاري و تهيۀ شناسنامه 
وارده  آسيب هاي  شدت  اولويت بندي  است.  مرمتي  ـ  حفاظتي 
فاكتورهاي  به  بسته  ـ  سه پايه اي   نقاشي هاي  شناسنامه هاي  در 
شدت عوامل آسيب رسان و مدت زمان در معرض قرارگيري اثر در 
مقابل عوامل آسيب رسان ـ به تخريب »كلي« و »تخريب جزئي« 

و »سالم« تقسيم مي شود. با توجه به آگاهي كسب شده از وضعيت 
اين آثار و با بررسي »وضعيت ساختاري« و »وضعيت محيطي« و 
»شرايط نگهداري« آن ها و رسيدگي به آن ها بر اساس ضرورت ها، 
مي توان امکان موفقيت بيشتري را در پوشش قرار دادن تمام آثار 

به منظور حفظ و نگهداري هر چه بهتر مهيا كرد.
     با توجه به ضرورت و اهميت اين موضوع، 34 اثر منحصربه فرد 
كمال الملك  استاد  بوم  روي  روغن  رنگ  نقاشي هاي  مجموعۀ  از 
از طريق  تحليلي  ـ  توصيفي  فنِي  مطالعه  مورد  گلستان،  كاخ  در 
مستندنگاري دقيق، آسيب نگاري، و وضعيت حفاظتي قرار گرفت. 
مشاهدات،  ثبت  و  بصري  بررسي هاي  از  استفاده  با  راستا  اين  در 
اطالعات موجود و عکاسي دقيق، شناسنامه هاي اموالي، حفاظتي 
ـ مرمتي، و آسيب شناسي تهيه و تکميل شد. نيز جهت مطالعات 
آسيب شناسي دقيق، آسيب شناسي ديجيتالي انجام شد. بر اساس 
اطالعات به دست آمده از آسيب شناسي، تحليل  كمي و كيفي داده ها 
انجام شد. تحليل هاي آماري بر اساس نمودارهاي منحني آسيب ها، 
درصد آسيب ها، ستاره ، ميله اي، و فراواني آسيب ها صورت گرفته 
است. طبق تحليل هاي صورت گرفته روي نتايج حاصل از نمودارها، 
آسيب هاي شيميايي، عمدۀ آسيب هايي است كه آثار بررسي شده 
و  اليۀ چركي،  ميکروارگانيسم ها،  اثرگذاری  مواجه هستند.  آن  با 
اصولي  بوده و دخالت غير  به يك ميزان  تقريباً  آثار  بر  آالينده ها 
و  تکيه گاه  شدن  اسيدي  برداشتن،  تاب  از  كمتري  اثرگذاری 

پوسيدگي داشته است.
     با توجه به نتايج به دست آمده از تحليل داده ها، مي توان جهت 
برنامه ريزي مؤثر كوتاه مدت و درازمدِت حفاظت و نگهداري بهينۀ 

آثار تاريخي گامي مؤثر برداشت.

نمودار 6. نمودار فراواني آسيب ها: نمودار روبه رو كه بر اساس فراواني هر آسيب تنظيم شده است، نشان مي دهد كه در شرايط يکسان بررسي، چنانچه اثر 
ديگري جهت بررسي انتخاب شود، مي توان حدس زد كه تا چه اندازه با تعداد آسيب هاي مختلف روبه رو است. بر اين اساس، اثر جديد حداقل با 17 نوع 
آسيب از انواع 45 گانۀ برشمرده مواجه بوده كه احتمال وجود آسيب ميکروارگانيسم ها، اليۀ چركي، و آالينده ها در آن بيشتر است )استخراج از: نرگس 

افضلی(.
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سپاسگزاری
محترم  همکاران  از  را  خود  قدرداني  مراتب  مقاله  اين  نگارندگاِن 
مجموعۀ تاريخي ـ فرهنگي كاخ گلستان، خانم ها سهيال حسين پور 
و صغري مينايي كه در هموارسازي روند اجرايي شدن اين پروژه 
ياري رساندند، اعالن می دارند. همچنين سپاسگزاِر همکاران عزيز 
آقاي فتح اهلل نيازي و خانم ها نرگس دوستي ثاني و زهرا شکرائيان 

هستند.

پي نوشت ها
1. تغيير رنگ و شکنندگِي ورني تابلوها بيشتر زماني اتفاق مي افتد كه در 

معرض نور مستقيم باشند.
2. Non-destructive studies

3. سايش، از دست رفتن بست و گاهي بستر ]است[ كه توسط ساييدن و 
مالش ]ايجاد[ مي شود؛ بين اليه هاي در تماس قرار گرفته، اكسيداسيون 
اتفاق مي افتد كه اين مسئله موجب جدا شدن رنگ در سطوح گسترده 

مي شود.
4. پارگي در كرباس در نتيجۀ تنش و كشش فيزيکي.

5. سفيدک يا شوره ]عبارت اند از[ نقاط يا قسمت هاي شيري رنگ در اليۀ 
رنگ يا ورني كه باعث تفرق نور از سطح نقاشي مي شوند.

رنگ دچار  كه اليۀ  پيدا می كند[  ]بروز  وقتي  رنگ  6. ضعف ساختاري 
ضعف در چسبندگي به اليه هاي زيرين )در اثر ترک ها و گسستگي ها 
شده باشد( و در اثر كوچکترين فشار مکانيکي از اثر جدا شود. ]در اين 
وضعيت[ كرباس نقاشي )اليه بستر( در اثر جذب رطوبت، اسيدی شده 

و به راحتی سست و تخريب می شود.
7. آلودگی هاي بيرونی نظير گرد و غبار به  آساني می تواند از طريق در و 
پنجره ها به داخل وارد شوند. پس مانده های صنعتی ـ كه فرسايش ها 
و تحليل پيآمد آن است ـ می تواند اين آلودگی ها را ايجاد كند. ذرات 
آاليندۀ موجود در هوا مثل گوگرد و مشتقات آن، كه حاصل احتراق و 
سوختن سوخت اتومبيل ها و كارخانه هاي صنعتي است، در تركيب با 
رطوبت هوا تبديل به اسيدهاي ضعيفي چون اسيد سولفوريك و اسيد 
سولفورو مي شوند كه باعث خوردگي در نقاشي ها مي شود. گرد و غبار 
جاذب رطوبت هستند و گاه ذرات آهن موجود در آن ها می تواند باعث 

ايجاد واكنش های شيميايی خاص در آثار هنری شود.
هستند.  نقاشی ها  به  آسيب رسان  مهم  عوامل  از  ميکروارگانيسم ها   .8
آلي موجود در بست  مواد  و  نقاشی  آهار موجود در كرباس  و  ژالتين 
و  بستر  شدن  پودر  باعث  و  ميکروارگانيسم ها  حمله  سبب  نقاشي ها، 
جدايی اليه هاي رنگ از آن می شود )اسالمي، رازاني، 1386: 67ـ 71(.
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چکیده
مقابر و آرامگاه  ها از نظر تاریخی، هنري، مذهبی و اجتماعی در معماري اسالمی ایران نقش اساسی 
داشته اند و در هر منطقه این بناها را به منظور گرامی  داشت یاد و خاطرۀ متوفی ـ که اغلب از فرزندان 
می  ساختند.  اشخاص  این  دفن  محل  در  ـ  بودند  علمی  و  ادبی  دینی،  بزرگان  یا  و  ائمه  نوادگان  و 
ساخت مقابر به شیوه  های مختلف در معماری دوران اسالمی، اهمیت این گروه از بناها را می  رساند 
است.  بوده  معماری  ویژۀ  ارزش  های  دارای  مجموعه ای  یا  منفرد  ساختار  دارای  آرامگاهیِ  بناهای  و 
ایران یک نواخت نبوده و در دوره  های  البته شکل گیری مجموعه  های آرامگاهی در دوران اسالمی در 
مختلف دارای فراز و نشیب  های فراوان بوده است. در اورگنج در استان داش  آغوِز ترکمنستان آرامگاهی 
بزرگ و عالی وجود دارد که منسوب به احمد بن عمر بن محمد َخیوقی خوارزمی )548ـ 618ق( 
)سبحانی، 1376: 27( ملقب و معروف به شیخ نجم الدین کبری عارف پرآوازۀ قرن هفتم است. برخی 
نیز  قرار دارد  را که در روستای ریزآباد شهرستان جوین  آرامگاهی  باستان  شناسان  از پژوهشگران و 
منسوب به او می  دانند. متأسفانه بررسی  های کافی در زمینة شناخت تاریخ و کیفیات معماری مقابر 
آرامگاهی منسوب به شیخ نجم الدین کبری در اورگنج و جوین صورت نگرفته است. آرامگاه نجم الدین 
کبری در کهنه  اورگنج در سال 2005 میالدی به شمارۀ 1199 در فهرست آثار یونسکو به ثبت رسیده 
توابع شهرستان جوین به شیخ نجم الدین کبری منسوب  از  است. آرامگاهی که در روستای زیرآباد 
است نیز به تاریخ 77/3/6 به شمارۀ 202 و به عنوان آرامگاهی متعلق به دورۀ سلجوقی که در حال 
حاضر کارکردی مذهبي دارد، در فهرست آثار ملی ثبت شده است. پژوهش دربارۀ این دو آرامگاه که 
از نظر معماری و تزیینات وابسته بدان دارای وجوه مشترک و وجه افتراق نیز هستند به شیوۀ توصیفی 
ـ تحلیلی بر اساس بررسی  های میدانی، مطالعة منابع تاریخی، و برخی کتب و منابع معاصر صورت 

گرفته است.

واژه  های کلیدی: 
نجم الدین کبری، مقبره، مجموعه  های آرامگاهی، جوین، اورگنج. 
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مقدمه
بناهای آرامگاهی جلوگاه ظهور و بروز ویژگي های معماری، تزیینات 
و سبک  شناختی اعصار مختلف بوده است. در اکثر سکونتگاه  های 
دیده  مجموعه ای  یا  و  تک بنا  صورت  به  بناها  از  این  گروه  ایران 
می  شود، لذا سابقة شکل گیری بناهای آرامگاهی با تدفین شخص 
یا اشخاص، به  خصوص افراد مذهبی و سیاسی رابطة مستقیم دارد. 
با وجود این، تاریخ معماری و ویژگي های سبک  شناختی بسیاری از 
این بناها ناشناخته مانده است. آرامگاه خواجه نجم الدین کبری در 
دشت جوین به عنوان یکی از مناطق تاریخی با مشاهیر نامدارش 
در خراسان و دارا بودن تعداد زیادی از بناهای آرامگاهی و یادبودی، 
منطقة  از طرفی  است.  منطقه  این  در  آرامگاه  سازی  یادآور سنت 

اورگنج واقع در ترکمنستان نیز از این قاعده مستثنی نیست. 
به  معطوف  و  محدود  قلمرویی  در  دارند  قصد  نویسندگان       
چگونگی  تبیین  ضمن  کبری،  نجم الدین  شیخ  شخصیت  تبیین 
احداث و گسترش کالبدی مقبرۀ او در جوین و مقبرۀ همنام در 
اورگنج، از نحوۀ پیدایی و پویایی ساختاری آرامگاه وی در این دو 
بستر  در  حاضر  پژوهش  که  آنجایی  از  کنند.  ابهام  زدایی  منطقه 
تاریخی مطرح شده است، متناسب با موضوع، این پژوهش به شیوۀ 
توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس بررسی  های میدانی، مطالعة منابع 

تاریخی و برخی کتب و منابع معاصر صورت گرفته است.

1. بررسی پیشینۀ آرامگاه و مجموعه  های آرامگاهی با تأکید 
بر مقابر عرفا

1. 1. شکل گیری مقبره/ آرامگاه 
مقابر و آرامگاه  ها به دلیل ویژگي هاي فرهنگی مردم ایران، از جملة 
مشهورترین نوع بناها در معماري اسالمی ایران محسوب می  شوند 
تاریخی،  نظر  از  ابنیه  نوع  این   .)68 و   42  :1386 براند،  )هیلن 
هنري، مذهبی و اجتماعی در معماري اسالمی ایران نقش اساسی 

داشته اند و در هر منطقه این بناها را به منظور گرامی  داشت یاد 
و  ائمه  نوادگان  و  فرزندان  از  اغلب  که  متوفی  شخص  خاطرۀ  و 
وي می دفن  در محل  است،  بوده  علمی  و  ادبی  دینی،  بزرگان 
دو  به  ایران  آرامگاه  های  تقسیم  بندی  در   .)317 )همان:   ساختند 
آرامگاه  های گرد  و  مقابر برجی  شکل  اشاره شده است:  نوع مقبره 
 .)1394 دیگران،  و  )زارعی  گنبددار  چندضلعِی  قبه  ای  شکِل  یا  و 
مقابر برجي در شکل اولیة خود به صورت استوانة بلندي است که 
بامي مخروطي یا اصطالحاً رُک آن را مي  پوشاند. گسترش ساخت 
کرد  بعد جست وجو  به  هجری  چهارم  قرن  از  می  توان  را  آرامگاه 
)غروی، 1379 :89(. این نوع بنا همزمان با حکومت سلجوقیان، 
مبناي یکي از فرم  هاي اصلي معماري در ایران و سپس در آسیاي 
صغیر شد )رایس، 1381: 66(. بخش عمده  اي از این برج  ها براي 
پادشاهان و حاکمان وقت و همچنین براي مقدسین ساخته شده 
است )تصویر 1(. البته با شروع حکمرانی سلجوقیان، بر طبق روش 
ـ  برج  شمار  در  به  ندرت  اطهار)ع(  ائمة  آرامگاه  هاي  سنت،  اهل 
مقبره  ها جاي می  گیرند )هیلن براند، 1366: 81ـ 108(. از اواخر 
چهارگوش های  بر  برجی  شکل  مقابر  ساخت  هجری  چهارم  قرن 
هجری  هشتم  تا  پنجم  قرون  فاصلة  در  و  یافت  برتری  گنبددار 
مقابر  بر خالف  لیکن  گردید.  مقبره سازی  اصلی  فرم های  از  یکی 
تمامی دوره  های  تقریباً در  برجی  شکل، مقابر چهارگوش گنبددار 
اسالمی رواج داشته است و از قرن نهم هجری به بعد، به عنوان 
اصلی  ترین شیوۀ مقبره  سازی مطرح شده است )هیلن براند: 1377: 
366ـ 342(. طي دورۀ ایلخاني به عنوان آخرین دورۀ رونق مقابر 
ویژگي  هاي  برخي  و  افزوده شده  مقابر  این  ارتفاع  بر  برجي  شکل، 
بومي و منطقه  اي نیز در معماري و تزیین آنها لحاظ شد. در این 
در  یا  و  اتاق  مرکز  در  منقش  قبر  سنگ  زیر  در  یا  اجساد  مقابر 
دخمه  هاي طاق  دار موسوم به سرداب دفن مي  شدند )ویلبر، 1374: 

37( )تصویر 2(.

  
  
  
  
  
  
  

  هاي متفاوت:مقبره با فرم و پالنـبرج هايي از. نمونه1تصوير 

   ).1389، دامغان (مأخذ: حسيني، آرامگاه پير علمدار. 2)؛ 1392بيگ و محمدپور، . ميل اخنگان، مشهد (مأخذ: ولي1

  

 

 

  

12
تصویر 1. نمونه  هایی از برج  ـ  مقبره با فرم و پالن  های متفاوت:

1. میل اخنگان، مشهد )مأخذ: ولی  بیگ و محمدپور، 1392(؛ 2. آرامگاه پیر علمدار، دامغان )مأخذ: حسینی، 1389(. 
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2. آرامگاه ـ مجموعه  های آرامگاهی 
بناهای آرامگاهِی دارای ساختار منفرد یا مجموعه ای، جنبة سمبلیک 
و   آجرکاری؛  شاهکارهای  آرامگاه  ها  این  اند.  کرده  پیدا  نمادین  و 
دارای ارزش  های ویژۀ معماری هستند. این بناها با ساختار شکلی و 
فرم معماری، منظر وسیعی از مالحظات اجتماعی  ـ  سیاسی را در بر 
می  گرفت و گاه ترکیب ساخت و شکوه یک بنای تدفینی نمایانگر 
مقام و موقعیت اجتماعی و سیاسی صاحب آن به شمار می  رفت 
)دانشوری، 1390 :71(. نوع متداول این آرامگاه  ها بنایی مربع یا 
هشت ضلعی با یک گنبد بود که نمونه  های بسیاری از آن در ایران 

)creswell, 1952: 393(. )تصویر  باقی مانده است  افغانستان  و 
از  عده ای  که  برجی  شکل هستند  مقابر  آرامگاه  ها،  دیگر  نوع   ،)3
محققان به دلیل رواج این نوع آرامگاه ها در مناطق شمالی و شمال 
دیده  بانی  برج  های  یا  ترکی  چادرهای  را  آنها  ریشة  ایران،  شرقی 
چینی می  دانند )دانشوری، 1390: 9(. در دوران اسالمی در ایران، 
مقبره  ها اغلب با نقشه  هاي مدور، مربع و هشت  ضلعي با شیو ه  هاي 
گوناگوِن معماري احداث شده اند )کیاني، 1374: 10( و همچنین 
در بیشتر مقابر برجي  شکل معموالً گنبد رک یا مخروطي به کار 

گرفته شده است )نقشة 1(.

  

  

  :مقابر گنبدداراي از . نمونه2تصوير 

  ).1391تبار، بست (مأخذ: صالحي و موسي. مقبرة ارسالن جاذب، سنگ2)؛ 1378امامزاده جعفر، اصفهان (مأخذ: عقابي،  .1

 

  

  هاي آرامگاهي مجموعه ـ . آرامگاه2 .1
 شاهكارهاي هااين آرامگاه .كرده اند پيدا نمادين و سمبليك ةجنب ،اييا مجموعه منفرد ساختار داراي گاهيِي آرامبناها

 از وسيعي منظر ،معماري فرم و شكلي ساختار با هابنا اين .هستند معماري ةويژ هايارزش داراي كه هستند آجركاري
 موقعيت و مقام نمايانگر تدفيني بناي يك شكوه و ساخت تركيب گاه و گرفتمي بر در را سياسيـاجتماعي مالحظات
 هشت يا مربع يبناي هاآرامگاه اين متداول نوع ).71: 1390، دانشوري( رفتمي شمار به آن صاحب سياسي و اجتماعي
. )creswell, 1952: 393مانده است ( باقي افغانستان و ايران در از آن هاي بسيارينمونه كه بود گنبد يك با ضلعي

 مناطق در ها آرامگاه نوع اين رواج به دليل محققان از ايعده هستند كه شكلبرجي مقابرها، آرامگاه ديگر نوع، )3(تصوير 

12 

تصویر 2. نمونه  ای از مقابر گنبددار و برجي شکل.
1. امامزاده جعفر، اصفهان )مأخذ: عقابی، 1378(؛ 2. مقبرۀ ارسالن جاذب، سنگ  بست )مأخذ: صالحی و موسی  تبار، 1391(.

 در .)9 :1390 دانشوري،( دانندچيني مي بانيديده هايبرج يا تركي چادرهاي را آنها ريشة ايران، شرقي شمال و شمالي
 شده احداث معماري گوناگونِ هايهشيو با ضلعيهشت و مربع مدور، هاينقشه با اغلب هامقبره ايران،در  ياسالم دوران

 ة(نقش ستشده ا به كار گرفتهمخروطي  يا رك گنبد معموالً شكلبرجي مقابر و همچنين در بيشتر) 10: 1374 كياني،( اند
1.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (ماخذ: تركمنستان اورگنج، تيمور قوتلوغ منار كنار در تكش سلطان عالءالدين . آرامگاه3تصوير 

UNICCO, 11911pdf ، ASIA AND THE PACIFIC ،Kunya-Urgench(. 

  

 

  

  

  

تصویر 3. آرامگاه سلطان عالءالدین تکش در کنار منار قوتلوغ تیمور، اورگنج ترکمنستان 
.)UNICCO, 11911pdf ، ASIA AND THE PACIFIC، Kunya-Urgench :ماخذ(
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نقشة 1. پالن و مقطع آرامگاه سلطان تکش که روی یک تهرنگ مربع ساخته شده است، نمونه ای بارز از یک مقبرۀ هرمی است. 
UNICCO 11911pdf ، ASIA AND THE (PACIFIC، Kunya-Urgench  :ماخذ(

اين مقابر  .رساندها را ميگونه بنا ، اهميت اينهاي مختلف ساختشيوه باساخت مقابر در معماري دوران اسالمي 
و  تپيموده اس [راه] ها و باورهاي جامعههمگام با آيين گاهي ر عوامل مختلف فرهنگي و مادي،از نظر ساختاري تحت اث
 تواناز اين رو مي دانست،[مرتبط] ها بنا و رسم خاص بانيانتوان با پيدايش راه هاي آرامگاهي را ميساخت مقابر و مجموعه

هاي مختلف داراي نواخت نبوده و طي دورههاي آرامگاهي در طول دوران اسالمي ايران يكگيري مجموعهروند شكلت فگ
 مقابرتوان از نوع شده را ميساخته بناهايبيشتر  كه ايلخاني ةدور در .)1388حسيني، ( هاي فراوان بوده استفراز و نشيب

 ةدور در توانرا مي هاويژگي . همچنين اينشد استفاده هاآرامگاه ساخت در سلجوقي عصر متداول الگوهاي از ،دانست
 لحاظ به آرامگاهي بناهاي ايلخاني ةردو طي ).182: 1374 كياني،( نيز مشاهد كردجري ه نهم ةسد در ويژهبه تيموري

 يك مقبره پيرامون غالباً كه درآمد بزرگي هايمجموعه و گروهي شكل به هم از جدا و منفرد بناهاي و يافته فرمي توسعه
 ابنيه، اين بارة در مهم نكتة ).2 ة(نقش )12 :1382 بلر،( شدندمي ساخته حكومتي يا مذهبي احترام مورد و مشهور شخصيت

 از جامعه مطرح افراد و ساده مقابر از عادي افراد كه معنا بدين است؛ متوفي فرد با آنها تزييني و ساختاري هايويژگي تباطار
در طول زمان بناهاي جانبي ديگري مانند ها در اين مجموعه ).57: 1389 حسيني،( اند بوده برخوردار تري شاخص مقابر

از مجموعه  نگهداري و مخارج ةو هزين ... افزوده شده استو ،زائرسرا، كاروانسرا نقاه،مسجد، مدرسه، كتابخانه، آب انبار، خا
شده است (حسيني، مين ميأده تهايي كه براي آرامگاه و مجموعه در نظر گرفته شطريق موقوفاتي مانند امالك يا قنات

 كه هبود عاملي فعاليت، كانون و مركزي ةهست يك صورت هاي آرامگاهي بهتوان گفت مجموعهمي واقع در). 1388
 تغيير آن وضع تدريجبه و شده ساخته ديگر بناهاي و هاحجره و هااتاق آن پيرامون در محل، و موقع اقتضاي به ضرورتاً

 .)3 ة(نقش )135: 1369 كياني،ه است (فتاي گسترش و هكرد

  

نقشة 2. پالن آرامگاه سلطان تکش 
UNICCO 11911pdf ، ASIA AND THE (PACIFIC، Kunya-Urgench  :ماخذ(
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مختلف  شیوه  های  با  اسالمی  دوران  معماری  در  مقابر  ساخت 
نظر  از  مقابر  این  می  رساند.  را  بناها  گونه  این  اهمیت  ساخت، 
گاهی  مادی،  و  فرهنگی  مختلف  عوامل  اثر  تحت  ساختاری 
و ساخت  است  پیموده  ]راه[  جامعه  باورهای  و  آیین  ها  با  همگام 
و رسم  راه  پیدایش  با  را می  توان  آرامگاهی  و مجموعه  های  مقابر 
خاص بانیان بناها ]مرتبط[ دانست، از این رو می  توان گفت روند 
ایران  شکل گیری مجموعه  های آرامگاهی در طول دوران اسالمی 
یک نواخت نبوده و طی دوره  های مختلف دارای فراز و نشیب  های 
بیشتر  که  ایلخانی  دورۀ  در  )حسینی، 1388(.  است  بوده  فراوان 
الگوهاي  از  دانست،  مقابر  نوع  از  می  توان  را  ساخته  شده  بناهاي 
متداول عصر سلجوقی در ساخت آرامگاه  ها استفاده شد. همچنین 
نهم  سدۀ  در  به  ویژه  تیموري  دورۀ  در  می  توان  را  ویژگي ها  این 
هجری نیز مشاهد کرد )کیانی، 1374 :182(. طي دورۀ ایلخاني 
بناهای منفرد و  و  یافته  به لحاظ فرمی توسعه  آرامگاهی  بناهای 
جدا از هم به شکل گروهی و مجموعه  های بزرگی درآمد که غالباً 

یا  مذهبی  احترام  مورد  و  مشهور  شخصیت  یک  مقبره  پیرامون 
حکومتی ساخته می  شدند )بلر، 1382: 12( )نقشة 2(. نکتة مهم 
در بارۀ این ابنیه، ارتباط ویژگي های ساختاری و تزیینی آنها با فرد 
متوفی است؛ بدین معنا که افراد عادی از مقابر ساده و افراد مطرح 
)حسینی، 1389:  اند  بوده  برخوردار  مقابر شاخص تری  از  جامعه 
57(. در این مجموعه  ها در طول زمان بناهای جانبی دیگری مانند 
مسجد، مدرسه، کتابخانه، آب انبار، خانقاه، زائرسرا، کاروانسرا، و... 
از طریق  مخارج مجموعه  و  نگهداری  هزینة  و  است  افزوده شده 
موقوفاتی مانند امالک یا قنات  هایی که برای آرامگاه و مجموعه در 
نظر گرفته شده تأمین می  شده است )حسینی، 1388(. در واقع 
می  توان گفت مجموعه  های آرامگاهی به صورت یک هستة مرکزی 
و کانون فعالیت، عاملی بوده که ضرورتاً به اقتضای موقع و محل، 
در پیرامون آن اتاق  ها و حجره  ها و بناهای دیگر ساخته شده و به
تدریج وضع آن تغییر کرده و گسترش یافته است )کیانی، 1369: 

135( )نقشة 3(.

نقشة 3. پالن مجموعة مقبرۀ شاه محمود، روستای بندرآباد یزد. در کنار مقبره بناهای جانبی دیگری نیز ساخته شده است 
)مأخذ: مرکز اسناد و تحقیقات دانشکدۀ معماری و شهرسازی شهید بهشتی(.

  
  

  

 تحقيقات و اسناد مركز جانبي ديگري نيز ساخته شده است (مأخذ: بناهاي در كنار مقبرهمقبرة شاه محمود، روستاي بندرآباد يزد. . پالن مجموعة 3نقشة 
 بهشتي). شهيد شهرسازي و معماري دانشكدة
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2. معرفی شیخ نجم الدین کبری و بررسی تاریخی آرامگاه 
منسوب به او در جوین و اورگنج

2. 1. شیخ نجم الدین کبری
618ق(  )548ـ  خوارزمی  َخیوقی  محمد  بن  عمر  بن  احمد 
)سبحانی، 1376: 27( ملقب و معروف به شیخ نجم الدین کبری، 
سرسلسلة صوفیان و عارفان »کبرویه«، به طور رسمی یک عارف 
شافعی  مذهب است )رودگر و نصیری، 1393(. در علت لقب دادن 
او به کبری گفته  اند که در اوان جوانی که به تحصیل علوم مشغول 
بود، با هرکس مناظره و مباحثه می کرد بر او غالب و پیروز می شد 
)جامی، 1390: 422(. او را این گونه معرفی کرده  اند: فقیه، محّدث، 
مفسّر، صوفی، زاهد و عابد. نجم الدین کبری را شیخ ولی  تراش نیز 
گفته اند، »به سبب آن که در غلبات وجد، نظر مبارکش بر هر که 
به رغم  به مرتبه والیت رسیدی« )جامی، 1390: 422(.  افتادی 
این که نجم الدین کبري به طور رسمی یک عارف شافعی  مذهب 
است، ولی گرایش  هاي شیعی او به  ویژه سلسله و مریدانش به عنوان 
نمایندگان زندگی معنوي در تاریخ عرفان اسالمی و سیر معنویت 
در جهان اسالم با مفاهیم شیعی، بر پایایی و پویایی عرفان نظري 
افکن است )رودگر و نصیری ،1393(. شیخ  و عرفان عملی پرتو 
پس از سیر در آفاق، مراتب سیر انفسی را درنوردید. او به فرمان 
استاد به زادگاهش خوارزم بازگشت و خانقاهی در آن جا تأسیس 
کرد و شاگردان بسیاري پرورید و کسان بسیاري را به مقام والیت 
رساند )جامی، 1390: 422(. حکایت  های متفاوتی در مورد مرگ 
شیخ گفته شده است از جمله آن  که در حملة مغول، شیخ هنگام 
دفاع از شهر به شهادت رسید )نصیری ، رودگر، 1393(. پیش از 
قتل عام خوارزم، مغوالن به او امان نامه دادند و از او خواستند که 
از شهر بیرون رود اما او پاسخ داد »هفتاد سال در زمان خوشی با 
خوارزمیان مصاحب بوده ام، در وقت ناخوشی از ایشان تلف کردن 

بی مروتی باشد« )مستوفی، 1364: 669(. 
     اولین کسی که به قتل شیخ اشاره کرده رشیدالدین فضل 
التواریخ است وی می  نویسد: »در حملة مغول  اهللا وزیر در جامع 
ستمائه )618ق(  و  عشر  و  ثمان  سنة  در  شد  شهید  خوارزم  در 
مزارش ناپیداست )مستوفی، 1360: 789(. لیکن در عصر حاضر 
وجود دو مقبرۀ منسوب به شیخ نجم الدین کبری در ترکمنستان 
و ایران حائز اهمیت است. زیرا کشور اولی محل تولد وی و کشور 
دوم محل زندگی یکی از بزرگ ترین شاگردانش، سعدالدین محمد 
نجم الدین  بی  واسطه  و  بسیار مهم  از مریدان  حمویه )ف 649ق( 

کبري است )میرباقري فرد و نجفی، 1388(.

2. موقعیت مقبرۀ شیخ نجم الدین کبری در اورگنج و جوین
داش  استان  در  کهنه  اورگنج  در  کبری  نجم الدین  اصلی  آرامگاه 
به  شهر  دو  دارای  داش  آغوز  استان  است.  واقع  ترکمنستان  آغوز 
نام های داش  آغوز )مرکز استان( و کهنه  اورگنج است )نقشة 4( و 
مقبرۀ خواجه در شهر اورگنج واقع است )محمد سارلی، 1380( 
)نقشة 5(. حمداهللا مستوفی در نزهت القلوب می  نویسد: »خوارزم 
سردسیر  مناطق  از  و  پنجم  اقلیم  از  است  مملکتی  جرجانیه  و 
دارالملکش اورگنج است و به خوارزم شهرت یافته است )ابراهیمی 
 2005 سال  در  کبری  نجم الدین  شیخ  آرامگاه   .)1379 ترکان، 
میالدی به شمارۀ ثبث 1199 در فهرست آثار یونسکو ثبت شده 

است )تصویر 4(.
روستای  در  ایران  در  کبری  نجم الدین  شیخ  منسوب  مقبرۀ      
متری  فاصلة حدود 200  در  و  جوین  توابع شهرستان  از  زیرآباد 
جزء  کشوری  تقسیمات  نظر  از  که  دارد  قرار  روستا  غرب  جنوب 
استان خراسان رضوی است )نقشة 6(. این شهر با اتصال زنجیروار 
روستاها به مرکزیت نقاب در سال 1387 طبق مصوبة دولت تبدیل 

 

 تركمنستان  ةغوز در نقشآموقعيت كشور تركمنستان و استان داش.  4نقشة 

  ).Kunya-Urgench ASIA AND THE PACIFIC, UNICCOخذ: أ(م

 

 

نقشة 4.  موقعیت کشور ترکمنستان و استان داش  آغوز در نقشة ترکمنستان 
.)Kunya-Urgench ASIA AND THE PACIFIC, UNICCO :مأخذ(
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  سند راهبردي شهرستان جوين)خذ: أ(م هاي اين استانبندي شهرستانتقسيم ايران و ةموقعيت استان خراسان رضوي در نقش. 5نقشة 

  الدين كبري در اورگنج و جويننجمشيخ  ة. موقعيت مقبر2 .2

داراي دو شهر به آغوز استان داشتركمنستان واقع است.  استان داش آغوز در اورگنجكهنهكبري در  الديننجم آرامگاه اصلي
 ة(نقش )1380سارلي،  محمد( خواجه در شهر اورگنج واقع است ةو مقبر استاورگنج و كهنه تان)(مركز اس غوزآهاي داشنام
از مناطق سردسير  و مملكتي است از اقليم پنجم خوارزم و جرجانيه«نويسد: مي نزهت القلوبحمداهللا مستوفي در  ).6

در سال  الدين كبريآرامگاه شيخ نجم .)1379تركان،  ابراهيميدارالملكش اورگنج است و به خوارزم شهرت يافته است (
  .)4 (تصوير ده استشثار يونسكو ثبت آ فهرست در 1199ثبث ة شمار هميالدي ب 2005

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. 6نقشة 
-Kunyaخذ: أشهر اورگنج كه از سه بخش تاريخي تشكيل شده است اين تقسيم بندي شهر توسط يونسكو مشخص شده است (م نقشة

Urgench ASIA AND THE PACIFIC, UNICCO .(  

 

نقشة 5. نقشة شهر اورگنج که از سه بخش تاریخی تشکیل شده است این تقسیم بندی شهر توسط یونسکو مشخص شده است 
 .)Kunya-Urgench ASIA AND THE PACIFIC, UNICCO :مأخذ(

تصویر 4.  1. گورستان محل آرامگاه نجم الدین کبری؛ 2. تصویر هوائي آرامگاه نجم الدین کبری شمارۀ ثبت 1199 تاریخ 2005 میالدی 
.)Kunya-Urgench ASIA AND THE PACIFIC, UNICCO :مأخذ(

  

  

  

-Kunya(مأخذ:  ميالدي 2005تاريخ  1199ثبت  ةدين كبري شمارلا. آرامگاه نجم2الدين كبري؛ گورستان محل آرامگاه نجم. 1 . 4تصوير 

Urgench ASIA AND THE PACIFIC, UNICCO.(  

  

 200ة حدود در فاصل وابع شهرستان جوين وآباد از تدر روستاي زيرالدين كبري در ايران منسوب شيخ نجم ةمقبر
با اتصال  اين شهر است.از نظر تقسيمات كشوري جزء استان خراسان رضوي  كهقرار دارد  متري جنوب غرب روستا

نام قديم جوين را  .)7 ة(نقش دولت تبديل به شهرستان شد ةمصوب بقط 1387 وار روستاها به مركزيت نقاب در سالزنجير
ت طول آزادور از اقليم چهارم اس« :نوشته است قانون مسعوديابوريحان در  .رخي ديگر گويان ثبت كرده اندبرخي كويان و ب

). جوين واليتي است 52: 1388 نعمت (نقابي،شهري آبادان و پر ، آن شهر واليت جوين استآن فب درجه و يه دقيقه است
ارباب فصل و كمال  ، قريب پنجاه پاره قريه در اوستدرستمذهب و شريعتمردمش همگي شيعي زرين از واليات خراسان

الدين كبري در جوين نيز آرامگاه منسوب به شيخ نجم ).489: 1388نقابي، ( و اصحاب وجد و حال از آنها بسيار برخاسته اند
دارد، در  بيمذه كه در حال حاضر كاركردي متعلق به دورة سلجوقي و به عنوان آرامگاهي 202 به شمارة 6/3/77در تاريخ 

  ). 5(تصوير  است ثبت شده فهرست آثار ملي
  

 

 تركمنستان  ةغوز در نقشآموقعيت كشور تركمنستان و استان داش.  4نقشة 

  ).Kunya-Urgench ASIA AND THE PACIFIC, UNICCOخذ: أ(م

 

 

نقشة 6. موقعیت استان خراسان رضوی در نقشة ایران و تقسیم  بندی شهرستان  های این استان 
)مأخذ: سند راهبردی شهرستان جوین(
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به شهرستان شد )نقشة 7(. نام قدیم جوین را برخی کویان و برخی 
دیگر گویان ثبت کرده اند. ابوریحان در قانون مسعودی نوشته است: 
»آزادور از اقلیم چهارم است طول آن فب درجه و یه دقیقه است، 
آن شهر والیت جوین است شهری آبادان و پرنعمت )نقابی، 1388: 
52(. جوین والیتی است زرین از والیات خراسان مردمش همگی 
اوست  در  قریه  پاره  پنجاه  قریب  شریعت  درست،  و  شیعی  مذهب 
ارباب فصل و کمال و اصحاب وجد و حال از آنها بسیار برخاسته 
اند )نقابی، 1388: 489(. آرامگاه منسوب به شیخ نجم الدین کبری 
در جوین نیز در تاریخ 77/3/6 به شمارۀ 202 و به عنوان آرامگاهی 
متعلق به دورۀ سلجوقی که در حال حاضر کارکردی مذهبي دارد، 

در فهرست آثار ملی ثبت شده است )تصویر 5(. 

     مقبرۀ شیخ نجم الدین کبری در جوین در حومة و به عبارتی در 
انتهای روستاي زیرآباد قرار دارد. آن چه از معماری فضایی مجموعه 
قابل ادراک است، مجزا بودن این بنا از فضای روستا است. گرچه از 
وسعت روستا در گذر زمان کاسته شده است )تصویر 6(. از طرفی 
بنای موجود در اورگنج در میان یک گورستان تاریخی و در بخش 
دوم از تقسیمات تاریخی شهر اورگنج قرار دارد که این بخش از 
شهر توسط شهرسازی مدرن از دو بخش قدیمی دیگر جدا شده 
است و توسط دولت ترکمنستان به عنوان پارک فرهنگی محافظت 
می  شود )تصویر 6(. به طور کلی این بنا در حال حاضر در داخل 
شهرِ در حال گسترش قرار دارد. توضیح این نکته ضروری ا ست که 
در بارۀ شجره  نامة خواجه نجم الدین کبری مدفون در زیرآباِد جوین 

نقشة 7. نقشة شهر جوین به مرکزیت نقاب، خراسان رضوی )مأخذ: سند راهبردی شهرستان جوین(.

تصویر 5. روستای زیرآباد محل آرامگاه نجم الدین کبری؛ 2. عکس هوائس آرامگاه نجم الدین  کبری )مأخذ: میراث فرهنگی جوین(.

 ).سند راهبردي شهرستان جوينخراسان رضوي (مأخذ:  ،. نقشة شهر جوين به مركزيت نقاب7نقشة 

  

  

  

 : ميراث فرهنگي جوين).خذكبري (مأالدين. آرامگاه نجم2الدين كبري؛ روستاي زيرآباد محل آرامگاه نجم .5تصوير  .1

  

 ).سند راهبردي شهرستان جوينخراسان رضوي (مأخذ:  ،. نقشة شهر جوين به مركزيت نقاب7نقشة 

  

  

  

 : ميراث فرهنگي جوين).خذكبري (مأالدين. آرامگاه نجم2الدين كبري؛ روستاي زيرآباد محل آرامگاه نجم .5تصوير  .1
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مقاله  ای به قلم آقای بختیاری شهری در شمارۀ 1 مجلة مطالعات 
اسناد میراث فرهنگي چاپ شده است. خوانندگان جهت اطالعات 

بیشتر بدان رجوع کنند )تصویر 6(.

و  در جوین  آرامگاه  دو  تزیینی  و  ویژگي های ساختاری   .3
اورگنج 

3. 1. شناخت کالبدی
بنای آرامگاهی نجم الدین کبری در جوین گنبدخانه  ای مربع  شکل 
ارتفاع دیوار گنبدخانه تا ساقة )گریو( گنبد 6 متر است و  است. 
قرار دارد.  فراز آن  بر  بلند هرمیِ شانزده  ترکی )ُرک(  گنبد نسبتاً 
خطوط حد فاصل هر دو ترک گنبد را آجرهای نره مشخص کرده 
به  راه  نیز  کم  عرضی  درگاه  است.  هشت  ضلعی  گنبد  ساقة  است. 
داخل بنا می  برد. در طرفین ورودی اصلی دو  طاق  نمای هم  عرض 
و هم   ارتفاع با طاق  نمای وسطی قرار دارد که قوس  های آن جناغی 
دو  آن  اضالع هشت  گانة  در  و  بنا  داخل  در  تند هستند.  زاویة  با 
ردیف طاق  نما احداث شده است که طاق  نما های ردیف پایین خیلی 
از  دورانی  قرنیز  به وسیلة یک  آن  قوس  های  و  احداث شده  بلند 
طاق  نمای  ردیف  یک  صورت  به  و  آمده  جلو  طاق  نما  قاعده های 
قوس  باالی  از  که  دوم  ردیف  می  کند. طاق نماهای  مستقل جلوه 
و  دارد  ادامه  گنبد  پای  تا  و  شده  شروع  اول  ردیف  طاق  نما های 
به  شکل گل سه  پَر در یک قاب مستطیلی گچ بری شده است )نقشة 
9(. زیر بقعه سردابه  ای وجود دارد که در سه قسمت آن حفاری 
غیر مجاز انجام شده است. فضای داخلی بنا فاقد عناصر تزیینی 
خاصی است. ارتفاع گنبد بیرونی )خود( تا کف بنا حدود 12 متر 
است )گزارش میراث فرهنگی جوین(. تیزۀ گنبد تخریب شده و 

صفحه  ای فلزی به صورت رینگ برای پیش گیری از تخریب بیشتر 
بر باالی هرم نصب شده است )نقشة 9(.

 معماري از چهآنقرار دارد  انتهاي روستا زيرآباد در عبارتي به و حومةجوين در  الدين كبري درنجم شيخ ةمقبر
گرچه از وسعت روستا در گذر زمان كاسته شده است. فضاي روستا  مجزا بودن اين بنا از است، ادراك قابل مجموعه فضايي
 در بخش دوم از تقسيمات تاريخي شهر گورستان تاريخي ويك  در ميان از طرفي بناي موجود در اورگنج .)6(تصوير  است

سازي مدرن از دو بخش قديمي ديگر جدا شده است و توسط دولت ش از شهر توسط شهراورگنج قرار دارد كه اين بخ
 گسترش در حال طور كلي اين بنا در حال حاضر در داخل شهرِه شود. ببه عنوان پارك فرهنگي محافظت مي تركمنستان

به اي جوين مقاله الدين كبري مدفون در زيرآبادخواجه نجم ةنامشجره بارةست كه در نكته ضروري توضيح اين دارد.قرار 
 جهت اطالعات بيشتر بدان رجوع كنند خوانندگان .است شده چاپ ثرا ةمجل ؟؟؟شمارة در آقاي بختياري شهري در  قلم

  .)6(تصوير 

  

 .)گوگل ارتخذ: أ(م اورگنجدر  در ميان گورستان قديميالدين كبري شيخ نجم گيري آرامگاه. موقعيت قرار6تصوير 

  

  

  

   اورگنج آرامگاه در جوين و دو تزييني و ساختاري هاي. ويژگي3

  . شناخت كالبدي1. 3

.)Google earth :تصویر 6. موقعیت قرار گیری آرامگاه شیخ نجم الدین کبری در میان گورستان قدیمی در اورگنج )مأخذ

نقشة 8. پالن آرامگاه نجم الدین کبری در جوین، یک فضای مربع با 
گنبد هرمی )مأخذ: میراث فرهنگی جوین(.
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نقشة 9. برش و نمای مقبرۀ نجم الدین کبری
 )مأخذ: میراث فرهنگی جوین(.
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که  است  گنبددار  چهارگوش  بنای  یک  اورگنج  در  شیخ  مقبرۀ 
گنبدخانه  ای مربع  شکل، اصلی  ترین عنصر فضایی آن است. ساختار 
کلی آرامگاه در اتصال با ایوانی ترکیب شده و شکل واحدی یافته 
است. گنبد در این بنای تاریخی روی یک  ]ته رنگ[ هشت  ضلعی 
ایوان  ارتفاع  است.  متر   5/9 گنبد  دایرۀ  قطر  است.  شده  ساخته 
دو  مجموعه  این  در  است.  متر   7/5 آن  و طول  متر   9/5 ورودی 
آرامگاه دیگر به نام های »پیریار ولی« و »جمیل جان« که جوان  ترین 
 Nomination( )10 شاگرد نجم الدین کبری بوده قرار دارد )نقشة
علی  سلطان  آرامگاه  نام  به  دیگری  بنای   .)file: 1199- WHC
نیز در مقابل آرامگاه شیخ نجم الدین قرار دارد. مرمت و بازسازی 
آرامگاه نجم الدین کبری در سال 2005 میالدی انجام شده است 

)نقشة 11(.

2. الحاقات معماری
اثرگذاري اجتماعی، فکري، فرهنگی و دینی نجم کبري و سلسله
آرامگاه  های  ایجاد  و  شیخ  شخصیت  اهمیّت  افزایش  سبب  اش 
منسوب به وی شده است. گرچه هر دو بنا موجود به طور مجزا 
مقبره  به حساب می  آیند اما می  توان مصادیقی از توسعة کالبدی 
را در مقابر شیخ نجم الدین را جستحو کرد و شواهدی را یافت که 
در کنار بناهای موجود، بناهای دیگری برای تکریم یاد شیخ بر پا 
مجموعة شیخ  به  می  توان  اتفاقات  این دست  از  است.  بوده  شده 
اشاره کرد که طی چندین قرن احداث شده  اردبیلی  صفی  الدین 
این مجموعه نخست به دستور صدرالدین موسی گنبد  است. در 
اهللا  اهللا ـ که بنای اصلی مجموعه به شمار می  آید ـ روی قبر شیخ 
صفی ساخته شده و سایر بخش  ها در سالیان بعد ساخته شده است 

نقشة 10. پالن آرامگاه شیخ نجم الدین در اورگنج ، پالن چهارضلعی و تبدیل آن به هشت  ضلعی. مقبره A: پیریار ولی؛ B: مقبرۀ جمیل  جان 
.)KunyaUrgench ASIA AND THE PACIFIC, UNICCO :مأخذ(
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از  )رضا زاده اردبیلی، 1390(. درک کیفیت و کمّیت مقبرۀ شیخ 
طریق بررسی  های کالبدی تا حدی امکان  پذیر است به نظر می 
رسد آرامگاه شیخ در جوین الحاقات خود را از دست داده و هم 
اکنون با ته رنگی از یک پالن مربع از بیرون جلوه  گر است. از بقایای 
مقبره چنین استنباط می  شود که یک ایوان با تاالر مستطیل  شکل 
در سمت چپ بنا وجود داشته که هنوز پایة قوس  ها و قسمتی از 
)تصویر 7(. در بخش  های شرقی  است  مانده  بر جای  تاالر  سقف 
نوشتة  به  اما  دارد.  وجود  سنگی  پی  بقایای  جوین  بنای  غربی  و 
مورخان ترکمنستان، آرامگاه شیخ نجم الدین کبری در اورگنج در 
ابتدای قرن سیزدهم میالدی فقط آرامگاهی کوچک )محل دفن 
آن  از  سال  صد  تقریباً  گذشت  با  و  است  بوده  کبری(  نجم الدین 
ارتباط  برای  اتاقی  و  جانبی  اتاق  دو  تیمور  قتلق  فرماندار  تاریخ، 
با سه مقبره ایجاد و تزئیناتی را به این آرامگاه اضافه کرده است 

)تصویر 8(.

3. تزئینات وابسته به معماری 
آجر و گچ به عنوان ساخت  مایة )مصالح( اصلی در هر دو بنا استفاده 

نقشة 11. نمای و برش از آرامگاه شیخ نجم الدین کبری در اورگنج قبل از مرمت
.)KunyaUrgench ASIA AND THE PACIFIC, UNICCO :مأخذ(

شده است. در بنای خواجه در جوین تزیینات خاصی دیده نمی
ردیف  طاق  نماهای  به  خصوص  طاق  نماها،  بنا  داخل  در  ولی   شود 
است. پوشش  داده  به طاق  ها  و گل  مانند  تزئینی  دوم، حالت  های 
نماهای بیرونی آرامگاه آجری بوده و تنها تزیینات نما، هره  چینی 
تاریخ  بتوان  تا  ندارد  وجود  کتیبه  اي  است.  شرقی  بدنة  در  ساده 
ساخت بنا را حدس زد. مصالح اصلي به  کار رفته در کالبد و ساختار 
مقبرۀ جوین تا عمق چند متري زمین از آجر و پي آن از سنگ 
است. ابعاد آجرهایي که در این بنا به کار رفته است 3× 25× 25 
سانتی  متر است. صندوق چوبی ساده  ای که به نظر می  رسد پیکر 
خواجه در آن قرار داده باشد در میان مقبره قرار دارد که هنگام 
برگزاری مراسم با یک پرده اطراف آن پوشیده می  شود. این بنا در 
دو مرحله توسط میراث فرهنگی جوین مرمت شده است )تصویر 
فیروزه و  آبی، سبز  با کاشی  های  اورگنج  در  آرامگاه خواجه   .)9

اصلی  ایوان  بدنة  در  به  کاررفته  کاشی  های  است.  شده  تزیین  ای 
طرح  هندسی شش  ضلعی دارند و در سه ردیف مجزا نصب شده 
اند. گنبدهای بنا ساده و آجرپوش است و داخل بنا با گچ اندود 
این مقبره سنگ قبر شیخ  از دیگر عناصر تزئینی در  شده است. 
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تصویر 7. آرامگاه نجم الدین کبری در جوین، عوارض معماری در در بدنة بنا و بقایای پی سنگی )مأخذ: آرشیو میراث فرهنگی جوین(.

تصویر 8. آرامگاه نجم الدین در اورگنج، آرامگاه سلطان علی که در اواخر قرن 13 میالدی مقابل آرامگاه شیخ ساخته شده است 
.)KunyaUrgench ASIA AND THE PACIFIC, UNICCO. :مأخذ(
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است که شامل دو ]بخش[ مستطیلی است که هر دو با کاشی
 های لعاب آبی و کتیبه پوشیده شده بود. اما در حال حاضر بخش 
کتیبة  از  باقی  مانده  تنها جملة  و  ریخته  آن  کاشی  های  از  زیادی 
مقبره »الملک اهللا« است. در بازسازی  های صورت  گرفته با گچ بر 
 Nomination( است  شده  حک  کاشی  ها  رد  صندوقچه  ها،  روی 

file1199, unesco world heritage centre( )تصویر10(.

4. مقایسۀ مقابر شیخ نجم الدین کبری 
از جنبة سبک معماری و گونه  شناختی این دو مقبره نمایانگر دو 

تصویر 9. آرامگاه شیخ در جوین، تزیینات ساده گچی و صندق چوبی محل مزار )مأخذ: آرشیو میراث فرهنگی جوین(. 

جزئی  را  آنها  می  توان  که  هستند  مقبره  سازی  از  متفاوت  شیوۀ 
برجی  شکل  مقابر  و  )اورگنج(  گنبددار  مربع  شکل  آرامگاه  های  از 
در جوین  برج  مقبرۀ شیخ  آورد.  به شمار  )جوین(  هرمی  گنبد  با 
بیرون مکعبی  است. در  از داخل هشت  ضلعی  اما  مربع،  بیرون  از 
به وجود آمده که پوشش گنبدی دوپوش از نوع ُرک بر فراز آن قرار 
به آن  از مرمت آن معلوم می  کند که فضاهایی  دارد. وضع پیش 
اند )تصویر11(. در حالی که گنبدخانة آرامگاه شیخ  متصل بوده 
در اورگنج ته رنگی مربعی دارد که استقرار گنبد بر آن مبتنی بر 
بنای  تبدیل چهاروجهی به هشت  وجهی است )تصویر 12(. پالن 

.)nomination file 1199, WHC :تصویر 10. آرامگاه شیخ در اورگنج، تزیینات کاشیکاری در بدنة بنا و مزار خواجه )مأخذ
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تصویر 11. آرامگاه منسوب به نجم الدین کبری در جوین. پیش و پس از مرمت )مأخذ: میراث فرهنگی جوین(.
)ماخذ : نگارنده (.

 .)nomination file 1199 ,WHC :تصویر 12. مقبرۀ نجم الدین کبری در اورگنج. پیش و پس از مرمت )مأخذ

اورگنج متقارن است. مقابر برجی  شکل به لحاظ نوع عملکردشان 
ویژگی خاصی را پذیرا شدند. این بناها هم به عنوان میل راهنما و 
هم به پاسداشت مقام شخصی که در آن دفن می  شد، مورد توجه 
خاص قرار گرفته اند )پیرنیا، 1370: 77( )نقشة 12(. از طرفی در 
مقابر گنبدداِر دارای ایوان و جلوخوان، بر نقش ورودی و مراحل 
معماری  در  زیرا  است.  شده  تأکید  اصلی  فضای  به  ورود  تکوین 
اصل  یک  سیرکوالسیون،  یا  فضایی  سلسله  مراتب  رعایت  اسالمی 
و  اصلی  مکان  به  نمی  تواند  یکباره  به  انسان  و  است  شناخته  شده 
مقصد نهایی خود دست یابد و باید مراحلی را طی کند تا در طول 
)بهلولی  را کسب کند  آمادگی کامل روحی و معنوی  آن مراحل 
نیری، 1390: 82(. در بنای اورگنج چنین اصلی مراعات شده است 

)تصویر 13و14()نقشة 12(.
زیر  یا در  نشانه  شناسی معماری، در مقابر اجساد  از دیدگاه       
سنگ قبر منقش در مرکز اتاق و یا در دخمه  های طاق  دار موسوم 

در  بنای شیخ  در  )ویلبر، 1374: 37(.  به سرداب دفن می  شدند 
کف  بر  قبر  که  مي  کند  تأکید  نکته  این  بر  سردابه  وجود  جوین، 
بنا و ضریح  دار بنا نشده است و صندوقچة نصب  شده در زیر گنبد 
می  تواند نمادی از مزار شیخ باشد. با بررسی مقدماتی اثری از گور 
در زیر گنبد این بنا دیده نشد و صندوق چوبی خالی بود. لذا اظهار 
نظر قطعی در این باره نیازمند انجام کاوش باستان  شناسی است 
)گزارش میراث فرهنگی جوین(. در اورگنج نیز دو صندوقچة بزرگ 
و کوچک در مرکز اتاق قرار دارد که با کاشی  هایی مزین شده اند 
اما از تزیینات کاشی کاری آنها تنها اندکی به جای مانده است. به 
باور مردم در صندوق بزرگ پیکر و در صندوق کوچک سر شیخ 
جای دارد )Nomination file 1199 ,WHC( )تصویر 15 و 16(.
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نقشة 12. نحوۀ ورود به داخل آرامگاه.، A . ایوان و ورودی اصلی ، B. جلوخوان و فضای تقسیم، C. گنبدخانه و محل مزار
)ترسیم: نگارندگان(.

تصویر 13 و 14. ایوان و ورودی، مراحل تکوین ورود به فضای اصلی و رعایت سلسله  مراتب فضایی
1. آرامگاه نجم الدین در جوین )مأخذ: آرشیو میراث فرهنگی جوین(. 

.)nomination file 1199 ,WHC :2. آرامگاه نجم الدین در اورگنج )مأخذ

  
  

  
  فضايي مراتبسلسله رعايت . ايوان و ورودي، مراحل تكوين ورود به فضاي اصلي و14تصوير 

 مأخذ: آرشيو ميراث فرهنگي جوين). ( جوين در الديننجم هآرامگا .1

 ).nomination file 1199 ,WHCمأخذ: الدين در اورگنج (آرامگاه نجم .2

دار اقطهاي در مقابر اجساد يا در زير سنگ قبر منقش در مركز اتاق و يا در دخمه ،معماري شناسينشانه ديدگاه از
 قبر كه كندمي كيدأت نكته اين بر ردابهوجود س ،در بناي شيخ در جوين). 37: 1374، (ويلبر شدندموسوم به سرداب دفن مي

 با بررسي .نمادي از مزار شيخ باشد تواندمي شده در زير گنبدنصب ةو صندوقچ است دهنش بنا دارضريح وبنا  كف بر
 انجام نيازمند باره اين در قطعي نظر اظهار لذا .و صندوق چوبي خالي بود نشد بنا ديده اين گنبد زير در گور از اثري مقدماتي

در مركز اتاق قرار  بزرگ و كوچك ةدو صندوقچ در اورگنج نيز .جوين) ميراث فرهنگيگزارش ( است شناسيكاوش باستان
صندوق  به باور مردم در .به جاي مانده استاندكي نها تنها آي كاركاشيتزيينات از  اما ندشده اي مزين يهابا كاشي دارد كه

  .)16و  15(تصوير ) Nomination file 1199 ,WHC( بزرگ پيكر و در صندوق كوچك سر شيخ جاي دارد
  
  
  
  
  
  
  

1  2 
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تصویر 15. آرامگاه نجم الدین در جوین، استقرار قبر بر کف بنا 
)مأخذ: آرشیو میراث فرهنگی جوین(.

مثاًل  است.  بنا  تکنیک ساخت  معماری  دیگر  ویژگي های  از       
را  به معماری دورۀ سلجوقی  ایلخانی نسبت  ویژگي های معماری 
می  توان از نحوۀ اجرای مصالح دریافت. در معماری ایلخانی بناها 
سپس  و  می  شده  ساخته  الشه  سنگ  یا  و  پخته  خام،  خشت  با 
نماسازی الحاقی انجام می  گرفت. در واقع ساخت بخش  های درونی 
َرویة  برخالف  این  و  می  گرفت  انجام  نماها  از  مجزا  آنها  دیوارها 
)پیرنیا، 1369: 147( است  بنا  در خصوص  معماری اي سلجوقی 
مشهود  شیخ  بنای  دو  هر  در  ویژگي ها  این   .)1394 )توفیقیان، 
با  تزئینات  این  کم،  تزیینات  علی  رغم  جوین  مقبرۀ  در  است. 
اند، در  از بدنة اصلی بنا هستند ساخته شده  آجرهای که جزیی 
حالی که در بنای اورگنج تزیینات با گچ و کاشی روی بدنة آجری 

نصب شده است )تصویر 17(.

نتیجه  گیری
دشوار  شیخ  آرامگاه  در  معماری  آفرینش  های  چگونگی  بررسی 

آرامگاه  نیز وضع ساختاری  و  تاریخی  و مدارک  اسناد  زیرا  است. 
تاریخی  متون  از  .آنچه  نیست  مؤثر  شناختی  چنین  حصول  در 
مشهود است این است که شیخ در روزگار حیات در شهر گرگانج 
)اورگنج( برای بسط و نشر آرای عرفانی خویش زندگی می  کرده و 
احتمال آنکه در این شهر، خانقاهی را در اختیار داشته نیز وجود 
آرامگاه شیخ  آفرینش معماری  از سوی ]دیگر[ بسط  لیکن  دارد. 
در جوین به عنوان مرکزی برای پیروان کبرویه نیز دارای اهمیت 
است. درک کیفیت و کمّیت اولیة آرامگاه شیخ، از طریق بررسی
 های کالبدی و مشاهدۀ عینی در هستة کهن مجموعه، تا حدی 
امکان  پذیر به نظر می  رسد. نتیجة بررسی  های به  عمل  آمده در این 
آورد.  دست  به  باستان  شناسی  کاوش  های  با  می  توان  را  خصوص 
از نظر گونه شناسی معماری می  توان این مقابر را در ردیف مقابر 
را می  توان  بناها  این  لیکن  داد.  قرار  برجی و چندضلعی گنبددار 
علی رغم دارا بودن مشخصات مقبره )با توجه به مقام و اثرگذاری 

تصویر 17. تکنیک ساخت بنا: 
1. آرامگاه نجم الدین در جوین، تزیینات جزیی از ساختار اصلی بناست که با آجر اجرا شده است )ماخذ: آرشیو میراث فرهنگی جوین(. 

2. آرامگاه نجم الدین در اورگنج، تزیینات به صورت کاشیکاری بر روی بنا اجرا شده است 
.)nomination file 1199 ,WHC :مأخذ(

12

تصویر 16. آرامگاه نجم الدین در اورگنج. دو صندوقچة بزرگ و کوچک 
که با کاشی  هایی مزین شده بودند. به باور مردم در صندوق بزرگ پیکر 

و در صندوق کوچک سر شیخ جای دارد 
.)nomination file 1199 ,WHC :مأخذ(
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شیخ نجم الدین کبری( به عنوان یک مجموعة خانقاهی که مرکب 
از عناصر خانقاه با بخش  های مرتبط است، محسوب کرد. باید توجه 
کرد که آرامگاه در نسج جامعه و فرهنگ ایرانی ریشه دوانده است 
و بیشتر شهرها و روستاها سهمی از این  گونه بناها دارند که مورد 
احترام اهالی است و هویت فرد مدفون در آن بر سندی اساسی  تر 
به  نظر مردمی که  این همه در  با  نیست.  روایت محلی متکی  از 
زیارت این اماکن مقدسه می  روند یا به عبادت و وظایف دینی دیگر 
می  پردازند، اصالت هویتی که مورد پندار عموم است بدون خدشه 
است و این  چنین است که جای چنین بنایی در زندگانی مذهبی 

همة مردم بی  چون و چراست.
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چکیده
محوطۀ باستانی هفت تپۀ خوزستان در یک ساوان1 غنی با سابقۀ تمدنی بسیار طوالنی از دورۀ عیالم میانه 
)1500ـ 1100قم( بر جای  مانده است. این شهر عیالمی، مجموعۀ عظیمی از ساختارها و آثار معمارِی 
خاکی است. مجموعۀ ساختمان های این محوطه بر اثر عوامل بیولوژیکی گوناگون دچار انواع مختلفی از 
آسیب ها قرار می گیرند. در این میان هجوم انواع موریانه ها مهم ترین خسارت را به محوطه وارد می آورد. 
در نگاه نخست ممکن است آسیب این موریانه ها به آثار موجود در محوطۀ باستانی به سبب مخفی بودن 
در الیه های زیرین، در نظر عموم ناچیز جلوه کند. در این پژوهش پس از شناسایی گونۀ موریانه های فعال 
 Microcerotermes. در محوطۀ باستانی هفت تپه، به بررسی شیوۀ زندگی و خسارت زایی سه گونۀ
sp  و Anacanthotermesvagans  و Amitermesvilis و تبیین فرآیند آسیب رسانی این حشرات 
به ساختارها و زیرساخت های تاریخی پرداخته  شده است. همچنین بر اساس شناسایی گونه ها و جهت 
حفاظت از اکوسیستم و با لحاظ کردن اصل »حداقل دخل و تصرف« در محوطۀ باستانی به سنجش 
میزان آلودگی محوطه از طریق اجرای روش طعمه گذاری روکار و ارزیابی اولیه برای کنترل آلودگی 
 محوطه در نقاط پرداخته  شده است. بخشی از این ارزیابی از طریق شناسایی سم »دیفلوبنزورون«2

اثرگذار بر موریانه ها بوده است. دست اندرکاران این پژوهش تالش کرده  با فرموالسیون SCا%48   
اند ضمن بررسی و شناسایی موریانه های فعال در محوطه، به ارزیابی مؤلفه های مختلف مؤثر بر این 
فعالیت همچون وضع محوطه و محیط آن ازجمله دانه بندی خاک محوطه و شیوۀ رفتاری موریانه های 
شناسایی شده پرداخته و راهکارهایی جهت بهبود روند عملیات طعمه گذاری ارائه کنند. در راهکارهای 
پیشنهادی عالوه بر افزایش پایۀ طعمه در طعمه گذاری روکار به روش هایی چون ایجاد سد مکانیکی، 
سم پاشی در شب، و استفاده از کارتن مسموم در طعمه ها به دلیل ترجیح غذایی گونۀ  A.vilis توجه 

شده است.

واژه  های کلیدی
محوطه های باستانی، حفاظت، هفت تپه، عوامل بیولوژیک، موریانه، آسیب موریانه.

دانشکده  در  پورمنفرد  سرور  تاریخی  و  فرهنگی  اشیای  و  مرمت  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  از  مستخرج  مقاله  *این 
حفاظت و مرمت ، دانشگاه هنر تهران با عنوان "آسیب شناسی موریانه ها در محوطه تاریخی هفت تپه به منظور ارائه راهکار 

حفاظتی"  به راهنمایی دکتر علی زمانی فرد و با مشاوره آقای محمدرضا نعمتیان می باشد.
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مقدمه
اهمیت اصلی تپه های تاریخی از آن  جهت است که بخش مهمی 
دل  در  الیه الیه  به  صورت  را  پیشین  تمدن های  معماری  آثار  از 
اهمیت  و  ارزش  از  انسانی  جوامع  آگاهی  با  جای  داده  اند.  خود 
این محوطه ها، غیر از فعالیت های باستان شناسی و کاوش در این 
تپه ها یا محوطه های تاریخی خصوصاً در طی سده اخیر، مداخالت 
و دخل و تصرفاتی چون  دستبرد و حفاری های غیر مجاز باعث 
آسیب های زیادی به این تپه ها شده است. این امر باعث تخریب 
الیه هایی شده که حاوی اطالعات تاریخی معماری و باستان شناسی 
ارزشمندی بوده و بی شک ممکن بود با حفاری های منظم علمی 
آنها گوشه ای از تاریخ این سامان روشن شود. هرچند که باید گفت 
تا  شکل گیری  زمان  از  انسانی،  آسیب  بر  عالوه  تاریخی  تپه های 
اثرگذاری  انواع آسیب های محیطی و  امروز همواره در معرض  به 
باعث  اند که  بوده   باد  بیولوژیکی، و  عواملی چون رطوبت، عوامل 

انواع تغییرات و فرسایش ها در این تپه ها شده  اند.
اثرگذارترین عواملی  از  بیولوژیکی یکی  این میان عوامل       در 
هستند که می توانند موجب آسیب جدی به تپه های تاریخی شوند، 
تهدید  را  آثار  ساختار  و  بافت  فراوانی شان  علت  به  به  طوری که 
کرده و خسارات جبران ناپذیری بر آن ها وارد می آورند. اصلی ترین 
عوامل بیولوژیکی گیاهان، جوندگان، پرندگان، و بندپایان هستند. 
از شاخۀ بندپایان ردۀ حشرات از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از 
میان این ارگانیسم ها موریانه ها بیشترین خسارت را به یادمان های 

تاریخی وارد می آورند )غیورفر، 1387: 32(.
دشت  قسمت  حاصلخیزترین  در  هفت تپه  باستانی  محوطۀ       
خوزستان و در فاصلۀ رودخانه های دز و کرخه قرار گرفته است. 
مجموعۀ هفت تپه که در حدود 10 کیلومتری جنوب شرقی شهر 
احداث  با  تا 1340  دهه های 1330  در  واقع شده،  قدیمی شوش 
کارخانۀ نیشکر نمایان شد و پس  از آن فعالیت های باستان شناسِی 
مقدماتی نخست توسط هیئت فرانسوی و رابرت مک آدامز و نهایتاً 
انجام شد )نگهبان،  توسط عزت اهلل نگهبان در سال1344 در آن 
محوطۀ  این  عماًل  حفاری ها،  و  مطالعات  شروع  با   .)23  :1372
باستانی در معرض چند دسته از آسیب های محیطی و بیولوژیکی 
باد،  وزش  هوا،  آلودگی  چون  عواملی  به  می توان  که  گرفت  قرار 
روییدن گیاهان دارای ریشه های سخت، النه سازی و حفر دیوارها 
توسط حشراتی مانند مورچه ها و سوسک ها و موریانه ها و زیست 

حیواناتی مانند مار و روباه و شغال در آن اشاره کرد.

مسئله
سطحی  فرسودگی  سطوح،  شدن  حفره  کاه گل،  اندود  فرسودگی 
قابل   آسیب های  مهم ترین  از  مصالح  رفتن  بین  از  و  جداره ها، 
در  میدانی  اولیۀ  بررسی های  است.  هفت تپه  محوطۀ  در  مشاهده 
موریانه ها  آسیب ها،  این  اصلی  عامل  که  داد  نشان  محوطه  این 
با تغذیه از مواد سلولزی موجود در اندودها، اقدام به  هستند که 
حفر داالن هایی بر روی دیوارها و زیر سطوح کرده و باعث ایجاد 
محوطۀ  از  موریانه ها  حذف  و  کنترل  شده  اند.  مزبور  آسیب های 
برای  مهم  چالش  یک  به  اخیر  سالیان  طی  در  هفت تپه  تاریخی 
حفاظت از آن مبدل شده است، به ترتیبی که بر اساس مشاهدات 

کنترل  برای  در حال حاضر  کارشناسان محوطه  اذعان  و  میدانی 
موریانه ها در این محوطه به  صورت دوره ای و منظم ساالنه 4 تا 6 
بار، دهلیز ها و آثار موریانه ها را از روی اندود ها و دیوارها تراشیده، 
و به  طور مداوم اندود کاه گل را تجدید می کنند. لذا به نظر می آید 
علی رغم تالش های فعلی و آنچه در گذشته در راستای درمان و 
دفع عوامل مخل انجام گرفته، ناکارآمدی راه  حل فعلی )با توجه به 
به کارگیری  حیث  از  انسانی  منابع  هزینۀ  اقتصادی،  هزینۀ   صرف 
به  اکتفا  و  وقت،  اندود، صرف  تجدید  بابت  انسانی  نیروی  دائمی 
گفت  می توان  بنابراین  است.  قابل  توجه  مشهود(  عوارض  حذف 
مانده  بی پاسخ   همچنان  محوطه  این  در  موریانه ها  آسیب  مسئله 
است. نویسندگان این مقاله با تمرکز بر وضع موجود سعی کرده 
اند پس از مطالعۀ دقیق آسیب شناسی مرتبط و بررسی نقاط قوت 
و ضعف روش های پیشین، به ارائه راهکار جدید در جهت کنترل و 

حذف موریانه ها در محوطۀ باستانی هفت تپه بپردازد.

خسارات موریانه ها
را  لیگنوسلولز  طبیعی،  زیستگاه های  در  معموالً  موریانه ها 
در  ولی  نمی آورند.  وارد  خسارتی  طریق  این  از  و  میکنند  تجزیه 
توسط  که  ـ  آگرواکوسیستم ها  مانند  طبیعی  غیر  زیستگاه های 
انسان به وجود آمده  اند ـ و ساختمان ها با تغذیه از مواد سلولزی 
موریانه ها   .)Breznak, 1994: 310( می کنند  ایجاد  خسارت 
زیست  نحوۀ  با  می توانند  و  هستند  بزرگ  بسیار  اجتماعی  دارای 
دهند  قرار  شعاع  تحت  را  محوطه ها  و  ساختمان ها  و  اشیا  خود 
موریانه ها  منفی  اثرات  آن ها شوند.  نابودی  باعث  زمان  در گذر  و 
پرداخت  موریانه ها  خسارت  جبران  برای  که  هزینه هایی  با  اغلب 
ساالنه  خسارت  میزان  ایاالت  متحده  در  است.  همراه  می شود، 
 Su & scheffrahn,( موریانه ها 22 میلیارد دالر برآورد شده است
هزینۀ  که  می شود  پیش بینی  اساس  همین  بر  و   .)1988: 283
کنترل موریانه ها در اروپا تا سال 2005 به یک میلیارد دالر خواهد 
رسید )Zalanski, et al., 2003: 86(. بنابراین موریانه ها از نظر 
اقتصادی جایگاه ویژه ای دارند )غیورفر، 1387: 30(. عالوه بر موارد 
مذکور طی بررسی جامعی که بعد از زلزلۀ بم انجام شد، دو عامل را 
در تخریب ساختمان ارگ بم مؤثر دانستند: عامل اول مرمت غیر 
علمی و در نتیجه سنگینی بیش  از حد دیوارها معرفی شده و عامل 
داخل  در  موریانه ها  توسط  ایجادشده  گالری های  موریانه ها.  دوم 
کاهش  باعث  که  بودند  کرده  ایجاد  را  فرج هایی  و  خلل  دیوارها، 
این  بر  عالوه  دیوارهای می شود،  تشکیل دهنده  چسبندگی مالت 
هجوم موریانه ها بیشتر به بخش های مرمت شده و کاه گل جدید و 
 Langenbach,( محل اتصال آن به بخش های پیشین بوده است

.)2004: 126

ضرورت و اهمیت محوطۀ هفت تپه
از  از مراکز مهم و بخشی مجهول  تاریخی هفت تپه یکی  محوطۀ 
تکنیک  نظر  از  که  است  خوزستان  منطقۀ  در  میانه  عیالم  تاریخ 
ساخت و معماری ـ مثاًل استفاده از خشت پخته )آجر( در جرزهای 
بیرونی به منظور مقاومت در برابر عوامل طبیعی مانند باد و بارش 
و همچنین استفاده از خشت خام در جرزهای درونی برای سهولت 

38



کار و مواردی از این قبیل که بسیار هوشمندانه اجرا شده است ـ 
از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. هفت تپه شهری است 
از تمدن عیالم میانه که از نظر موقعیت جغرافیایی در هم جواری 
با تمدن هایی مانند بین النهرین و شوش قرار گرفته است )نگهبان، 
1372: 468 و 465(. چه  بسا که در الیه های زیرین و اطراف این 
تمدن های  و  عیالمی  تمدن  از  ارزشمندی  آثار  باستانی،  محوطۀ 
از آنجایی  که حرکت موریانه ها برای یافتن  پیشین مدفون باشد. 
غذا حرکتی تصادفی است )پورمحمدی و صفار، 1393: 46( اشیا 
به  توجه  با  محوطه  این  باستانی  الیه های  در  برجای مانده  آثار  و 
وضعیت کنونی )حضور موریانه( در هفت تپه به  شدت در معرض 
این  در  موریانه ها  با  مبارزه  و  کنترل  راستا  این  در  خطر هستند. 

محوطه باستانی بسیار حائز اهمیت است.

مروری بر آسیب های مرتبط با موریانه در بناها و محوطه های 
تاریخی

شیوۀ  اساس  بر  و  می کنند  زندگی  جمعی  به  صورت  موریانه ها 
Damp-( مرطوب  چوب  موریانه های  گروه:  سه  به  خود  زندگی 
 Dry-wood( خشک  چوب  موریانه های  و   )wood termites
 )Subterranean termites( و موریانه های زیرزمینی )termites
موجود  مسئله  به  توجه  با   .)   :1384 )غیورفر،  می شوند  تقسیم 
تمرکز  زیرزمینی  موریانه های  بر  مقاله  این  مطالعاتی،  نمونۀ  در 
تاریخی  تپه های  در  زیرزمینی  موریانه های  به  توجه  است.  کرده 
از آن  جهت اهمیت دارد که بیشتر آثار واجد ارزش های تاریخی و 

فرهنگی در تپه های تاریخی غالباً در سطوح زیرین قرار دارد. 
این  نبودن  مسقف  و  تاریخی  محوطه های  وسعت  به  توجه  با  	•
معماری سطحی  آثار  محیطی  کنترل شرایط  امکان  محوطه ها 
باستانی به  راحتی  )یادمان برجای مانده( و ساختارهای مدفون 
ممکن نیست و در این وضع میزان آسیب های عوامل بیولوژیک 
گیاهی و حشراتی چون موریانه ها قابل  توجه است. آسیب های 
مرتبط با موریانه ها به  صورت گسترده و متأثر از وضعیت محیطی 
است. به  طور عمده، وضع آب و هوا، دما، نوع خاک، و پوشش 
گیاهی عوامل مؤثر بر حضور و فعالیت موریانه هاست )غیورفر، 

1387: 32 و 30(.
تاریخی  محوطه های  در  طعمه  تصادفی  کردن  پیدا  امکان  	•
باعث هجوم غیر هدفمند موریانه ها به نقاط مختلف محوطه ها 
یادمان ها  این  به  جدی  آسیب  درنتیجه  و  باستانی  تپه های  و 

می شود.
گستردگی  و  موریانه ها  مناسب  تغذیۀ  و  جابه جایی  چگونگی  	•
فعالیت آن ها متأثر از مواد آلی موجود در خاک است )نعمتیان، 
1393: 44(. در تپه های تاریخی موریانه ها مواد سلولزی مانند 
ریشۀ پوسیدۀ گیاهان  به خصوص کاه موجود در مصالح ـ که 
آرماتور و عمدۀ مواد تشکیل دهنده محوطه های تاریخی است ـ 

را تغذیه می کنند.3 
افزایش  خاک،  زیرین  الیه های  در  حرکت  هنگام  موریانه ها  	•
موجب  را  خاک  آلی  مواد  افزایش  و  تبادل پذیر  کاتیون های 
باعث  حشرات  این   .)Lee & Wood, 1971:154( می شوند 
که  تپه هایی  به خاک می شوند همچنین  آلی  مواد  بازگرداندن 

توسط موریانه های تپه ساز ساخته می شوند سرشار از نمک های 
معدنی و عناصری چون پتاسیم، فسفر، کلسیم، منگنز، و کربن 
خاک هاست   دیگر  به  نسبت  PHپایین تری  دارای  نیز  و  آلی 
درنتیجه   .)Adekayode & Ogunkoya, 2009: 382(
موریانه ها نقش مؤثری در جهت حاصلخیزی خاک و رشد برخی 
بنابراین موریانه ها عالوه  )نعمتیان، 1393: 46(.  دارند  گیاهان 
ایجاد  باعث  نیز  این طریق  از  باستانی  از محوطه های  بر تغذیه 

خسارت در محوطه ها می شوند.
سیستم داالن ها و حوزۀ جستجوی غذای کلنی موریانه ها، ظرفیت  	•
 نگهداری آب و نفوذ باران را حدود پنج برابر افزایش می دهد4

 )Lee & Wood, 1971:141( که این امر باعث سستی مصالح 
و ایجاد شکاف در پی و جداره های تپه های باستانی می شود.

می کنند  تغذیه  باشد  سلولز  دارای  که  ماده ای  از هر  موریانه ها  	•
ایجاد  و  موریانه ها  فعالیت  نوع  این   .)Tsunoda,2003: 12(
داالن ها در الیه های زیرین خاک باعث متزلزل شدن الیه های 
مثل  موجود  ارزشمند  آثار  احتمالی  رفتن  بین  از  و  باستانی 
دانه های گیاهی، پارچه، کنف، و دیگر مواد سلولزی مدفون در 

دل این الیه های باستانی می شود.
و  شدن  خشک  باعث  که  عواملی  مهم ترین  از  یکی  درنهایت  	•
افزایش  درنتیجه  و  تاریخی  خشت های  چسبندگی  کاهش 
آسیب پذیری آن ها در برابر عوامل طبیعی به خصوص زلزله شده 
است موریانه ها هستند )پورمحمدی و حسینی دهمیری، 1386: 

45 و 31(.
     محوطۀ باستانی هفت تپه در یک ساوان غنِی محاصره شده در 
اکوسیستم هاي گوناگون محیطي واقع است. این امر باعث آسیب  
باستانی می شود.  و الیه های  برجای مانده  تاریخی  بافت  به  فراوان 
مرمت  و  حفاظت  جهانی  پایگاه  در  موجود  گزارش های  طبق 
چغازنبیل و هفت تپه، درختان باغ موزه که دو نخل تزیینی بودند 
تا ارتفاع 3 متری مورد هجوم موریانه ها قرار گرفته اند همچنین 
در  که  کارگاه  حیاط  به  موریانه ها[  هجوم  ]به  گزارش ها  این  در 
بخش شرقی تپۀ شمارۀ 2 اشاره  شده است. بر اساس این گزارش ها 
تهیۀ  و  برای خشت زنی  بودن  به سبب مسطح  از محوطه  بخشی 
لذا مواد موجود در آن و روش  انتخاب  شده است،  مالت کاه گل 
موریانه ها  زیست  برای  مناسب  مکانی  ایجاد  باعث  استفاده  مورد 
آماده شده  خشت های  در  موریانه ها  نفوذ  طریق  از  و  است  شده 
همچنین  اند.  شده  پراکنده  محوطه  نقاط  سایر  در  حشرات  این 
در موزه و تاالر کتیبه ها که درگذشته اتاق کامپیوتر بوده، فعالیت 
اشیا  آن  در  که  نمایشگاه  قفسه های  از  بخش هایی  در  موریانه ها 
بنا، 1384:  تاریخی قرار داشته  اند، مشاهده شده است )رکنی و 
3(. مصاحبه شفاهی با کارمندان محوطۀ باستانی هفت تپه حاکی 
از آن است که در سال 1384 طی دو مرحله سم پاشی سطحی به 
همراه سوزاندن گوگرد و تراشیدن دهلیزها در ساختمان اداری و 
تاالر موزه به موریانه زدایی پرداخته  شده بود )پاک گوهر، 1395(. 
درمان  نه تنها  موریانه ها  آسیب   متوالی  سالیان  گذشت  با  اکنون 
عمدتاً  که  محوطه  ساختار  و  بافت  به  توجه  با  بلکه  است،   نشده 
هفت تپه  محوطۀ  اصلی  معضالت  از  یکی  است،  خام  خشت  از 
دروکن5 موریانه های  داشت،  نظر  در  باید  لذا  می شود.   محسوب 
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 در سراسر مناطق مرتعی نیمه گرمسیری و خشک پراکنده  اند و 
)هریس،  رقابت می کنند  در چرا  انسان  به  متعلق  داِم  گله های  با 
1971: 117(. بنابراین محوطه تاریخی هفت تپه با توجه به وضع 
آب و هوایی و دما به یکی از منابع تغذیه مورد هجوم موریانه ها 

تبدیل  شده است. 
کاکائو،  قهوه،  مانند  گیاهانی  به  سلولزخوار  حشرات  این       
حمله  درختچه ها  و  درختان  سایر  و  نیشکر،  چای،  کائوچو، 
قرارگیری  سبب  همین  به   .)Wyniger, 1962: 302( می کنند 
یکی  نیشکر  کشتزارهای  مجاورت  در  هفت تپه  باستانی  محوطۀ 
بافت  زدن  برهم  همچنین  است.  آن  به  موریانه ها  هجوم  علل  از 
برای  هفت تپه  محوطۀ  خاک  در  رس  میزان  بردن  باال  و  خاک 
انجام امور مرمتی )بنا و ذکوی، 1394: 1(، باعث سهولت حرکت 
 موریانه ها و تسریِع پراکنش این حشرات در محوطه شده  است.6

     از دیگر علل قابل  ذکر  هجوم موریانه به محوطۀ هفت تپه ـ که 
طی سالیان متوالی تکرار می شود ـ می توان به تعبیه گودال آب و 
نیز انبار کردن کاه و کلش جهت عمل آوری خشت و کاه گل برای 
برای جلب  مناسب  بستری  ایجاد  به  منزلۀ  که  کرد  اشاره  مرمت 

موریانه هاست.
     لذا با توجه به شرایط اقلیمی و طبیعی موجود در این محوطه 
حضور و فعالیت موریانه ها طبیعی به نظر می رسد. چرا که موریانه ها 
عمدتاً حشرات گرمسیری هستند و تنها شمار اندکی از گونه های 
موریانه در مناطق معتدل گرم زندگی می کنند )غیورفر، 1384: 
با توحه به زندگی اجتماعی خود، شرایط حاکم بر  1(. موریانه ها 
کلنی را کنترل و به حالت تعادل درمی آورند )مترلینگ،  1388: 
410(. در اکثر مناطق مرکزی و جنوبی ایران، آثار تاریخی متعدد 
و ارزشمندی در اثر فعالیت موریانه های زیرزمینی آسیب می بیند 

)پورمحمدی و صفار، 1393: 50(.

شناسایی گونۀ موریانه های فعال در محوطۀ باستانی 
هفت تپه

محل  و  سالن ها  جمله  از  هفت تپه  باستانی  محوطۀ  نقاط  اکثر 
دچار  محوطه  درختان  همچنین  و  کاه گل  و  خشت  عمل آوری 
نامبرده  مکان های  از  هستند.  موریانه ها  جانب  از  فراوان  آلودگی 
به  گونه ها  شد.  نمونه برداری  کار(  پایاِن  و  )اولیه  مرحله  دو  طی 
مؤسسۀ گیاه پزشکی ایران منتقل شد و مهندس نعمتیان و دکتر 
محوطۀ  این  تاریخی  بافت  کردند.  شناسایی  را  گونه ها  غیورفر 
 Anacanthotermes موریانۀ  گونه  سه  را  گلین   ـ  خشتی 
 Amitermes و   vagans (Isoptara: Hodotermitidae)
 Microcerotermes sp. و     vilis (Isoptera: Termitidae)

(Isoptera: Termitidae( تغذیه کرده اند.

آسیب شناسی، مطالعه و بررسی آسیب های مشهود موریانه 
در محوطۀ هفت تپه 

دل  در  داالن ها  حفر  و  زیرزمینی  کلنی های  ساختن  با  موریانه ها 
زمین و جداره ها و الیه های ارزشمند باستانی، محوطۀ هفت تپه را 
متزلزل ساخته  اند. خسارت هر گونه بر اساس میزان و نحوۀ تغذیه 

مشخص شده  به اختصار  ایجادشده  دهلیزهای  ساختار  همچنین  و 
است.

ـ خسارات گونۀ Anacanthotermes vagans: ساخت کلنی های 
تپه ای، جداسازی و انبار کردن کاه موجود از مالت و خشت ها 
در اتاقک های زیرزمینی، ایجاد دهلیز های تاول مانند روی مالت 
کاه گل و ایجاد داالن های توخالی و عریض بر سطوح و جداره ها.
و  سطوح  بر  حفره  ایجاد   :Amitermes vilis گونۀ  خسارات  ـ 
کنج ها و طاقچه های سالن ها، ایجاد داالن های توخالی بر سطوح 
نسبتاً  ایجاد دهلیز های خطی  و جداره های سالن های محوطه، 
پهن روی مالت کاه گل، تغذیه از مواد سلولزی موجود در خاک 

محوطه.
درختان  از  تغذیه   :.Microcerotermes sp گونۀ  خسارت  ـ 
محوطه، ایجاد دهلیز های خطی و باریک بر روی فلس درختان 

نخل و تنۀ درختان توت در محوطۀ تاریخی هفت تپه. 

بررسی روش های مبارزه با موریانه های زیرزمینی و 
امکان سنجی اجرای آن در محوطۀ تاریخی هفت تپه

در بیانیه ای که انجمن حمایت از بناهای تاریخی در سال 1877م 
منتشر کرد، اصولی برای حفاظت معرفی شد که در سراسر جهان 
مورد اقتباس و بهره برداری قرار گرفته است. اصول بیانیه مذکور 
بر  تعمیر  بودن  مقدم  و  بازگشت پذیری،  مداخله،  حداقل  شامل: 
 ICOMOS, 1964; House of Lords, 2006:( جایگزینی بود
کار  که  است  بیان  شده   1946 ونیز  منشور  در  همچنین   .)52
حفاظت موکول به اضطرار و ضرورت، حداقلی بودن، و مانع نشدن 
 House of Lords,( است  )بازگشت پذیری(  آتی  مداخالت  از 
باعث  که  مستمر  است  امری  پیشگیرانه  حفاظت   .)2006: 117
می شود میزان خسارات وارده به محوطه از طریق کنترل جمعیت 
موریانه ها و مبارزه با آن ها به حداقل برسد. در حفاظت پیشگیرانه 
تا  باید مستمر پایش شود  این نکته قابل  توجه است که محوطه 
از هرگونه آسیب احتمالی به دور مانَد. در همین راستا مبارزه با 
موریانه ها به امری مستمر و دائمی تبدیل می شود. زیرا در صورت 
عدم کنترل با توجه به قرارگیری محوطه در مجاورت مزارع کشت 
نیشکر، موریانه ها سریعاً به محوطه هجوم آورده و کلنی جدیدی 
ساختارهای  و  محوطه  تخریب  باعث  مجدداً  و  می دهند  تشکیل 
با در نظر داشتن قوانین یادشده و شرایط محیطی  آن می شوند. 
زیرزمینی،  آب های  سطح  بودن  باال  قبیل  از  هفت تپه  محوطۀ 
مجاورت با دریاچۀ تمی و اکوسیستم غنی آن، روش »طعمه گذارِی 

روکار« مناسب ترین روش برای دفع موریانه ها به نظر می رسد.

استفاده از سیستم طعمه گذاری
از بهترین روش های کنترل موریانه ها  استفاده از »سیستم  یکی 
از  از طریق شبکه اي  طعمه گذاری«7 است. موریانه هاي زیرزمیني 
داالن ها که براي تأمین تغذیه کلنی حفر مي کنند، با زیستگاه خاکي 
خود ارتباط خیلي نزدیک دارند. طعمه گذاري موریانه ها موضوعي 
 Chowdhury( خیلي پیچیده است که مورد بحث قرار مي گیرد
که  بیولوژیکي  واقعیت  این  پایۀ  بر  طعمه ها   .)et al., 2008:12
موریانه ها حشراتی اجتماعي هستند که به همدیگر غذا مي دهند 
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و یکدیگر را تیمار مي کنند، تهیه می شوند. ازاین رو رفتار اجتماعِی 
موریانه ها مکانیسمي را براي انتقال مادۀ شیمیایي در طول کلني 
 )Trophallaxis( دهان  به  دهان  تغذیۀ  به سبب  مي کند.  فراهم 
موریانه ها مي توانند مادۀ سمي با خاصیِت تأخیري را بدون اینکه به  
طور مستقیم در تماس با آن باشند یا آن تغذیه کنند، تحِت شعاع 
اثرات وسیعي روي کلني  به  عالوه طعمه ها مي توانند  قرار دهند. 
بگذارند، زیرا یک فرد موریانه جایگاه اختصاصي ندارد اما در عوض 
آزادانه مابین تعداد زیادی از محل هایی که به یکدیگر اتصال دارند، 
در طول زمان هاي نسبتاً کوتاه حرکت مي کند. آن ها همچنین با 
دیگر اعضاي کلني مخلوط مي شوند. بنابراین یک گروه از موریانه 
 .)Su et al., 2000:440( هم زمان محل طعمه را مالقات نمي کنند
برای کنترل موریانه های زیرزمینی که یادمان ملی آمریکا )مجسمۀ 
آزادی( را تحت شعاع قرار داده بودند، به سبب موقعیت قرارگیری 
مجسمۀ آزادی در جزیره و در کنار بندر، برای جلوگیری از آلودگی 
زیستگاه دریایی و آلودگی خاک از روش های تزریق استفاده  نشده 
موریانه ها  کنترل  به  موفق  طعمه گذاری  روش  از  استفاده  با  و 
است  ذکر  به  الزم  همچنان   .)Su & al. ,1999:290( شده  اند 
مشغول  نیروهای  تمامی  و  دارد  ادامه  یادمان  این  پایش های  که 
تاریخی  این سازۀ  به کار حتی نگهبانان برای کنترل موریانه های 
آموزش های الزم را دیده  اند. زیرا پایش و کنترل موریانه ها امری 
احساس  عدم  به  محض  جانوران  این  چون  باشد،  باید  همیشگی 
خطر و پیدا کردن راهی جدید دوباره شروع به کلنی سازی و تولید 
عملیات  پیش بینی  بنابراین  می کنند.  کنترل نشده  مکان  در  مثل 
پایش به  طور جدی از شروع مبارزه تا 19 سال تخمین زده  شده 
به هجوم  توجه  با  نیز  ایتالیا  در   .)Su & al. ,2003:840( است 
موریانه های زیرزمینی در کلیسای »سانتا ماریا دال« برای درمان 
از روش طعمه گذاری با سموم بازدارنده های سنتز کیتین در سال 
1997بهره گرفته اند. لذا جهت بهبود کار در سال 1998 محوطۀ 
کلیسا را نیز با استفاده از روش مذکور تحت درمان قرار داده  اند و 
موفق به کنترل موریانه های زیرزمینی در کلیسای مذکور و محوطۀ 
آن شده  اند )Gambetta & al., 2000:207-210(. الزم به ذکر 
است که پایش ساالنه برای جلوگیری از آلودگی مجدد در محوطۀ 

کلیسای سانتا ماریا دال همچنان ادامه دارد.
     استفاده از سیستم طعمه گذاری برای کنترل موریانه به  صورت 
علمی از سال 1384 در یزد آغاز و در مسجد جامع فهرج، بقعۀ 
سیدشمس الدین، بقعۀسیدرکن الدین، مجموعۀ سلطان بندرآباد و 
)پورمحمدی و صفار،  انجام شد  موفقیت  با  تاریخی  بناهای  دیگر 
کنترل  جهت  یزد  شهر  سیدشمس الدین  بقعۀ  در   .)40  :1393
موریانه های به پاک سازی8، ایجاد سد سمی با تزریق، و استفاده از 
سیستم طعمه گذاری اقدام  شده است )غیورفر و همکاران، 1387: 
طعمه گذاری  روش  دو  با  چغازنبیل  زیگورات  در  همچنین   .)40
ثابت )درون زمین( و روکار )بر سطح زمین( موریانه های زیرزمینی 
معبد را کنترل کرده و فعالیت موریانه ها را به حداقل رسانده اند 
طعمه گذاری  روش  دامغان  تاریخانۀ  مسجد  در  )غیورفر، 1390(. 
بهبودبخشی  ایجاد سد شیمیایی جهِت  مکمل  روش  همچنین  و 
طعمه ها و تسریِع عملیات تیمار با موفقیت به کار گرفته  شده است 

)غیورفر، 1391: 3(.

الف. روش کار
ازآنجایی که مهمترین عامل خسارت زا در محوطۀ باستانی هفت تپه، 
از کاه و کلش موجود در  A.Vagans است9 و تغذیۀ آن  موریانۀ 
کاه گل و مصالح به کاررفته این محوطه است، بنابراین با به کاربردن 
ترکیبات سمی در کاه و کلش  می توان باعث از بین رفتن موریانه ها 
 %50 الی   30 سلولز،   %45 تا   40 از  معموالً  کلش  و  کاه  شد. 
همی سلولز و 8 تا 12% لیگنین تشکیل  شده است، بنابراین مادۀ 
خوبی جهت تغذیه این  گونه از خانوادۀ Hodotermitidae است. 
 بدین منظور پس از انتخاب حجمی مشخص از کاه و کلش گندم،10

 Diflubenzuron11 در محیط آزمایشگاهی با 2/5 میلی گرم از سم
بر  مؤثر %40  مادۀ  با  است،  بازدارندۀ سنتز کیتین  از سموم  که 
کاه و کلش و کاه خردشده در تشت ریخته، به مدت 24 ساعت 
جذب  خوبی  به   را  محلول  مواد  تا  شد  نگهداری  محلول  این  در 
کند. درنهایت میزان سمی که در مادۀ خشک برآورد شد، برابر با  
p.p.m 644 بود. این میزان سمی است که پس از قرار گرفتن کاه 
و کلش در محلول سم، جذب سلولز موجود در کاه و کلش مورد 

آزمایش  شده است و میزان آن در هر طعمه تقریباً 0/06 است.
به سه روش طعمه گذارِی  را  تهیه شده  و کلش مسموم  کاه       
روکار در محوطۀ هفت تپه مورد آزمایش قرار داده  ایم، روش اول 
روش  آلومینیومی،  محافظ  از  استفاده  با  یک بارمصرف  ظروف  در 
دوم در خشت با استفاده از قالب خشت زنی و ترکیبی از دو روش 
و  مراحل ساخت  است.  روی درختان  بر  کارگذاری  مذکور جهت 

اجرای روش هر طعمه به اختصار شرح داده می شود.

الف 1. مراحل ساخت طعمه های آلومینیومی
ظرف های  در  قراردهی  و  مسموم  طعمۀ  آماده سازی  برای  اقدام 
تعیین شده در تاریخ 95/07/12 انجام شد. شرح ساخت ظرف های 

حاوی طعمه مسموم به شرح زیر است:
قرار دادن فوم نیمه مرطوب در ظرف جهت مرطوب نگه داشتن   .1

محیط طعمه؛
برای  یک بارمصرف  ظرف  در  خورده  برش  مقوای  دادن  قرار   .2
از رطوبت و سنجش ترجیح غذایی گونه های مختلف  حفاظت 
غذایی  ترجیح  برای  )شاهدی  سالم  کاه  جایگذاری  موریانه ها. 

میان کاه مسموم و کاه غیر مسموم(؛
جایگذاری کاه و کلش مسموم؛  .3

کشیدن یک الیه کاه گل جهت محافظت از محتوای طعمه؛  .4
سبب  به  آن  در  تهیه شده  طعمۀ  دادن  قرار  و  آلومینیوم  برش   .5

عایق نور بودن برای ظرف طعمه؛
برش بخشی از ظرف جهت انجام پایش.  .6

با عالمت اختصاری   این طعمه ها       جهت سهولت در نوشتن، 
T.Al.i در جداول درج شده اند )تصویر 1(.
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الف 2. طعمه گذاری در خشت
منظور  به  خشت  سانتی متری   40×40×10 قالب  کف  در  ابتدا 
نچسبیدن خشت به آن، ماسه نرم پاشیده می شود. سپس یک الیه 
کشیده  قالب  کف  در  سانتی متر   3 قطر  به  سالم  کاه  با  کاه گل 
می شود و بعدازآن تقریباً 3 سانتی متر کاه و کلش مسموم روی الیۀ 
کاه گل سالم قرار می گیرد. آنگاه کاه و کلش مسموم را جایگزین 
ترتیب کاه گل مسموم  بدین  با گل مخلوط می کنیم.  و  کاه سالم 
طعمۀ  می دهیم.  قرار  آلوده  کلش  و  کاه  الیۀ  روی  را  آماده شده 
مسموم بر روی نقطۀ مشخصی از زمین که گالری موریانه ها دیده  
شده است و یا نقاط موریانه خیزی که در کنج یا سایه قرار دارند، 
گذاشته می شود. در انتها فاصلۀ میان الیۀ سالم و الیۀ مسموم را 

با کاه گل می پوشانیم.
با عالمت اختصاری   این طعمه ها       جهت سهولت در نوشتن، 

T.Kh.i در جداول درج شده اند )تصویر 2(.
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الف 3. طعمه گذاری بر درختان محوطه
طعمه گذاری بر درختان به این ترتیب انجام شد که کاه و کلش 
مسموم )همانند عمل آوری خشت مسموم( با گل مخلوط کرده و 
در ورق های آلومینیومی گذاشته و سپس با پونز روی چهار اصله از 
درختان آلوده به هجوم موریانه ها )روی دهلیز های مشخص( قرار 
مرکزی  در حیاط  از چهار درخت طعمه گذاری شده  یکی  دادند. 

ساختمان اداری قرار دارد.
     این طعمه ها با عالمت اختصاری T.kh.al.i نشان داده شده 

اند )تصویر 3(.

ب.  مشاهدات پایش ها
پس از اتمام طعمه گذاری در محوطه جهت بررسی میزان فعالیِت 
آن ها،  کنترل  و  مبارزه  در  طعمه گذاری  اثرگذاری  و  موریانه ها 

نمونه ها در فواصل معین بررسی و پایش شده اند.

ب 1. پایش اول
یافتن غذا حرکتی تصادفی  برای  آنجایی که حرکت موریانه ها  از 
است )پورمحمدی و صفار،1393(، طعمه گذاری به صورت پراکنده 
در اکثر نقاط محوطه انجام شد و اولین پایش 10 تا 12 روز پس از 
استراحت دهی به اولین طعمه گذاری در تاریخ 24 مهر انجام گرفته 
گرفت. الزم به ذکر است که با توجه به شرایط بیولوژیکی زندگی 
صورت  در  و  نمی کنند  تردد  روشنایی  معرض  در  که  موریانه ها 
تخریب دهلیز ممکن است محل تغذیه را عوض کنند، در هر پایش 
میزان  فقط  تا  می شوند  کنترل  و  بازدید  اتفاقی  به  طور  طعمه ها 

آلودگی نقاط مشخص شود و تمامی طعمه ها پاییده نمی شوند.

ب 2. پایش دوم
اجرای  به   95/08/03 تاریخ  در  پایش  این  انجام  با  هم زمان 

شاهدگذاری برای میزان اثبات کارایی قالب طعمۀ مسموم و سم 
استفاده شده در روش طعمه گذاری پرداخته  شده است. همچنین 
به سبب قرارگیری در فصل پاییز و حفظ امنیت موریانه ها12 نسبت 
به محیط طراحی شدۀ طعمه ها، در این پایش نیز طعمه ها اتفاقی 
پایش شده اند. در پایش دوم با توجه به بررسی طعمه ها چنین به 
نظر می رسد که هجوم موریانه ها به سالن  H6 بیشتر بوده است و 
جابه جایی موریانه ها از طعمه های سالن H5 به سمت طعمه های 
 H6 است که علت آن می تواند آفتاب گیری بیشتر سالن H6 سالن

نسبت به سایر سالن ها در فصل پاییز باشد. 

ب 3. شاهدگذاری
کلش  و  کاه  به  آغشته  طعمه های  خوردگی  میزان  مقایسۀ  برای 
عملیات  کارایی  میزان  دقیق  سنجش  معمولی،  کاه  با  مسموم 
آلومینیومی،  مسموم  طعمۀ  کارایی[  ]سنجش  و  طعمه گذاری، 
بخش  در  تقریباً  که   H3 و   H4 سالن های  در  شاهد  نمونه های 
قرار   H5 سالن  غربی  بخش  در  و  یک  شمارۀ  ساختمان  مرکزی 

دارند، کار گذاشته شد.
که   2 شمارۀ  ساختمان  بخش  مرتفع ترین  روی  همچنین        
مرتفع  )تودۀ  است  واقع  شده  محوطه  جنوبی  کاماًل  قسمت  در 
 A.vagans مرکزی( به دلیل میزان هجوم بسیاری از موریانه های
شاهدگذاری شد تا میزان عملکرد موریانه ها بر طعمه های خشتی 

با این شاهدها سنجیده شوند )تصویر 7-4(.

ب 4. پایش سوم
مطلوبی که در دو پایش پیشین حاصل  نتیجه نسبتاً  به  با توجه 
حفظ  برای  مسموم  طعمه های  بازبینی  تعداد  پایش  این  در  شد، 
کارایی آنان کمتر شد و در این تاریخ )95/08/12( بیشتر به پایش 

طعمه های شاهد پرداخته شد.
به شدت  سوم  و  دوم  و  اول  پایش  در  نیز  محوطه  درختان       
گرفته  قرار  میکروسروترمس13  موریانه های  هجوم  مورد  و  آلوده 
بودند. به خصوص درخت توت واقع در حیاط باغ موزه که به وضوح 
ایجاد  فعال  خطِی  دهلیز های  آن  طعمه گذاری شدۀ  بخش های  بر 

شده بود.
وزن  اساس  بر  هفت تپه  تاریخی  محوطۀ  در  آلودگی  درصد      
کردن 60  طعمۀ مسموم و 30 طعمۀ شاهد، شمارش موریانه های 
دهلیز های  و  حفره ها  تعداد  و  اندازه  طعمه ها،  تمامی  در  موجود 
ایجادشده، و درصد خوردگی فوم14و کارتن و کاه و کلش مسموم 
در تاریخ 95/09/15  برآورد و سنجیده شده است. تاریخ معین شده 
بارش  و شروع فصل  دما  آمدن  پایین  میزان  اساس  بر  آذرماه  در 
مشخص  شده است، زیرا با سرد شدن دما موریانه ها به عمق زمین 
می روند و گاهی پس از بارش برای تغییر کلنی و یا باال رفتن درصد 
بیش  از حد رطوبت خاک بر روی سطح زمین می آیند که در این 
می دهد  رخ  خطا  آلودگی  درصِد  سنجش  و  شمارش  در  صورت 

)جدول 1 و 2( )نمودار 1( و )نقشه 1 و 2(. 
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پايش. 1ب 
از آنجايي ك

نده درپراك
انجام گمهر 
كنند و نمي
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پايش. 2ب 
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شده استفاده
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ها چن طعمه
H5 به سمت

پاييز باشد.

شاهد. 3ب 
براي مقايس

گذاري طعمه

تصویر3. نصب طعمۀ مسموم بر روی درخت )عکس از: پورمنفرد(.
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پایش اول تاریخ: شمارۀ طعمهمکان طعمه
95/07/24

پایش سوم تاریخ: شمارۀ طعمهپایش دوم تاریخ: 95/08/03شمارۀ طعمه
95/08/12

T.Kh.iT.Al.iT.Kh.iT.Al.iT.Kh.iT.Al.i

محل عمل آوری 
خشت و مالت 

کاه گل

هجوم موریانه 1
برای تخلیه گاه

آلودگی و فعالیت 2آلودگی و فعالیت موریانه ها1
موریانه ها

آلودگی و فعالیت 3شروع فعالیت موریانه ها2سالم2
موریانه ها

شروع فعالیت موریانه ها4سالم3

تخریب شده توسط عوامل 6تقریباً تخلیه شده1
حیوانی

جداره سازی بر اثر 2
فضوالت موریانه

کاماًل تخلیه شده1

تخلیه شده7

جداره سازی بر اثر 7
فضوالت موریانه

مشاهدۀ فعالیت موریانه9

H4 شروع فعالیت 9سالن
موریانه ها

توقف فعالیت9ادامۀ فعالیت موریانه ها9

H5 فقط مشاهدۀ 5سالن
دهلیز

توقف فعالیت5آلودگی و مشاهدۀ دهلیز فعال6

مشاهدۀ دهلیز 6
فعال

توقففعالیت6فقط مشاهدۀ گالری7

توقف فعالیت7ادامۀ فعالیت موریانه ها2بدون  آلودگی7

عدم آلودگی4شروع فعالیت موریانه ها5بدون آلودگی1

مشاهدۀ فضوالت 2
و حضور موریانه

مشاهدۀ آلودگی و 14ادامۀ فعالیت موریانه ها7
دهلیز فعال

مشاهدۀ دهلیز 7
فعال

تخریب شده توسط عوامل 10
حیوانی

مشاهدۀ آلودگی15

آلوده همراه با 10
موریانه

مشاهدۀ آلودگی و 19
دهلیز فعال

H6مشاهدۀ آلودگی و 8مشاهدۀ آلودگی و دهلیز فعالبدون آلودگی8سالن
دهلیز فعال

دیواره سازی توسط فضوالت 24بدون آلودگی22
موریانه

عدم آلودگی27

آلوده همراه با 31
موریانه

دیواره سازی توسط فضوالت 28
موریانه

جداره سازی توسط 29
فضوالت موریانه

ادامۀ فعالیت 31عدم آلودگی22
موریانه ها

1. سرکشی و پایش مداوم تمامی طعمه ها همانند تخریب کردن گالری موریانه ها است، زیرا باعث تابش نور به موریانه ها می شود که در این 
صورت دچار خطر شده و جهت جست وجوی تغدیه تغییر مسیر می دهند.

2  .Microcerotermes sp.

جدول 1. مشاهدات پایش های طعمه های مسموم )تدوین از: نگارندگان(.

44



 

 

شده توسطآلوده موريانه 
 س از برداشت.

 

عمة آلومينيومي آ
A.Vagans پس

.A.Vilisوريانه 

طع .5ريتصو

 مة مسموم.

شده توسط مووده

A.V 

كردن طعمة  وزن

مة آلومينيومي آلو

Vagansموريانه

.6 ريتصو

طعم. 7ريتصو

شده توسط ملوده
 س از برداشت.

مة آلومينيومي آل
پس

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. طعم4 ريتصو

جدول 2. مشاهدات پایش طعمه های شاهد )تدوین از: نگارندگان(.

 

 

  
 .هاي شاهد طعمه. مشاهدات پايش 2 جدول

گذاري تاريخ: شاهد پايش طعمهةشمار مكان
12/08/95  

T.Al.i 

  بدون آلودگي H3 23سالن

  شده توسط عوامل انسانيتخريب 26

  بدون آلودگي 27

  فعال دهليزآلودگي و ةمشاهد H4 13سالن

  فعال دهليزآلودگي و ةمشاهد 14

  شده آلوده 17

  فضوالت موريانهسازي توسط جداره 21

  شده آلوده 2 مرتفع مركزيةتود

  فعال دهليزآلودگي و ةمشاهد 5

  شده آلوده 6

  شده توسط عوامل انسانيتخريب 10

  
، شمارش ة شاهدطعم 30مسموم و  ةطعم  60 كردن بر اساس وزن تپه هفتتاريخي  ةدرصد آلودگي در محوط

كارتن و كاه و و 14درصد خوردگي فومو هاي ايجادشده،  دهليزها و  ها، اندازه و تعداد حفره هاي موجود در تمامي طعمه موريانه
شده در آذرماه بر اساس ميزان پايين آمدن دما و  برآورد و سنجيده شده است. تاريخ معين  15/09/95كلش مسموم در تاريخ 

روند و گاهي پس از بارش براي تغيير  ها به عمق زمين مي است، زيرا با سرد شدن دما موريانه شده  شروع فصل بارش مشخص
در شمارش و سنجش  آيند كه در اين صورت سطح زمين ميحد رطوبت خاك بر روي  از  كلني و يا باال رفتن درصد بيش

دهد.  آلودگي خطا رخ مي درصد  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

شده توسطآلوده موريانه 
 س از برداشت.

 

عمة آلومينيومي آ
A.Vagans پس

.A.Vilisوريانه 

طع .5ريتصو

 مة مسموم.

شده توسط مووده

A.V 

كردن طعمة  وزن

مة آلومينيومي آلو

Vagansموريانه

.6 ريتصو

طعم. 7ريتصو

شده توسط ملوده
 س از برداشت.

مة آلومينيومي آل
پس

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. طعم4 ريتصو

 

 

شده توسطآلوده موريانه 
 س از برداشت.

 

عمة آلومينيومي آ
A.Vagans پس

.A.Vilisوريانه 

طع .5ريتصو

 مة مسموم.

شده توسط مووده

A.V 

كردن طعمة  وزن

مة آلومينيومي آلو

Vagansموريانه

.6 ريتصو

طعم. 7ريتصو

شده توسط ملوده
 س از برداشت.

مة آلومينيومي آل
پس

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. طعم4 ريتصو
 

 

شده توسطآلوده موريانه 
 س از برداشت.

 

عمة آلومينيومي آ
A.Vagans پس

.A.Vilisوريانه 

طع .5ريتصو

 مة مسموم.

شده توسط مووده

A.V 

كردن طعمة  وزن

مة آلومينيومي آلو

Vagansموريانه

.6 ريتصو

طعم. 7ريتصو

شده توسط ملوده
 س از برداشت.

مة آلومينيومي آل
پس

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. طعم4 ريتصو

تصویر 5. طعمۀ آلومینیومي آلوده شده توسط موریانه )عکس از: پورمنفرد(.

تصویر 6 . وزن کردن طعمۀ مسموم)عکس از: پورمنفرد(.

 A.Vagans تصویر 4. طعمۀ آلومینیومي آلوده شده توسط موریانه
)عکس از: پورمنفرد(.

تصویر7. طعمۀ آلومینیومی آلوده  شده توسط موریانه A.Vilis)عکس از: پورمنفرد(.
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نقشۀ 1. پراکندگی آلودگی موریانه  ها در محوطۀ باستانی هفت  تپه )ترسیم از: نگارندگان(
A.vagans موریانۀ 

                  A.vilis موریانۀ 
.Microcerotermes sp موریانۀ 

نمودار 1. میزان درصد آلودگي محوطۀ هفت تپه بر اساس طعمه هاي مسموم و طعمه هاي شاهد )تدوین: نگارندگان(.

A.vagans و A.vilis فعالیت دو گونه
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نقشۀ 2. طعمه  گذاری در نقاط مختلف )ترسیم از: نگارندگان(
طعمۀ شاهد

طعمۀ درختی
طعمۀ مسموم

 ج. جمع بندی
پس از اتمام پایش  ها در طعمه ها افزایش وزن مشاهده شده است. 
دو عامل می تواند موجب این اتفاق شده باشد: 1. باال رفتن رطوبت 
خاک موجود در طعمه ها بر اثر فعالیت موریانه، 2. میزان سنگینی 
وزن فضوالت موریانه که شامل خاک مخلوط  شده با بزاق دهان و 
دیگر مواد آلی از پیش هضم  شده در رودۀ موریانه است، نسبت به 
وزن کاه و کلش مسمومی که در طعمه قرار داده شده بود، بیش تر 

است.
     گونۀ A.vagans آرواره های قوی تری دارد، درنتیجه می تواند 
ذرات درشت تری از خاک را جابه جا کند. قطر حفره های ایجادشده 
توسط گونۀ مذکور بیش از 0/5 سانتی متر بوده است. هنگام تخلیۀ 
از  کاماًل  زمین  بر سطح  ایجادشده  حفرۀ  تا  را  کاه، سطح خشت 

بین بردند. 

بنا  مناطقی  در  را  A.vagansکلنی خود  گونۀ   نظر حبیب  پور  از 
می کند که خاک آن دارای درصدی شن و سیلت و رس باشد و 
با استفاده از چسبندگی رس و همچنین بزاق دهان خود، ذرات 
شن را جهت النه سازی انتخاب کرده و به ساخت کلنی می پردازد 
)حبیب  پور، 1373: 315(. لذا گونۀ مذکور به دلیل توانایی در ایجاد 
فضای خالی بیش تر جهت حفر داالن و دهلیزسازی، آسیب شدیدی 
و  محوطه  زیرساخت های  همچنین  و  خاک  تاریخی  الیه های  به 

جداره های خشتی وارد می  کند.
     هنگام برداشت طعمه ها از موریانه های فعال در طعمه های آلوده 
نمونه برداری شد.15 نمونه ها به روش پیشین جمع آوری و  مجدداً 
به مؤسسۀ گیاه پزشکی ایران )آزمایشگاه بخش تاکسونومی( ارسال 
شد. بر اساس بررسی و تشخیص دکتر غیورفر و مهندس نعمتیان 
گونۀ Amitermes vilis شناسایی شد. گونۀ  A.vilis از خانوادۀ 
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امور  انجام  حین   1373 )در  حبیب  پور  پیشتر  است.  ترمیتیده16 
پایان نامۀ دکتری( وجود این گونه را خوزستان گزارش کرده بود.

     گونۀ A.vilis باآنکه کوچک تر است، آرواره های قوی  تری دارد 
توسط آن در مالت کاهگل کوچکتر  ایجادشده  و قطر حفره های 
فعالیت  بیانگر  ایجادشده  باالی حفره های  تعداد  اما  است.  تا 0/5 
و جمعیت باالی این گونه است. همچنین از بین رفتن الیۀ کارتن 
ایجاد  در  گونه  این  توانایی  میزان  نمایانگر  سانتی  متر   5 طول  به 
خسارت است. گونۀ مذکور با حفر دهلیزهای باریک در الیه های 
و  ظریف  و  توخالی  شبکه ای  کاه گل،  مالت  و  خشت ها،  خاک، 
پیوسته در دل این محوطۀ تاریخی حفر می کند. هجوم موریانه های
نیز  بر طعمه های موجود روی درختان   .Microcerotermes sp
بیانگر آن است که سم Diflubenzuron مورد استفاده در طعمه ها 
برای این گروه از موریانه ها نیز خاصیت جلب  کنندگی داشته است.

گوناگون  در بخش  های  موریانه  ها       همچنین کاهش جمعیت 
محوطۀ تاریخی هفت  تپه به طور مثال در بخش عمل  آوری خشت 
و کاهگل و یا و سالن H5 واقع در ساختمان شمارۀ یک، در این 
کاهش  در  مذکور  سم  اثرگذاری  بیانگر  می  تواند  ماهه   9 پایش 

جمعیت موریانه  ها باشد.
     با در نظر داشتن حفظ ارزش های محوطۀ باستانی هفت تپه 
جهت تسریِع روند طعمه گذاری17 به ارائه راه کارهای پیشنهادی در 

ذیل پرداخته می شود.
این نکته که موریانه ها دارای قدرت پیشرفته ای  به  با توجه       
آلی  ماده  و  از خاک  بناهایی  برای سوراخ کردن زمین و ساختن 
خاک  بودن  رسی  سبب  به  هفت تپه  خاک  دانه بندی  هستند، 
مواد عمدۀ  که  ـ  ماسه  با درصدی  و سیلت  ذرات رس  ترکیب  و 
تشکیل دهندۀ این الیه های تاریخی هستند ـ مکانی مناسب جهت 
تردد موریانه هاست. به همین جهت پیشنهاد می شود بین حصار 
دوم و سوم محوطۀ باستانی هفت تپه از سد مکانیکی استفاده شود. 
عمق  تا  نظر  مورد  منطقۀ  که خاک  باشد  باید  اجرای سد چنین 
آن  جای  به  و  شده  برداشته  متخصص(  نیروی  نظر  )زیر  معینی 
این روش  قرار گیرد.  به عالوۀ مش فلزی  ذرات ریز ماسه و شن 
باعث خواهد شد که حرکت موریانه ها درون خاک به سختی صورت 
گیرد. زیرا آرواره های آنها توانایی جابه جا کردن ذرات شن و عبور 
 30 تا   25 حدود  می تواند  مکانیکی  سد  اجرای  ندارد.  را  مش  از 
درصد فعالیت موریانه ها و روند حرکتی آنان از کشتزارهای نیشکر 

به محوطۀ باستانی را کاهش دهد.18
     با توجه به شرایط زیست گونۀ A.vagans که طبقۀ کارگر آن 
شب  ها بدون ایجاد دهلیز بر سطح  زمین به جست وجوی غذا برای 
 )M. L. Roonwal & G. Bose, 1988(19انبار کردن می  پردازد
سد فیزیکی نمی تواند به تنهایی راه حل مناسبی برای کنترل گونۀ 
کنترل  و  گونه  این  با  مبارزه  دلیل  جهت  به همین  باشد.  مزبور 
آن می توان سطح زمین را با سموم مجاز سمپاشی کرد و از این 
طریق باعث کاهش جمعیت طبقۀ کارگر و درنتیجه کاهش درصد 

عملیات غذارسانی به کلنی موریانه  های A.vagans  شد.  
     همچنین به سبب نزدیکی محوطۀ باستانی هفت تپه به مزارع 
کشت نیشکر، می توان از مالس نیشکر جهت شیرین کردن و طعم 
دادن طعمه های مسموم برای جلب بیشتر موریانه ها استفاده کرد.20

     هنگام برداشت و شمارش طعمه  های آلوده  شده توسط گونه 
A.vilis مشخص شد که ترجیح غذایی این گونه کارتن بوده است. 
چرا که ابتدا به کارتن  ها هجوم آورده بودند و سپس به سراغ کاه 
در  مسموم  کارتن  های  از  می  توان  بنابراین  بودند.  رفته  کلش  و 

طعمه هایی طراحی  شده برای این گونه استفاده کرد.
     با توجه به فعالیت زیاد گونۀ A.vagans در محوطۀ هفت تپه 

می توان از خشت های مسموم جهت طعمه گذاری استفاده کرد. 
     درنهایت می توان استفاده از طعمه های آلومینیومی را برای هر 
دو گونه A.vagans  و A.vilis  به مثابه یکی از بهترین راهکارها 
جهت کنترل موریانه های زیرزمینی و جلوگیری از خسارت زایی آنان 
در محوطه هفت تپه معرفی کرد. همچنین جهت نگهداری رطوبت 
کارتن های  و  کرده21  استفاده  مرطوب  فوم  از  می توان  طعمه ها 
پایان  در  کرد.  آغشته  فرآوری  شده  به سم  نیز  را  کارگذاری شده 
باید به این نکته اشاره کرد که جهت کنترل موریانه ها و جلوگیری 
از هجوم مجدد آنها به محوطۀ باستانی هفت تپه باید طعمه گذاری 
مناسب  محیط  به  توجه  با  موریانه ها  زیرا  شود.  انجام  مستمر 
سریعاً  فوق  محوطه  یافتن  امن  صورت  در  زندگی  برای  هفت تپه 

شروع به ساختن کلنی در آن می کنند.

تشکر و قدردانی
از راهنمایی  های ارزندۀ آقای دکتر رحیم غیورفر، آقای دکتر عزیز 
فرانک  آقای دکتر کورس سامانیان، سرکار خانم  شیخی گرجان، 
جناب  هفت تپه  و  چغازنبیل  پایگاه  محترم  رییس  و  بحرالعلومی، 
آقای دکتر علیرضا رازقی و کارمندان این پایگاه بابت همکاری های 

بی دریغ  شان در انجام امور این پژوهش متشکر و قدردان ایم.

پي  نوشت  ها
 سرزمیني وسیع از علف زار است.. 1
2 .Diflubenzuron 
به طور کلی حرکت موریانه  ها برای یافتن غذا حرکتی تصادفی است . 3

)پورمحمدی و صفار، 1393: 46(.
وجود . 4  Macrotermes subhyalinus موریانۀ  در  مطلب  این  عکس 

و  چسبانده  را  آن  و  آورده  خاک  سطح  به  زیادی  نرم  مواد  که  دارد 
 Boyer,( الیه ای درست می کنند که به آسانی آب در آن نفوذ نمی کند

.)1958
5 .Anacanthotermes 
ذرات درشت شن جهت . 6 توسط  فیزیکی  ایجاد سد  به روش  توجه  با 

جلوگیری از حرکت موریانه  ها )غیورفر، 1384: 144( به نظر می  رسد 
که جایگزینی خاک رس در محوطه باعث سهولت حرکت موریانه  ها 

شود.
مقالۀ . 7 به  بهتر سیستم طعمه گذاری  درک  )جهت   Baiting system

پورمحمدی و صفار در اثر شمارۀ 66 پاییز 1393 مراجعه شود( 
گیاهی . 8 بقایای  کاغذ،  مثل  زائد  سلولزی  مواد  سوزاندن  و  جمع آوری 

اند، به منظور قطع  افتاده  و شاخه های خشک شده ای که روی زمین 
ارتباط موریانه با منابع تغذیه صورت می  گیرد.

مرحلۀ . 9 در  که  است  گونه ای  تنها   Anacanthotermes vagans  
به همین سبب  و شناسایی شد.  نمونه برداری  از خاک محوطه  اولیه 
گونه  این  غذایی  ترجیح  و  تغذیه  نوع  اساس  بر  مسموم  طعمه های 

طراحی شده است.

Amitermes vi
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استفاده از کاه و کلش گندم به سبب در دسترس بودن آن است.. 10
11 ..Chemtura Europe LTD شرکت SC48%  دیفلوبنزورون
سرکشی و پایش مداوم تمامی طعمه ها همانند تخریب کردن گالری . 12

موریانه ها می باشد، زیرا باعث تابش نور به موریانه ها می شود که در 
این صورت دچار خطر شده و جهت جستجوی تغدیه تغییر مسیر 

می دهند.
13 ..Microcerotermes sp 
رودۀ موریانه ها توانایی هضم فوم را ندارد و فقط به سبب تالش برای . 14

پیدا کردن غذای بیش تر، در فوم ها حفره ایجاد شده است. بنابراین 
پس از عدم هضم، فوم را به صورت فضوالت پس داده اند که خود 
نقش بسزایی در باال بردن وزن طعمه دارد )مصاحبۀ شفاهی با دکتر 

غیورفر، 95/09/18(.
با توجه به اینکه شناسایی از روی صفات مورفولوژیکی انجام می شود . 15

و از آنجا که این سم روی مشخصات مورفولوژیکی آن تغییری ایجاد 
نمی  کند پس می  توان گفت که استفاده از این روش بالمانع است. 

16 .termitidae 
زمان مورد نیاز در روش طعمه گذاری از 4 ماه تا 4 سال بر اساس . 17

گونه و نوع بافت خاک و میزان رطوبت متغیر است. بنابراین به طور 
قطع نمی توان زمان مشخصی برای آن در نظر گرفت. در این مقاله 
نتایج به دست آمده در مدت زمان اجرای طرح به نوبۀ خود در جهت 
پیشنهاد راه کارهای کنترلی است و مسلماً برای اجرای طرحی جامع 

نیاز به زمان و طعمه های بیش تری است.  
ذرات شن می توانند به مثابه یک سد، مانع ورود موریانه ها شوند البته . 18

استفاده از دانه های شن به اندازه و شکل و سفتی و صاف و صیقلی 
نمی توانند  را  بزرگ  ذرات  موریانه ها  دارد.  بستگی  ذرات  این  بودن 
آنها دشوار است  برای  ریز هم  جابه  جا کنند و حرکت در شن های 
)Julian et al., 1999:1-4) (su et al., 1991:912-916( به عالوه 
در کتاب دکتر غیورفر موریانه های ایران )1384( نیز موانع فیزیکی 

شرح داده شده است.
همچنین با مشاهدات و بررسی  های انجام  گرفته توسط نویسندۀ این . 19

 A.vagans مقاله، سرور پورمنفرد در محوطۀ باستانی هفت  تپه، گونۀ
بالفاصله هنگام نزدیکی به غروب خورشید روی سطح بدون دهلیز 
مشاهده شده است. به  خصوص در بخش  هایی که کاه بر روی زمین 

ریخته شده و یا گیاهان خشک  شده وجود دارند.
در مواردی جهت افزایش جلب کنندگی از شکر در طعمه ها استفاده . 20

انتظار می رود  ارشد(.  کارشناسی  پایان نامۀ  )نعمتیان، 1393،  شده 
مالس چغندر قند و نیشکر به عنوان مواد شیرین کننده طبیعی برای 
موریانه  ها جاذبۀ بیش تری داشته باشد. البته تعیین مقدار معینی از 

آنها نیازمند آزمایش های بیشتری است.
و . 21 گرفته  قرار  یکبارمصرف  در ظرف های  اینکه طعمه ها  به  توجه  با 

را جذب  گرما  که خود  ـ  است  پیچیده شده  آلومینیوم  آن  اطراف 
قرار  ـ  می شود  محتوای ظرف  باعث خشک شدن سریع تر  و  کرده 
این خصوص  در  است.  ملزومات  از  طعمه  ها  در  مرطوب  فوم  دادن 
می  توان به نوشتۀ: »همچنین اغلب گونه ها رطوبت های نسبی 90-
97% را ترجیح می دهند )نعیم و دامادزاده، 1364: 81(« اشاره کرد.
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چکیده
محوطۀ گندمزار در حوضۀ آبگیر سد سیمره در شهرستان بدرۀ استان ایالم قرار دارد و از مهم  ترین 
یافت.  انجام  ماه   1 در مدت  محوطه  این  كاوش های  می  شود.  مركزی محسوب  زاگرس  محوطه  های 
اهداف كاوش های این محوطه نجات  بخشي آثار تاریخی ـ فرهنگی، به دست آوردن درك روشن  تري 
از ساختارهای معماري و استقراری شناسایی  شده و شناخت رابطۀ آن با گورستان محوطۀ گندمزار و 
همچنین بررسی استقرارهای به  جا ماندۀ اقوام كوچ  نشین بود. كاوش ها به شناسایی فضاهای مسکونی و 
بخشی از گورستان عصر مفرغ منجر شد. با توجه به اینکه منطقۀ زاگرس مركزی مسیري است كه از 
آن به عنوان دروازۀ ارتباطي بین  النهرین با كرانه  هاي غرب ایران و جادۀ بزرگ خراسان یاد مي  شود و در 
تمام دوران  هاي پیش از تاریخ و تاریخي مسیر عبور بوده است، به همین دلیل تغییرات فرهنگی در آن 
به  سرعت اتفاق افتاده است، می تواند پاسخ گوی بسیاری از سؤاالت و فرضیات باستان شناختی منطقه، 
و چگونگی روابط و تعامالت فرهنگی این حوزۀ فرهنگی باشد. بقایای معماری گندمزار معرف خانه  هایی 
با پالن مستطیل  شکل است كه با قلوه  سنگ  و به صورت خشکه  چین ساخته شده اند. اتاق  های فضاهای 

شناسایی  شده در فاز 1 متصل به هم اند. در فاز 2 یک گور به دست آمده است.

واژه  های كلیدی: 
سیمرۀ ایالم، محوطۀ گندم زار، معماری مسکونی عصر مفرغ، گورستان عصر مفرغ، كاوش باستان شناسی.
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مقدمه
با  مركزی  زاگرس  منطقۀ  میالد  از  پیش  سوم  هزارۀ  اوایل  در 
از حضور فرهنگی جدید در  یک تغییر عمدۀ فرهنگی كه حاكی 
دوره  این   .)23:  1386 مافی،  )مترجم،  شد  مواجه  بود،  منطقه 
در  می  شود.  محسوب  پیچیده ای  تحوالت  سرآغاز  مفرغ(  )عصر 
آغاز هزارۀ سوم پیش از میالد در بیشتر مناطق ایران شواهدی از 
روند تغییرات گسترده فرهنگی ـ اجتماعی وجود داشت كه اغلب 
می  آورند.  حساب  به  اولیه  مفرغ  دورۀ  شروع  نشانه های  از  را  آن 
باستان  شناسی(  شواهد  و  مدارك  اساس  )بر  تغییرات  این  اهم  از 
می  توان به تغییرات تکنولوژیکی، بافت جمعیتی، ارتباطات تجاری 
حکومت  بر  مبتنی  جوامع  نخستین  شکل  گیری  و  فرامنطقه ای، 

اشاره كرد )مترجم و نیکنامی، 1390: 34(. 
در  جدید  اقوامی  ق .م   3000 3200ـ  سال  های  حدود  در       
بخش  هایی از شمال غرب و غرب ایران را اشغال كردند كه سنت

 Burney,( های فرهنگی آنان با فرهنگ  های پیشین متفاوت بود 
است  ارس شناخته شده  ـ  كورا  نام  به  فرهنگ  این   )1961: 38
)Sagona, 2004( كه در قفقاز ]و[ آناتولی به اسم ماورای قفقاز 
)Burney and Lang, 1958: 57( و در غرب ایران با نام فرهنگ 
گودین IV شناخته شده است. نشانه  های این فرهنگ در حوضۀ 
 .)Burney, 1961( است  شده  گزارش  نیز  ارومیه  دریاچۀ  شرق 
دورۀ مفرغ در غرب ایران شامل دو فرهنگ متفاوت است كه پهنۀ 
با  آن ها نیز متفاوت است. فرهنگ معروف به »یانیق«  از  هر كدام 
شاخصه  های فرهنگی قابل مقایسه با مواد فرهنگی كورا ـ ارس یا 
یانیق  تپه عمدتاً در دورۀ آغازین مفرغ یا مفرغ قدیم، تمام دشت های 
و دره های شرق زاگرس مركزی را در بر می  گیرد )مترجم، 1387: 
52(. در حالی كه در فرهنگ گودین IV مشخصۀ دوره  های مفرغ 
میانی و جدید در قالب فرهنگ گودین III معرفی می  شود كه پهنۀ 
ایران بوده  از محدودۀ فرهنگ یانیق در غرب  آن به مراتب فراتر 
و حتی از مرزهای زاگرس مركزی نیز می  گذرد )مترجم، 1387: 
52(. وجود شبکۀ راه ها و ارتباط بین مناطق مختلف زاگرس، متأثر 
از ویژگی  های زمین  شناسی زاگرس است كه سیمای كلی منطقه 
داده  شکل  طبیعی  دره  های  و  موازی  رشته  كوه  های  صورت  به  را 
است و در طول تاریخ هرگونه ارتباط از طریق همین دره  ها ممکن 
و میسر بوده است. مهم  ترین ]این[ راه  ها معبری طبیعی است كه 
در دوران تاریخی به جادۀ بزرگ خراسان معروف است )مترجم و 

نیکنامی، 1390: 38(.
این جانب  به سرپرستی  كه  این محوطه  كاوش       دستاوردهای 
انجام شد )شریفی، 1393(، متعلق به دورۀ گودین III است كه در 
برگیرندۀ بازۀ زمانی گسترده  ای است كه حدود هزار سال )2400ـ 
1400ق. م( را در بر می  گیرد. محوطۀ گندمزار، گورستان وسیعی 
متعلق به اقوام كوچ  نشین است. كاوش های محوطۀ گندمزار ابتدا 
در تراس فوقانی محوطه صورت گرفت كه به شناسایي سازه  هاي 
اقوام كوچ رو در دوران پیش از تاریخ ـ تاریخی منجر شد. سپس 
گندمزار،  محوطۀ  كالن  سنگی  قبور  تداوم   در  و  كاوش  ادامۀ  در 

فضاهاي عصر مفرغ و یک گور شناسایی شد.
     به هر روی در پایان هزارۀ چهارم و آغاز هزارۀ سوم پیش از 
میالد منطقۀ زاگرس مركزی با دو پدیدۀ جدید مواجه است. نفوذ 

فرهنگ اوروك از جنوب بین  النهرین و شوش II در قالب پایگاه  های 
از مرزهای  پراكندگی گروه  های جمعیتی جدید  و  نفوذ  و  تجاری 
شمال غربی حوضۀ دریاچۀ ارومیه به نام فرهنگ یانیق یا پدیدۀ 
گودین IV در زاگرس مركزی )مترجم و نیکنامی، 1390:38(. از 
ویژگی های این فرهنگ در سراسر حوزۀ گسترش، سفال منقوشی 
است كه جایگزین سفال خاكستري تیرۀ براق فرهنگ یانیق شده 
برای  جدیدی  گاهنگاری  گودین،  در  انجام  شده  كاوش های  است. 
منطقه در دورۀ گودین III مطرح كرد. هنریکسون طبق آخرین 
این  فازهای  III تعداد  بارۀ دورۀ گودین  تحقیقات منتشرشده در 
دوره را به شش الیه تقسیم كرد ) Henrickson, 1986:17( كه 
از گودین )2600BC-2400(هIII_6 به )1400BC III_1( ختم 
مي  شود )Henrickson, 2011(. مهم  ترین مشخصۀ فرهنگی دورۀ 
 Henrickson,( در سفال  های خاص آن دیده می  شود III گودین
با  زاویه  دار  و ظروف  بود  یکنواخت  و  ساده  1986(. شکل ظروف 
 Henrickson,( كاركردی ویژه در اشکال مختلف ساخته می  شدند
1986(. توالي دورۀ III در گودین  تپه مبناي گاهنگارانۀ محکمي 
فراهم  مركزي  زاگرس  در  فرهنگي  توسعۀ  تحلیل  و  تجزیه  براي 

ساخته است. 

شرایط زیست  محیطی زاگرس مركزی 
منشأ  مطالعات  در  عمده  ای  اهمیت  از  مركزی  زاگرس  منطقۀ 
كلیدی  نقاط  از   یکی  مثابه  به  و  است  برخوردار  كشاورزی 
 Matthews,( زیستگاه های طبیعی گیاهان وحشی و حیوانات است
2013(. رودخانۀ سیمره از تالقی جریان  های رودخانه  ای گاماسیاب 
و قره  سو به وجود می  آید و پس از عبور از طاقدیس  های مختلف 
با  كبیركوه  بزرگ  طاقدیس  با  برخورد  محل  در  زیاد  پیچ  های  و 
محققانی   .)145  :1379 )ابرلندر  می  شود  یکی  كشکان  رودخانۀ 
كه در زاگرس مركزی فعالیت كرده اند، مطالعات رسوب  شناسی و 
دریاچه  شناسی در دسترس  شان است و هدف آن ها بازسازی اقلیم 
كهن و الگوی گیاهی از اواسط پلیستوسن است. مطالعات دیرین 
بوم  شناختِي پوشش گیاهي و اقلیم در دوران چهارم زمین شناسی 
از حدود پنجاه سال پیش در شمال و شمال غرب كشور و در امتداد 
بررسي  با  را  گرده  نمودار  اولین  شد.  آغاز  زاگرس  رشته  كوه  هاي 
 Van Zeist &( رسوبات دریاچۀ زریوار در كردستان تهیه كردند
ایستگاه  هاي  از  این دریاچه  این رو  از   .)Wright, 1963: 65-67
اقلیم آسیاي جنوب  كلیدي و شاخص تغییرات پوشش گیاهي و 
 .)Van Zeist & Wright, 1963: 65-67( غربي به شمار مي  رود
از هسته  سنگ  های رسوبی  از مجموعه  ای  بیشترین داده  ها برآمده 
جوان گرفته  شده از دریاچه  های زاگرس از جمله زریوار و میرآباد 
منطقه  چندین  به  را  كلی  توالی  همکارانش  و  زیست  وان  است. 
در  رادیوكربن  تاریخ  گذاری  های  درواقع  اند.  كرده  تقسیم  گرده  ای 
تغییرات  زمانی  دوره  های  با  هسته  سنگ  ها  زمانیِ  دوره  های  مورد 
 .)Henrickson, 1983: 30( اند  منطبق  اقلیمی  و  گیاهی 
رسوبات دریاچۀ زریوار ]تحوالت[ 25000 سال گذشته را نمایش 
می  دهد )Wasylikowa, 2006 Wright 1993;( اگرچه محوطۀ 
]گندمزار[ دارای ارتفاعی كم  تر است و در حاشیۀ جنگل بلوط واقع 
است،  زریوار  از  كم تر  اندكی  آن  در  آرتمیزیا  گردۀ  درصد  است، 
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 MC( باشد  فالت  از  آن  فاصلۀ  افزایش  نشان  دهندۀ  شاید  این  و 
Donald 1979:86(. سولکي تالش كرد تا از طریق آزمایش  های 
گرده شناسي اطالعاتي دقیق دربارۀ وضع آب  وهوایي زاگرس مربوط 
 .)Smith, 1986:18( به 40000 سال به این سو را به  دست آورد
رایت كاهش عمیق خط برف در رشته  كوه زاگرس )كه تراز ارتفاعی 
آن  1200 متر از سطح دریا تخمین زده شده است( را به كاهش 
دما منسوب می  كند كه خود باعث افزایش بارندگی و سپس صاف 
شدن آسمان و در نتیجه افزایش شدید ذوب برف در زیر آسمان 
تغییرات  از  بسیاری   .)Wright, 1983: 507( می  شود  ابر  بدون 
آب  وهوایی ثبت  شده در سطح جهانی ازجمله سرد شدن قطب و 
خشکیِ مناطق استوایی و تغییرات عمدۀ آب  وهوایی نشان دهندۀ 
بوده  هولوسن  دورۀ  آب  و هوایی  تغییرات  در  انسانی  عامل  اهمیت 

.)Mayewski, 2004:243( است

پیشینۀ مطالعات باستان  شناسی زاگرس مركزی 
كانون  مدت  ها  تا  مركزی  زاگرس  در  بزرگ  خراسان  شاهراه 
منطقۀ   .)Alden, 1982( است  بوده  باستان  شناسی  پژوهش های 
زاگرس به دو بخش غربی و داخلی تقسیم شده است. در شمال 
غربی،  جنوب  در  و  خرم  آباد  و  كرمانشاه  بین  سفید  كوه  شرقی، 
 .)MC Donald, 1979 :30( كبیركوه در انتهای سیمره قرار دارد
تمامی محوطه  ها در مسیر یا نزدیک معابر طبیعی مانند مسیر جادۀ 
بزرگ خراسان هستند )Levin Levin and Young, 1986( زیرا 
بوده  باستانی  ارتباطی  شاهراه  های  از  یکی  خراسان  بزرگ  جادۀ 
سرزمین  های  از  عبور  از  پس  و  می  شده  آغاز  بین  النهرین  از  كه 
در  و  كنگاور(  و  ماهیدشت  )شامل  مركزی  زاگرس  به  حاصلخیز 
چین  در  ابریشم  جادۀ  تا  نهایتاً  و  شرق  در  ایران  فالت  به  ادامه 
می  رسیده است. جادۀ خراسان نقش مهمی در وضعیت فرهنگی و 
زیست  محیطی در ایجاد تمدن  ها داشته است. ساكنان این محوطه 
تبادل  نظیر  این شاهراه،  به  نزدیکی  مزایای  از  اند  ها می  توانسته 
 Levin and Young, 1986: 15;( كنند  استفاده  محصوالت 
و شمال  بین جنوب  رسیدن  Henrickson, 1983: 33(. شاخۀ 
می باشد  نهاوند  دشت  و  مالیر  دشت  طریق  از  همدان  در  جادۀ 
)Henrickson, 1985(. درۀ سیمره در مسیر مبادالت قرار داشته 
و به دلیل ویژگی  های سوق الجیشی اهمیت بسیار داشته و همواره 
از تاریخ، تاریخی و اسالمی در دوره های مختلف  در دوران پیش 
كتاب  در  لسترنج  همچنان  كه  است.  گرفته  قرار  سکونت  مورد 
از  حوقل  ابن  همچنین  و  شرقی  سرزمین  های  تاریخی  جغرافیای 
حوقل  ابن  218؛   :1364 )لسترنج،  اند  می  برده  نام  سیمره  شهر 
1345 :112(. از نخستین پژوهش  های باستان  شناسی در منطقه 
  )Schmidt, 1940( می  توان به بررسی  های هوایی توسط اشمیت
و بررسی  های غرب ایران توسط اشتاین )Stein, 1940( اشاره كرد. 
بررسی  به  می  توان  مركزی  زاگرس  در  مهم  فعالیت  های  دیگر  از 
باستان  شناسی پروژۀ ماهیدشت توسط موزۀ سلطنتی اونتاریو1 به 
سرپرستی لوئیس لوین  اشاره كرد كه طی آن محوطه  های زیادی 
 McDonald, 1979; Levine and M.C. Donal( شناسایی شد
به   .), 1977; Levine, 1975; Henrickson, 1983, 1985
پیش  منطقه  توالی  شناخت  جهت  گودین  تپه  كاوش های  دنبال 

از  آغاز استقرار در گودین، تپه  های سه  گابی به سرپرستی لویس 
لوین انجام شد و گاهنگاری شرِق زاگرِس مركزی ارائه شد. در این 
تحلیل سفال و  تجزیه   )Henrickson, 1983( باره هنریکسون 

داد.  قرار  خود  دكتری  رسالۀ  موضوع  را  سه  گابی  و  گودین   های 
توسط  سیمره  در  باستان  شناسی  پژوهش  های  اخیر  سال  های  در 
سیمره  سد  حوضۀ  بررسی  است.  شده  انجام  مختلف  كارشناسان 
به شناسایی محوطه  های بسیاری  یافت كه  انجام  در سال 1386 
از دوره  های مختلف در سد سیمره منجر شد )بروجنی، 1386(. 
انجام  به  مختلف  تپه  های  در  باستان  شناسی  كاوش های  سپس 
رسید. از جمله كاوش های سرگنداب، لالر، درۀ سیمره، و گندمزار.

وضعیت معماری كوچ نشینی و استقرارهای كوچ  رو در تراس 
فوقانی سیمره

  3688987  700676 جغرافیایی  موقعیت  در  گندمزار  محوطۀ 
)تصویر  است  متر   65 آزاد  آب  های  سطح  از  آن  ارتفاع  و  واقع 
بیشتر  است.  دائم  و  كوچ  نشینی  استقرارهای  دارای  كه   )2 1ـ 
محققان معتقد اند زندگی كوچ  نشینی پس از گسترش كشاورزی 
كوچ  است.  آمده  وجود  به  انسانی  جمعیت  افزایش  درنتیجۀ  و 
در  كامل  طور  به  و  نوسنگی  دورۀ  از  مركزی  زاگرس  در  نشینی 
و  )طالیی  است  داشته  كامل  رواج  مفرغ  و  سنگی  و  مس  دورۀ 
دیگران، 1393: 166(. با توجه به سابقۀ اهلی كردن حیوانات، كوچ 
و كوچ  نشینی در زاگرس مركزی از حدود هشت هزار سال پیش 
از میالد تاكنون در دوران های مختلف با فراز و نشیب  های فراوانی 
همراه بوده، می  توان گفت این شیوۀ زندگی با وضع جغرافیایی و 
كوچ  نشیني   .)186 )همان،  است  داشته  مطابقت  منطقه  زیستی 
اوضاع  تنوع  و  پراكندگي  در  مهمي  نقش  مختلف  شکل  هاي  در 
اجتماعي و اقتصادي در شرق نزدیک دارد. كوه  هاي مركزي زاگرس 
مکاني مهم براي تفحص در خصوص تحوالت اولیۀ كوچ  نشیني و 
منشأ آن است. زیرا كوه  هاي زاگرس بخش بزرگي از اراضي ناهموار 
انواع  براي  اما  اند  بزرگ  مقیاس  در  كشاورزي  براي  نامناسب  و 
 Abdi, 2003:( هستند  مناسب  عشایري  كوچ  نشیني  مختلف 
408-395(. مدارك باستان شناسي نشان مي  دهد كه پروسه اهلي 
شدن گیاهان و حیوانات كه تحول عظیمي در زندگي بشر بوده، 
 Less,( است  شده  حاصل  دائم  استقرار  و  كوچ نشیني  تركیب  از 
مناطق  باستاني  كوچ  نشین  جوامع  نقش   .)Bates, 1974: 187
نادیده  نمي  توان  اولیه  حکومت  هاي  شکل  گیري  در  را  كوهستاني 
در  باستان  كوچ  نشینان  كه  داده  نشان  اخیر  پژوهش  هاي  گرفت. 
با وجود  اند.  اثرگذار بوده  توسعۀ جوامع پیچیده در خاور نزدیک 
خاور  در  حکومتي  سازمان  هاي  شکل  گیري  روند  بررسي  در  این 
نادیده گرفته شده  یا كاماٌل  نزدیک نقش جمعیت  هاي كوچ  نشین 
 1383 )علیزاده،  مي  شود  تلقي  جنبي  عاملي  منزلۀ  به  بیشتر  یا 
:23(. كمپ هاي چادرنشیني در رابطه باچراگاه  هاي فصلي در مسیر 
مهاجرت و منابع آبي قرار گرفته اند )Abdi, 2002: 74(. در واقع 
بین از دشت  هاي  را  ایران  فالت  كه  زاگرس  زنجیره  اي  كوه  هاي 

 النهرین و سوزیانا جدا مي  كند، منطقه بسیار مهمي براي توسعۀ  
.)Ibid, 75( اقتصادي و سیاسي و اجتماعي در شرق نزدیک است

     قسمت تراس فوقاني گندمزار با یک شیب مالیم به سمت قعر 
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دره  اي كه رودخانۀ سیمره در آن از غرب به شرق جاري است ـ و 
در طول زمان یکي از چراگاه  هاي بهاره و پاییزه اقوام دامدار منطقه 
تا محل  دامنه  این  نظر زمین  ریخت  شناسي  از  ـ كاوش شد.  بوده 
زمان موجب  تند در طول  نسبتاً  با یک شیب  به رودخانه  اتصال 
گونه  اي  است.  بافت سنگالخي شده  ماندن  و  شسته شدن خاك 
پالن  با  سازه  هاي خشکه  چین  به  هم  پیوستۀ  سلسلۀ  یک  از  خاص 
چهارگوش و مدور در تراس فوقانی شناسایی شد كه مورد استفاده 
قبایل كوچ  نشین بوده است )تصاویر 4، 5، و 6(. در این فضاها از 
سنگ  هاي بزرگ به عنوان پی )فونداسیون( استفاده شده و سپس 
سنگ  هاي كوچک تر در دیوار قرار گرفته است كه این كار عماًل مانع 
از تخریب كلي بافت شده و اندك تخریب هاي ساالنه نیز به  راحتي 
نمونه  هاي  با  این سازه  ها  مقایسۀ  به  توجه  با  است.  بازسازي  قابل 
این  رأس  در  باالتر  و  متري  تا 1/5   1 ارتفاع حدوداً  در  امروزین، 
قرار  درختان  خشک  شاخه  هاي  از  ردیفي  خشکه  چین  دیوارهاي 
گرفته و به این صورت عمالً دیواره  هاي بلند براي پناه دادن احشام 
حداقل  سازه  ها  این  از  كدام  هر  معمول  طور  به  مي  گیرد.  شکل 
شامل سه بخش است. توزیع فضایي و تراكم این گونه مکان  ها با 
غناي مراتع مرتبط است. به طوري كه هر جا مراتع غني  تر باشد 
تراكم و تعداد آن ها بیشتر و هر چه از غناي مراتع كاسته شود، از 

تعداد، اندازه و تراكم فضاها كاسته مي  شود. در مجموع به جز سه 
بخش یادشده، كه برای نگهداری احشام استفاده می  شده، نظر به 
دو قسمتي بودن استقرار، این مکان  ها داراي الحاقات جانبي مانند 
انباري و فضاهاي مسقف نیستند و در هیچ موردي در ساخت آن ها 
از مالت استفاده نشده است. سازه  هاي فوق با توجه به فرسودگی 
بیش از حد سنگ  ها و سفالینه  های یافت  شده از كاوش مربوط به 

مردمان كوچ  نشین دوره  هاي پیش از تاریخ تا تاریخي است.
طولی  راستای  در  یکی  شد.  ایجاد  ترانشه  دو  كاوش  مدت  در    
شمالی جنوبی به  ابعاد 8×10 متر در شیب شمالی تراس میانی 
 T.G17 گندمزار، در جانب غربی گورستان گندمزار به نام ترانشۀ
در موقعیت جغرافیایی  700653و 3688814 و دیگری در تراس 
بود.  تاریخی  ـ  فرهنگی  آثار  فاقد  كه   )T.G18( گندم زار  فوقانی 
بنابراین در این مقاله به ترانشه T.G17 می  پردازیم. الزم به ذكر 
است كه در مراحل اولیۀ كاوش، ابتدا فضایی به وسعت 1/5×1/5 
متر از ترانشه كاوش شد و با توجه به پدیدار شدن ساختار منظم، 
بر وسعت ترانشه افزوده شد و در نهایت ابعاد ترانشه به 8×10 متر 
بخش  ساختارها،  و  فضاها  از  بهتر  درك  برای   .)3 )تصویر  رسید 
شرقی ترانشه با شمارۀ لوكوس 500 و فیچر 5000، و بخش غربی 
توصیف شده  و  فیچر 6000 شروع  و  لوكوس 600  با شمارۀ  آن 

است. 

تصویر 1. موقعیت محوطه در عکس هوایی  )مأخذ google earth. جانمایی محدوده از: نگارندگان(. 

تصویر 2. نمایی از محوطۀ گندمزار )عکس از: شریفی(.
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تصویر 3. توپوگرافی محدودۀ كاوش و موقعیت ترانشه  T.G17 در نقشه 
)نقشۀ پایه از: شركت توسعۀ منابع آب و نیروی ایران. جانمایی نقشۀ كارگاه كاوش از: شریفی(.

تصویر 4. وضعیت شواهد سطحی ساختار سنگی )عکس از: شریفی(. تصویر 5. وضعیت شواهد سطحی ساختار سنگی )عکس از: شریفی(    
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و عرضش 0/90 متر در جهت شمالی ـ جنوبی است. سطح بخش 
میانی ساختار یا گور در عمق 0/40 متر قرار گرفته است و تراز 
انتهای عمق آن 1 متر است. ارتفاع گور حدود 0/70 متر است. 
كف گور پوشیده از تعدادی قلوه  سنگ نامنظم است. بخش شرقی و 
غربی ساختار با ردیفی از تخته  سنگ و قلوه  سنگ به صورت منظم 
در راستای طولی شمالی ـ جنوبی محصور شده است. طول تقریبی 
از دیگر  تا 2/5 متر است.  بخش شرقی و غربی ساختار حدود 2 
مشخصه های ساختار گور وجود دو قطعه سنگ بزرگ ایستاده در 
ضلع جنوبی ساختار است كه به موازات هم قرار گرفته و حدود 
1/25 متر از یکدیگر فاصله دارند. ارتفاع سنگ ها حدود 0/80 متر 
تا 1 متر است. ساختار فیچر 5000 در جهت غرب ادامه یافته و 
به فضاهای متعدد منتهی می شود. كف گور در عمق 1 متر قرار 
گرفته است. تعدادی قلوه  سنگ در ابعاد متوسط به صورت نامنظم 
قلوه  سنگ  كه  مسئله  این  درك  است.  گرفته  بر  در  را  گور  كف 
های كف گور به صورت طبیعی شکل گرفته یا ساختاری مصنوعی 
است؟ نیازمند مطالعات بیشتر است. این گور در فاز دوم محوطه 

ایجاد شده است.
در مجموع گورستان سیمره به دلیل وضع زیست  محیطی مناسب 
در تمامی عصر مفرغ و سپس تا عصر آهن برای تدفین اموات مورد 

استفاده قرار گرفته است.    

ساختمان گور
به  كه  است  بزرگ  سنگ  قطعه  دو  گور،  سطحی  شواهد  و  آثار 
شواهدی   .)7 )تصویر  اند  گرفته  قرار  هم  كنار  در  منظم  صورت 
این است كه  به عنوان گور معرفی شود  این فضا  باعث شده  كه 
عالوه بر اینکه این محوطه تداوم فضاهای گورستان گندمزار است 
كه در فصل  های پیش توسط )پیرانی، 1391( كاوش شده، وجود 
دیده  آسیب  بسیار  كه  است  كودك  یک  پراكندۀ  استخوان  های 
قابل  در سطح  آن ها  از  بخشی  و  فرورفته  زمین  در  است. سنگ ها 
مشاهده است. در ادامۀ كاوش ساختار گور نمایان شد. سطح این 
ساختار در عمق متغیر 0/05][ متر تا 0/40 متر نسبت به نقطۀ 
ثابت اندازه گیری قرار گرفته است و ]در آن[ انباشتی نسبتاً منظم 
از قلوه  سنگ های رودخانه ای، سنگ های الشه و تخته  سنگ در كنار 
را  آن  می توان  این ساختار  بهتر  اند. جهت درك  گرفته  قرار  هم 
در سه بخش توصیف كرد؛ بخش میانی ساختار كه چالۀ گور را 
تشکیل می دهد در جهت طولی شرقی ـ غربی قرار دارد )تصویر 
قلوه ای  سنگ های  با  گور  چالۀ  دیواره های  یا  فوقانی  حاشیۀ   .)8
در ابعاد كوچک و متوسط محصور شده است. ساختار قلوه  سنگی 
ایجاد شده است.  حاشیۀ گور به صورت خشکه چین و در دو رج 
نیمۀ تحتانی گور تنها در نهشتۀ طبیعی حفر شده و فاقد ساختار 
سنگی است. طول چالۀ گور 1/40 متر در راستای شرقی ـ غربی 

تصویر 6. فضای باز در ضلع جنوب شرقی ساختار، شبیه به ورودی، دید از شرق )عکس از: شریفی(.

تصویر 7. شواهد سطحی گور )عکس از: شریفی(.
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 تصویر 8. آخرین وضعیت ساختار ترانشۀ T.G17، ساختار گور، دید از 
شمال )عکس از: شریفی(.

فضاهای استقراری
در ادامۀ كاوش برای روشن شدن وضعیت ساختاری بخش غربی، 
ترانشه گسترش داده شد. دیواری قلوه  سنگی به صورت خشکه  چین 
در ضلع جنوب شرقی ساختار بخش غربی ترانشه را در بر گرفته 
است كه فیچر 6000 نام گذاری شد. سطح این ساختار در عمق 
انتهای  به غرقاب شدن محوطه،  توجه  با  است.  قرار گرفته   0/5
این ساختار كه در راستای طولی شمال  عمق آن مشخص نشد. 
)در  متر   1/37 طولش  است،  شده  ایجاد  غربی  جنوب  ـ  شرقی 
راستای شمال شرقی ـ جنوب غربی( و عرضش 0/81 متر است و 
به صورت خشکه  چین و از كنار هم قرار گرفتن قلوه سنگ هایی در 
ابعاد ریز و متوسط به وجود آمده است. بَر داخلی ساختار )ضلع 
بَر  اما  است  گرفته  بیشتری شکل  نظم  با  و  است  منظم  شمالی( 
خشکه  چین  دیواری  نیست.  منظم  چندان  جنوبی(  )ضلع  بیرونی 
است.  گرفته  بر  در  را  ترانشه   غربی  بخش  ساختار  جنوبی  ضلع 
سطح این ساختار در عمق 0/5 قرار دارد. و طولش 4/85 متر )در 
راستای شمال غربی ـ جنوب شرقی( و عرضش 0/48 متر است. 
فیچر 6002 معرف ساختاری قلوه  سنگی )دیوار خشکه  چین( است 
كه ضلع شمال غربی ساختار بخش غربی ترانشه را در بر گرفته 
قرار گرفته است. فیچر  این ساختار در عمق 0/5   است. سطح 
6002 در راستای طولی شمال شرقی ـ جنوب غربی، به موازات 
فیچر 6000 ایجاد شده است و طولش 3/11 متر )در راستای شمال 
شرقی ـ جنوب غربی( و عرضش 0/49 متر است. این ساختار به 
صورت خشکه  چین و از كنار هم قرار گرفتن قلوه سنگ هایی در ابعاد 
درشت به ابعاد 35ـ40س  م به وجود آمده است. بَر داخلی ساختار 
)ضلع شرقی( منظم است و با نظم بیشتری شکل گرفته است. ضلع 
شمالی ساختار بخش غربی ترانشه )فیچر 6003( را در بر گرفته 
است و  معرف ساختاری قلوه  سنگی )دیوار خشکه  چین( است كه 
سطح این ساختار در عمق 0/5 قرار گرفته است. فیچر 6003 در 
راستای طولی شمال غربی ـ جنوب شرقی، به موازات فیچر 6001 
ایجاد شده است و طولش 2/93 متر )در راستای شمال غربی ـ 
جنوب شرقی( و عرضش 0/58 متر است. این ساختار به صورت 

خشکه  چین و از كنار هم قرار گرفتن قلوه سنگ هایی با ابعاد ریز تا 
متوسط به وجود آمده است. فیچر 6004  معرف ساختاری سنگی 
)دیوار خشکه  چین قلوه سنگی( است. سطح آن در عمق 0/5 متر 
قرار گرفته است. فیچر 6004 از كنار هم قرار دادن قلوه  سنگ هایی 
ساختار  این  طول  است.  آمده  وجود  به  متوسط  تا  ریز  ابعاد  در 
در راستای شمال شرقی ـ جنوب غربی ایجاد شده و تا اندازه ای 
در امتداد فیچر 6000 قرار گرفته است. طول این ساختار 3/96 
 0/79 عرضش  و  غربی(  جنوب  ـ  شرقی  شمال  راستای  )در  متر 
به  از جنوب  و  فیچر 6001  به  از شمال  فیچر 6004  است.  متر 
فیچر 6005 می پیوندد. فیچر 6005 معرف ساختار سنگی )دیوار 
خشکه  چین قلوه سنگی( در عمق 0/5 است. فیچر 6005 از كنار 
هم قرار دادن قلوه  سنگ هایی در ابعاد ریز تا درشت و تخته سنگ 
به وجود آمده است. طول این ساختار در راستای شمال غربی ـ 
طول  است.   6001 فیچر  موازات  به  و  شده  ایجاد  شرقی  جنوب 
بخش پدیدار شدۀ این ساختار 2/5 متر )در راستای شمال غربی ـ 
جنوب شرقی( و عرضش 1 متر است. فیچر 6005 از جنوب شرق 

به فیچر 6004 می پیوندد. ضلع شمالی این ساختار كاوش نشد.
     در مجموع این بنا متشکل از دو اتاق مرتبط با یکدیگر است كه 
سنت  های فرهنگی آن مشابهت بسیار با محوطه  های مفرغ جدید 

زاگرس مركزی دارد )تصویر 9 و 10 و 11(.

تصویر 9. موقعیت كلی ساختار بخش غربی T.G17، دید از جنوب 
)عکس از: شریفی(.    

تصویر 10. گسترش بخش غربی T.G17، دید از شمال 
)عکس از: شریفی(.
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مواد فرهنگی حاصل از كاوش
اشیای فلزي: در میان یافته  های گورچاله، دو حلقۀ ساخته  شده از 
نقره در داخل گور به دست آمد كه پس از هوازدگی دچار آسیب 

فراوانی شد )تصویر 12(.
اشیای سفالین: سفال  های محوطۀ شرقی محوطۀ گندمزار،       
سفال  های ساده و منقوش هستند. سفال دارای نقوش هندسی در 
این كاوش به طور محدود به دست آمد. این نقوش هندسی كه با 
رنگ سیاه و قهوه  ای كمرنگ روی زمینۀ نخودی و آجری كشیده 
زاگرس  حوزۀ  در   III گودین  سفال  های  با  مقایسه  قابل  شده، 
مركزی است كه بازۀ زمانی مفرغ جدید را در بر می  گیرد )شریفی، 
از  وسیعی  III طیف  گودین  دورۀ  در   .)13 )تصویر   )1394:175
رایج نخودی  منقوش  سفال  های  كه  داشته  رواج  سفال  ها  انواع 
مهم ترین  از  یکی  تک  رنگ  منقوش  سفال  سنت  آن هاست.   ترین 
شاخص  های عصر مفرغ میانی و متأخر منطقۀ زاگرس مركزی است 

 III كه مراحل توسعۀ آن را می  توان در فازهای شش گانۀ گودین
مطالعه كرد )طالیی، 1385 :104(.

     سفالینه  های محوطۀ گندمزار نخودي  رنگ و اكثراً داراي لبۀ 
گرد و تزیینات برجستۀ طنابي هستند. سفالینه  های این محوطه 
این  منقوش  سفالینه  هاي  اند.  شده  تولید  محلی  سبک  به  اكثراً 
محوطه از نوع سفال  های گودین III هستند كه نقوش  شان با رنگ 
سیاه و قهوه  ای كم رنگ روی زمینۀ نخودی و آجری كشیده شده 
زاگرس  حوزۀ  در   III گودین  سفال  های  با  است  مقایسه  قابل  و 
مركزی كه متعلق به بازۀ زمانی مفرغ جدید است. این سفالینه  ها 
دست  ساز هستند و فرایند پخت در آن ها به طور كامل صورت گرفته 
است و  اكثراً تزییناتی به صورت باندهاي افقي روي قطعات بدنه 
این تزیینات در هر دو حوزۀ فرهنگي مجاور در  دارند كه مشابه 
محوطه  هاي باروج در آذربایجان، و محوطه  هاي گودین و سه  گابي 
كردستان  استان  قشالق  تپۀ  و  گاماسیاب،  شرقي  محوطه هاي  و 

تصویر 12. حلقۀ فلزی )عکس از: شریفی(.

تصویر 11. پالن كلی فضای استقراری گور )طرح از: شریفی(.
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دیده مي  شود. طرح سفال منقوش نردباني )تصویر 13 شماره 5( 
فرم  است.   )Henricson, 1983: 01 P: 124( با  مقایسه  قابل 
با  مقایسه  قابل   12 تصویر   1 شمارۀ  همانند  دهانه  باز  خمره  های 
)no 2 , fig 4, p:86 Henrickson :1987,( است. طرح نقوش 
قابل  6 و 7 تصویر 13 كه دارای نقوش برجستۀ طنابي هستند، 
مقایسه با P: 2.91) Henrickson, 1987,1986: 40-46,( است. 
این سفالینه  ها نخودي هستند و شاموت آن ها شن است. فرم دسته 
 no.7, fig :1987( های سفالینه های گندمزار نیز قابل مقایسه با
p:103 (Henrickson ,21, است. در كاوش  هاي چشمۀ رجب در 
حوزۀ سد سیمره نیز سفالینه  هاي مشابه این محوطه به دست آمد. 
باندهای برجسته  طرح  های 6 و 7 و 16 و 17 در تصویر 13 كه 
مالگه سیمره  غارت  با سفالینه  های  دیده می  شود  آن ها  بر  و كنده 
نزدیکی دارد )مظاهری 1393، شماره 19 طرح 2 ص:  مشابهت 

  .)144

تحلیل ساختارهای به  دست  آمده از كاوش تحقیقات و برآیند
با اینکه گورستان گندمزار بسیار وسیع است، با این حال به نظر 
می  رسید كه برای تدفین افراد ]فقط[ دو گونه ساختار در نظر گرفته 
شده است: 1. گونه  ای ساختار رسمی برای دفن افراد بزرگسال با 
 .2 و  است؛  مرتبط  ایالمی  منشأ  و  با سنت  كه  سنت خرپشته  ای 
گونه  ای ساختار غیر رسمی كه برای تدفین افراد خردسال در نظر 
انجام شده است. گور  گرفته شده و تدفین آن ها به شکل چاله  ای 
كاوش  شده توسط این جانب یکی از گورهایی است كه در مجموعه 
و محدودۀ گورستان بزرگ قرار گرفته است و با توجه به استخوان
های پراكنده و كوچک و خردشده انسانی، این گور متعلق به یک 

كودك است.
     كاوش هایی كه در منطقۀ گندمزار انجام شده نشان داد كه در 
تدفین  تدفین علی  الخصوص  این حوزۀ فرهنگی و در عصر مفرغ 
است.  می  گرفته  صورت  مسکونی  ساختمان  های  زیر  در  كودكان 
ازجمله می  توان به ساختارها و تدفین به  دست  آمده در گندمزار و 
چیاسبز غربی ـ كه مشابهت بسیار با این محوطه دارد ـ در حوزۀ 

سیمره اشاره كرد )امیری و حصاری، 1394: 137(. 
     دربارۀ چشم  اندازهای استقراری این محوطه چند نکته قابل 
تأمل است: 1. محوطۀ گندمزار فاقد راه  های ارتباطی سهل  الوصول 
است؛ 2. منطقه به صورت درۀ آبرفتی است كه در برخی فصل ها 
نوسانات سیالب، دشتِ بستۀ میان کوهی را تهدید می  كند. به این 
این  در  تاریخی  مختلف  دوران  های  در  دائمی  استقرارهای  سبب 
استقرار  مناسبی جهت  پتانسیل  منطقه  و  نمی  شود  دیده  منطقه 
دائم فراهم نکرده است. در حال حاضر نیز به جز چند چینه ]و[ 
كپر عشایری چیز دیگری ساخته نشده است. لذا با توجه به نتایج 
باستان  شناسی از دورۀ مفرغ و دورۀ آهن تا ساسانی و حتی معاصر، 
تمامی استقرارها مربوط به ایستگاه  های غیر دائمی دامداران بوده 
مطلب  این  مؤید  سیمره  درۀ  در  یافت  شده  گورستان  های  است. 
هستند و استقرارهای اندك یافت  شده در این دره نیز از ثبات كافی 
لالر.  محوطۀ  همانند  است  بوم  آورد  آن  مصالح  و  نبوده  برخوردار 
درواقع عدم نیاز به سازۀ مستحکم باعث به وجود آمدن سازه  های 
این  گونه معماری همه  ساله  ناپایدار گشته است )مترجم، 1394(. 

باید تعمیر و بازسازی شود. این فضاها قابلیت گسترش دارد و دائما 
فضایی به آنها اضافه شده است. از نظر كلیت پالن، بناها فاقد تراكم 
هستند و مجموعه بناها را كنار هم نمی  بینیم. به علت اینکه الگوی 
شکل  گیری تابع پتانسیل منطقه است و صرفاً 2 الی 3 خانواده در 

آن سکنی دارند.
     گورستان گندمزار بسیار وسیع بوده و كاوش هایی كه در بخش 
غربی در آن انجام شده به شناسایی ساختارهای اقوام كوچ  نشین 
هم  گورهایی  گورستان  این  در  است.  شده  منجر  مفرغ  عصر  در 
دست  به  نیمه  خر پشته  ای  و  خرپشته  ای  هم  و  چاله  ای  صورت  به 
آمده است )پیرانی 1393: 167(. اما نتایج كاوش های این بخش 
فضاهای  كنار  در  كه  می  دهد  نشان  این جانب  توسط  گندمزار  از 
مسکونی، تدفین نیز انجام می  شده است. درخصوص توصیف كلی 
 T.G17 فضاهای استقراری می  توان گفت در بخش غربی ترانشۀ
قسمتی از ساختاری قلوه  سنگی به صورت خشکه چین پدیدار شد. 
واقع است و ساختار گوری  این ساختار در جانب غربی گورچاله 
ترانشۀ شرقی كاوش شده است. ساختار پدیدارشده  است كه در 
در ترانشۀ غربی عبارت است از فضایی مستطیل  شکل و بخشی از 
دیوارهای خشکه  چین كه در ضلع جنوبی آن فضای مستطیل  شکل 
خشکه چین  صورت  به  ساختار  این  است.  وجود  آمده  به  دیگری 
است.  آمده  وجود  به  درشت  تا  ریز  ابعاد  در  قلوه سنگ های  با  و 
طول ساختار در راستای شمال غربی ـ جنوب شرقی است. ابعاد 
بیرون و  از  ابعاد فضا  و  بخش داخلی فضا 2/21×3/56 متر است 
آنچه كه در  است.  متر  دیوارها 3/10×4/85  احتساب ضخامت  با 
این بین اهمیت دارد فضاهای مستطیل  شکل كنار این گور است 
كه با توجه به غرقاب شدن محوطه و ناتمام ماندن كاوش، اظهار 
ذكر  به  الزم  می  نماید.  دشوار  بسیار  این خصوص  در  قطعی  نظر 
است كه فضاهای استقراری و سنت  های فرهنگی عصر مفرغ این 
محوطه مشابهت انکارناپذیری با دیگر سنت  های فرهنگی زاگرس 
مركزی دارد. به طور كلی با توجه به سفالینه  های منقوش و اشیای 
مکشوفه در این گور به نظر می  رسد تدفین صورت گرفته متأثر از 
است.  بوده  روزگار  آن  جوامع  دینی  باورهای  و  مذهبی  اعتقادات 
ابتدا  بازشناخت.  بتوان  را  فاز  دو  این محوطه  در  نظر می  رسد  به 
استقرارِ ساكنان صورت گرفته است و سپس تدفین در كنار خانه  ها 
و فضاهای استقراری انجام یافته است. كاوش این محوطه نشانگر 
در  به  ندرت  كه  است  گورستان  و  مسکونی  فضاهای  همجواری 

كاوش های باستان  شناسی به دست آمده است. 

سپاسگزاری
عباس  دكتر  آقای  جناب  زحمات  از  می  دانم  الزم  پایان  در 
مترجم، دانشیار گروه باستان  شناسی دانشکدۀ هنر و معماری كه 
به  استقراری  فضاهای  تحلیل  در خصوص  ارزنده ای  رهنمودهای 
دكتر  خانم  زحمات  از  همچنین  كنم.  سپاسگزاری  دادند،  دست 
قدردانی  سیمره  باستان شناسی  كاوش های  پروژه  مدیر  نیاكان 

می گردد.
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چکیده
در مناطق مرکزی ایران در میان انواع رطوبت آسیب رسان به بناهای سنتی، رطوبت باالرونده قابل 
توجه است. این رطوبت به اشکال مختلف در زمین وجود دارد و از طریق سطوح تحتانی اتصال بنا به 
زمین در آن نفوذ و به سمت بخش های فوقانی حرکت می کند. رطوبت باالرونده بیشترین آسیب را به 
پی ها و بخش های تحتانی ستون ها و جرزها وارد کرده و موجبات تخریب تدریجی بنا را فراهم می کند. 
در شهرهای مرکزی ایران برای درمان عناصر آسیب دیده از رطوبت باالرونده از تکنیک خاصی استفاده 
می شده است که مهارت و دانش ارزشمندی را در خود دارد و می تواند کماکان در ابنیۀ تاریخی ای که 
مشکل مشابهی دارند، به کار گرفته شود. در این مقاله با هدف معرفی و مستندسازی این فِن مرمتی 
از طریق روش موردپژوهی با بررسی مرمت ستون آسیب دیده مسجد شیره پزهای اصفهان، به معرفی 
مرحله بندی شدۀ این فن که روی چوب کردن جرز یا ستون نامیده می شود، پرداخته شده است. اساس 
این فن بر حذف موقِت بارهای وارده بر عنصر باربر از طریق عناصر کمکی است که در دو سوی عنصر 
آسیب دیده مستقر می شود و پس از آزاد شدن عنصر باربر از بارهای وارده، مرمت آن صورت می گیرد. 

واژه  های کلیدی
رطوبت صعودی، مرمت، بنای تاریخی، روی چوب کردن ستون/ جرز، مسجد شیره پزهای اصفهان.
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مقدمه
ماندگاری و عمر طوالنی بناهای تاریخی کشور، حکایت از روش ها 
و فنونی دارد که به مدد آنها این بناها عمر طوالنی پیدا می کرده 
اند. چرا که در غیر این صورت ماهیت مادی مصالح ساختمانی ـ 
هر چقدر هم با کیفیت تولید و ساخته شوند ـ حکم به فرسودگی 
و نابودی آنها می کند و این امر از مهم ترین ویژگی های پدیده های 
مادی به شمار می رود. با استناد بر اقوال معمرین، کتب تاریخی، 
و مشاهدات میدانی، امروزه مرمت کاران فنون مرمتی و حفاظتی 
در  که  آنها  ببرند.  نام  می توانند  حداقل  یا  می شناسند  را  زیادی 
این حوزه تخصص بیشتری دارند، از گنجینه ای ارزشمند از فنون 
مرمت و حفاظت یاد می کنند که برخی از آنها هنوز قابل بازجست 
است و برخی دیگر در البه الی صفحات تاریخ فراموش شده است.

فنون حفاظت و مرمت سنتی بخشی از میراث فرهنگی ناملموس 
و  بازجست  باید  و   )ACCU, 2005: 2( می روند  شمار  به  بشر 
بر  متعددی  بین المللی  منشورهای  شوند.  حفاظت  و  شناسایی 
این امر مهم تأکید دارند. از جمله »منشور میراث بناهای بومی« 
مهارت های  و  سنتی  ساختمان سازی  سیستم های  استمرار  که 
بر حفظ  و  دانسته  امری حیاتی  را  آنها  با مرمت  مرتبط  حرفه ای 
صحه  جدید  نسل های  به  مهارت ها  این  انتقال  و  مستندسازی  و 
گذاشته است )ICOMOS, 1999a(. عالوه بر اینکه این روش ها 
خود به مثابه بخشی ارزشمند از میراث فرهنگی کشور، بایدحفظ 
و نگهداری شوند، دانش جمعی و تجربۀ تاریخی مندرج در بطن 
بسیار  تاریخی  بناهای  مرمت  فرآیند  در  امروزه  می تواند  آنها 
این  از  استفاده  به  بین المللی  توصیه های  باشد.  کارگشا  و  راه گشا 
در  آنها  از  استفاده  اولویت  و  مرمت  و  حفاظت  سنتی  روش های 
مقابل روش های جدید اصرار دارند )ICOMOS, 2010( و تا حد 
ممکن و در صورت وجود امکان استفاده از فنون سنتی، اجازۀ به 
              .)ICOMOS, 1999b( کار گرفتن روش های جدید را نمی دهند
     باید اذعان داشت که در عین همۀ این توجهات و تذکرات، 
فراموشی  حال  در  معماری  حفاظت  و  مرمت  سنتی  روش های 
هستند. تغییرات اقتصادی و اجتماعی، کاهش تقاضا و استفاده و 
رواج روش های صنعتی از مهم ترین علل این امر به شمار می روند 
بدانجا  تا  فنون  این  دادن  دست  از  خطر   .)ACCU, 2005:13(
سوی  از  حفاظت  روش های  از  حفاظت  بحث  که  است  جدی 
این  بارها مطرح شده و خطر فراموشی  کارشناسان و متخصصان 
روش ها و فنون ـ که خود بخشی از میراث فرهنگی ناملموس هر 
)Hodjat, 2009( سرزمین به شمار می روند ـ گوشزد شده است

فهرست  تکاپوی  در  زیادی  کشورهای   .)ICOMOS, 1999b(
کردن و مستندسازی فنون مرمتی و حفاظتی خود به شیوه های 
ما که سابقۀ  نباید کشور  و   )ACCU, 2005: 2( متنوع هستند 
ارزشمندی در این حوزه دارد، از قافله عقب بماند که خسارت در 
این حوزه جبران ناپذیر است. این مقاله در این راستا و با هدف تذکر 

این مسئلۀ مهم نوشته شده است.
     از جملۀ فنون سنتی مرمت در منطقۀ مرکزی ایران، فن مرمت 
پایه های فرسوده دیوارها و جرزهای باربر بناهای بنایی )ماسونری( 
بار  گذشته است. فرسودگی پای جرزها و ستون ها به علت فشار 
از  یکی  رطوبت،  معرض  در  گرفتن  قرار  همچنین  و  آنها  بر  زیاد 

آسیب های معمول ابنیۀ تاریخی ایران به شمار می رفته که مرمت 
و  تخصصی  کار  نیازمند  آن،  روی  بر  زیاد  بار  وجود  علت  به  آن 

مهارت بوده است.
      این مقاله با هدف شناخت و معرفی یکی از فنون کارآمد و فنی 
با عنوان »روی چوب کردن  فراموشِی مرمت معماری  و در حال 
جرز یا ستون« نوشته شده است و سعی دارد به این سؤال پاسخ 
ابنیۀ  باربر  دهد که در گذشته بخش های فرسودۀ تحتانی عناصر 
ماسونری را با توجه به ماهیت ثابت و نامنعطف و تعویض ناپذیر 

بودنشان، چگونه مرمت می کرده اند؟ 
     برای پاسخ به این سؤال از روش موردپژوهی بهره گرفته شده 
است. بدین شکل که پس از تعریف مسئله و هدف تحقیق، مشخصاً 
ستون های  از  یکی  فرسودۀ  پای  )مرمت  موردی  نمونه  یک  روی 
منظر  از  مزبور  نمونۀ  و  تمرکز شده  اصفهان(  مسجد شیره پزهای 
هدف تحقیق تحلیل و مستندنگاری شده است. نتایج تحقیق در 
قالب مشاهدات میدانی روزانه از فرآیند مرمت مذکور و برداشت 
اطالعات ترسیمی و تصویری و نوشتاری در طول زمان انجام این 
برای  است.  شده  حاصل  آنها  ساختارمند  ارائه  و  مرمتی  عملیات 
اطالعات تکمیلی، مصاحبه با استادکاران سنتی امکان روشن شدن 

نقاط مبهم و جزییات اجرایی ظریف را فراهم آورد. 

1. معرفی آسیب
در روند مرمت ابنیۀ تاریخی، گروه مرمتی همواره با یک یا چند 
و  کرده  ایجاد  بنا  در  را  آسیب هایی  که  است  مواجه  مخل  عامل 
عوارضی را موجب شده اند. گروه باید پس از رفع آن عامل یا عوامل 
مخل در جهت درمان آسیب های وارده بر بنا اقدام کند. یکی از 
مهم ترین عوامل آسیب رسان به بناهای تاریخی رطوبت است که 
عدم  موجبات  و  داده  قرار  خود  اثر  تحِت  را  بنا  مختلف  طرق  به 
تعادل در آن را فراهم می آورد. در میان انواع رطوبت آسیب رسان 
به بناهای تاریخی، رطوبت باالرونده به ویژه در منطقه مرکزی ایران 
شکل های  به  زمین  درون  در  رطوبت  نوع  این  است.  توجه  قابل 
مختلف وجود دارد و از طریق سطوح تحتانی اتصاِل بنا به زمین 
و به سبب خاصیت مویینگی مصالح، در بنا نفوذ کرده و به سمت 
بخش های فوقانی آن حرکت می کند. این رطوبت بیشترین آسیب 
را به عناصر متشکله زیرزمین ها و طبقات همکف وارد می آورد و 
و  ستون ها  پی ها،  شامل  تاریخی  ابنیه  باربر  عناصر  طریق  این  از 
جرزهای باربر را تضعیف کرده و موجبات تخریب تدریجی کل بنا 
این رطوبت می تواند رطوبت اشباع  را فراهم می آورد )تصویر 1(. 
در دل خاک، رطوبت موجود در قنوات، رطوبت مجاری فاضالب 
باشد  زیرزمینی  آب های  سطح  بودن  باال  از  ناشی  رطوبت  یا  و 
یا  ستون ها  این صورت  در  است.  شده  متمایل  بنا  شالودۀ  به  که 
دیوارها دچار رطوبت زدگی شده و از میزان تحمل و باربری آنها به 
شدت کاسته می شود. این آسیب از طریق خوردگی سطح عناصر 
روش های  است.  رؤیت  قابل  آنها  نمای  در  رطوبت  داغی  و  باربر 
به  را  بنا  بر  رطوبت  این  منفی  اثر  که  دارد  وجود  پیشگیرانه ای 
حداقل می رساند؛ احداث ناکش و عایق کاری سنتی پایه ها از جملۀ 
هر  به  نیستند.  بخش  این  موضوع  البته  که  هستند  روش ها  این 
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تقدیر اگر به واسطۀ این نوع رطوبت یا حتی سایر عوامل فرسایندۀ 
طبیعی و انسانی، پای دیوارها و ستون ها که در معرض تماس و 
آسیب بیشتری هستند، دچار خللی شد، فن »روی چوب کردن 
ستون« از روش های درمان آسیب به وجود آمده است و در زمرۀ 

فنون مرمتی مهم در سازه های سنتی به شمار می رود.

2. روش درمان
برای درمان عناصر آسیب دیدۀ باربر عمودی از گذشته ای که تاریخ 
دانش  و  مهارت  که  ابداع شده  خاصی  تکنیک  نیست،  معلوم  آن 
ارزشمندی را در خود دارد و می تواند کماکان در ابنیه تاریخی ای 
که مشکل مشابهی دارند به کار گرفته شود. در واقع تکنیک روی 
چوب کردن جرز یا ستون از جملۀ تکنیک های مرمتی است که 
می کوشد امکانی را در جهت استحکام بخشی پایه های آسیب دیده 
بناهای ماسونری )خشتی و آجری و سنگی( یعنی شالوده و پای 
این  کند.  کمک  آن  درمان  به  و  آورد  فراهم  دیوارها  و  ستون ها 
به علت رطوبت زدگی مقاومت مناسب خود را از  بخش ها معموالً 
دست داده و تحمل بار وارده بر خود را ندارند. بدیهی است قبل از 
اقدام به مرمت، فعالیت عامل مخل )برای مثال رطوبت( باید قطع 

شده باشد.
     از آنجا که عنصر یا عناصر آسیب دیده از یک سو بسیار آسیب پذیر 
شده و از سوی دیگر احتمال تخریب بخش هایی از بنا که بار آنها 
بر این عنصر یا عناصر تکیه دارد بسیار زیاد است، اولین قدم در 
این زمینه انتقال موقت بار بخش آسیب دیده به عنصری ثانویه یا 
کمکی است تا هم از تخریب بیشتر عنصر آسیب دیده جلوگیری 
فروریختن  از  جلوگیری  و  بنا  نجات بخشی  جهت  در  هم  و  شود 
ناگهانی اقدامی صورت گیرد. در این جا باید با استفاده از فن روی 
پرداخت.  آسیب دیده  عضو  مرمت  به  ستون  یا  جرز  کردن  چوب 
به نحوی که بار به صورت موقت به روی چند چوب عمودی که 
نقش ستون موقت را ایفا می کنند، منتقل شود.  وجه تسمیه این 

بارهای وارده بر ستون یا جرز، به طور موقت  روش آن است که 
بر چوب هایی که به صورت ستون عمل می کنند، منتقل می شود 
تا بتوان ستون یا جرز مربوطه را استحکام بخشی کرد )تصویر 2(. 
از  باربر  عنصر  بر  وارده  بارهای  موقت  بر حذف  روش  این  اساس 
طریق ستون هایی است که در دو سوی عنصر آسیب دیده تعبیه 
می شود. پس از آزاد شدن عنصر باربر آسیب دیده از بارهای وارده، 
امکان مرمت آن فراهم می شود. پس از این مرحله ضمن آنکه سازۀ 
بنا در وضعیت مناسب تری قرار می گیرد و از آسیب های مضاعف بر 
آن جلوگیری می شود و خطر ریزش پوشش ها تا حد زیادی مرتفع 
می شود، امکان انجام عملیات مرمتی در بخش آسیب دیده فراهم 
می شود. لذا اهداف انجام این تکنیک را می توان شامل موارد ذیل 

دانست.
الف ـ جلوگیری از خطر ریزش بخش هایی از بنا که متکی بر بخش 
روی چوب کردن جرز یک  این حالت  در  آسیب دیده هستند. 

اقدام رفع خطر هم محسوب می شود.
ب ـ جلوگیری از آسیب دیدگی بیشتر عنصر آسیب دیده به واسطۀ 
آن  به  معمول  حالت  در  که  عناصری  طریق  از  وارده  بارهای 
تکیه دارند، اما در حال حاضر دیگر توان تحمل آنها برای این 
بار طاق هایی که بر یک جرز  عنصر )سازه( وجود ندارد؛ مانند 

تصویر 2. روی چوب کردن ستون )مأخذ: مرادی، 1383: 76(.

مواجهه  در  معمول  روش های  جمله  از  تهران،  شوش  مسجد   .1 تصویر 
ازاره  اجرای  و  موجود  زده  رطوبت  نمای  تراشیدن  باالرونده،  رطوبت  با 
سنگی است که باعث پیشرفت رطوبت به سمت باال  خواهد شد )عکس 

از: نگارنده(. 
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آسیب دیده وارد می شود.
ج ـ ایجاد فرصت و امکان مرمت عضو آسیب دیده. چون تا هنگامی 
بیاید امکان مرمت آن دشوار  بار بر عنصر آسیب دیده وارد  که 

است و به شکل کامل انجام پذیر نیست. 
این تکنیک در عمل دشوار و  اجرای  به ذکر است که       الزم 
نیازمند مهارت است و در هر منطقه و هر دوره معدود استادکارانی 
بوده اند که از عهدۀ این کار برمی آمده اند. چراکه هرچند در مقام 
سخن انتقال بار وارده بر یک عنصر باربر به عنصری دیگر به راحتی 
اقدامی تخصصی است که پیچیدگی ها  اما در عمل  بیان می شود 
بسیار دارد و انجامش مستلزم اشراف بر فنون و ظرافت های خاص 

است.

3. معرفی مراحل اجرا
در این جا با بررسی یک نمونۀ موردی )مرمت ستون آسیب دیده 
 1380 دهۀ  پایانی  سال های  در  که  اصفهان  شیره پزهای  مسجد 
شمسی به انجام رسیده()تصویر 3( به معرفی تکنیک روی چوب 
ترتیب  به  روش  این  شد.  خواهد  پرداخته  ستون،  یا  جرز  کردن 

مراحل ذیل را شامل می شود:
از  و جلوگیری  ایمنی  افزایش  برای  مجاور  دهانه های  مهار  ـ  الف 

حرکت سازه در حین مرمت؛
بـ  مهاربندی عنصر باربر آسیب دیده )به خصوص نیروهای رانشی(؛ 

ج ـ انتقال بار ستون به سازۀ موقت؛
د ـ مرمت و استحکام بخشی عنصر باربر )ستون(؛

اصیل  بخش  به  تحتانی  نوساز  بخش  )اتصال(  کردن  مهر  ـ  هـ 
فوقانی؛

و- برچیدن عناصر کمکی؛
ز- نماچینی و نازک کاری ستون.

     هر یک از این مراحل بر اساس مستندسازی از روند اجرای 
نمونۀ مورد نظر تشریح و با ترسیم جزئیات اجرایی و تصاویر تبیین 
می شود. نکتۀ قابل ذکر در نمونۀ معرفی شده این است که در آن 
است.  شده  استفاده  تیرآهن  و  مسلح  بتن  مانند  جدید  مصالح  از 
حال آنکه در روش های سنتی برای بازسازی بخش های فرسوده از 

تصویر3. مسجد شیره  پزها؛ عارضۀ رطوبت  زدگی عناصر باربر در بنا، 
وجود داغی و منحرف شدن ستون از محور قائم )عکس از: نگارنده(.

تصویر 4. مهاربندی دهانه های مجاور )عکس از: رزازي و ملکي(.

همان مصالح سنتی بهره گرفته می شده است که این شیوه قرابت 
و همگنی بیشتری با سازۀ اصیل داشته است. به هر تقدیر نمونه ای 
ماهوی  تفاوت  اجرا،  نحوۀ  مقام  در  آن صحبت خواهد شد  از  که 
با روش سنتی این تکنیک مرمتی ندارد. نکتۀ مهم دیگر آن که 
همان طور که گفته شد، شرط شروع این عملیات اطمینان از حذف 

عامل مخل )در اینجا رطوبت باالرونده( است.

الف ـ مهاربندی دهانه های مجاور
آسیب دیده  عمودی  عنصر  مجاور  دهانه های  فرایند،  این  طی  در 
)در این جا ستون( مهار می شوند. به این ترتیب که قبل از شروع 
تخریب قسمت های آسیب دیدۀ ستون مورد نظر، چند مهار چوبی 
در داخل دهانۀ تویزه های متصل به ستون )سه تویزۀ مجاور( قرار 
داده می شوند تا جلوی رانش احتمالی را بگیرد و نیروی مایل طاق 
)که از طریق تویزه ها به ستون وارد می شود( مهار شود و در هنگام 
عملیات مرمت، سازه در وضع تثبیت شده ای قرار داشته باشد )طرح 
1(. این کار برای افزایش ایمنی کارگاه و گروه مرمت و همین طور 
نکتۀ  انجام می شود.  تاریخی در حین عملیات مرمت  حفظ سازۀ 
مهم آن که اتصال چوب های مهار به بدنۀ تویزه ها و حتی کف باید 
شود  گسترده  باشد،  چوب  می تواند  نیز  آن  که  واسط  عنصری  با 
)تنش نقطه ای وارده بر تویزه ها توسط سِر مهارها باید تا حد ممکن 
به تنش گسترده تبدیل شود( تا چوب مهارها، تویزه ها و کف را 
سوراخ نکرده و نشکافد. اتصال چوب های تکیه گاه دو سر مهار به 
تویزه ها و زمین پس از گیردار کردن حداکثری چوب مهار، مابین 

زمین و تویزه به وسیلۀ مالت گچ صورت می پذیرد )تصویر 4(.
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ب ـ2. اجرای پاشنۀ چوبی
پاشنۀ چوبی در  ایجاد تکیه گاِه تحتانی مهار،  برای  در گام بعدی 
کنار جرزمستقر می شود. به این منظور یک الوار )از جنس چوب 
چنار( با مالت گچ به زمین متصل می شود )طرح 2(. باید توجه 
داشت کف خواب زیر پاشنه باید چند درجه شیب )برابر با شیب 
بار شانه  از زیر  اثر فشار مهار  تا در  تکیه گاه فوقانی( داشته باشد 

خالی نکند )تصویر 5(. 

ب ـ3. آماده کردن مهار و جا انداختن آن
 سپس طول چوب مهار را اندازه گرفته و 5 سانتی متر کمتر از طول 
اندازه گرفته شده بریده )تا مهار به راحتی جا بیفتد و قابل تنظیم 
باشد( )طرح 3( و در حد فاصل پاشنۀ تحتانی و تکیه گاه فوقانی 

قرار می دهند.

ب ـ4. تثبیت اتصاالت
با دیلم مهار را بلند کرده و گوه  ابتدا  به منظور تثبیت اتصاالت، 
قابل  و  اتصاالت کاماًل مستحکم  تا  را در زیر آن می کوبیم  چوبی 
اطمینان  شوند )طرح 4(. بعد از اطمینان از محکم شدن اتصال، با 
مالت گچ اتصال بین مهار و تکیه گاه های فوقانی و تحتانی تثبیت 

می شود.

ج ـ انتقال بار ستون به سازۀ موقت 
از مهاربندی دهانه ها و ستون آسیب دیده، قسمت اصلی کار  بعد 
که اجرای سازۀ موقت به منظور انتقال بار بر روی آن است، آغاز 

می شود.

ج ـ 1. نصب تیرهای موقت 
به  آسیب دیده  ستون  بار  انتقال  واسطۀ  که  تیرها  نصب  برای 
ستونک های چوبی موقت هستند، باید تیرها را به تدریج در داخل 
ستون فرستاد و بدین منظور باید شروع به تخریب بخش فوقانی 
ستون آسیب دیده کرد و جا را برای فرستادن تیرهای فلزی باز 
خالی  به تدریج  را  آسیب دیده  عضو  فوقانی  قسمت  بنابراین  کرد. 
کرده و دو تیر آهنی )در گذشته از چوب استفاده می شده است( 
به ترتیب به آرامی به جلو رانده می شوند تا کاماًل در مغز کار قرار 
بگیرد )تصویر 6(. تیر دوم باید با تیر اول هم طراز باشد. لقمه های 
قرار  آجری  ستون  و  فلزی  تیرهای  باالی  فاصل  حد  را  چوبی 

می دهند تا از ارتباط مستقیم آجر و آهن جلوگیری شود.

ب ـ مهاربندی ستون آسیب دیده
پس از مهاربندی دهانه های مجاور، می بایست ستون آسیب دیده 
در حین  آن  رانش  تا خطر  مهار شود  فوقانی  سالم  بخش های  از 
در  و  ستون  طرفین  در  مهارها  برسد.  حداقل  به  مرمتی  عملیات 
دو جهتی که قرار نیست ستون های موقت مستقر شوند، جانمایی 

می شوند.

ب ـ 1. خالی کردن رج های ستون
به  می شود  انجام  مقدماتی  کارهای  ستون،  مهاربندی  برای 
 10 در حدود  را  )پاکار(  قائم  عنصر  سالم  قسمت  که  ترتیب  این 
سانتی متر به صورت شیب دار تراشیده و یک تخته )از جنس چوب 
چنار یا توت( با مالت گچ به صورت مایل برای انتقال بهتر در داخل 
شکاف ایجادشده کار گذاشته می شود. بدین شکل تکیه گاه فوقانی 
مهار شکل می گیرد. محل این تکیه گاه به لحاظ ارتفاعی باید باالتر 
از بخش آسیب دیدۀ ستون باشد، تا تحمل فشار ناشی از انتقال بار 

را داشته باشد )طرح 3(.

طرح 1. مهاربندی دهانه های جانبی )طرح از: نگارنده(.

طرح 2. جرای پاشنۀ چوبی وکف خواب )طرح از: نگارنده(.

طرح 4. گوه کوبی برای استحکام اتصاالت )طرح از: نگارنده(.طرح 3. اندازه کردن مهارها )طرح از: نگارنده(.
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ج ـ2. نصب ستونک های موقت
سر  دو  زیر  در  گرفت  قرار  ستون  داخل  در  تیرها  اینکه  از  پس 
بار ستون اصلی  تا  تیرها، ستونک های چوبی موقت قرار می گیرد 
از طریق تیرهای موقت به آنها منتقل شود )طرح 6(. ستونک های 
چوبی، تیرها را به سمت باال فشار می دهند و با گوه کوبی از زیر این 
ستونک ها و تیرهای فوقانی شان کاماًل با یکدیگر درگیر می شوند. 
قدرت  و  باال  )چگالی(  تراکم  علت  به  چنار،  چوب  کار  این  برای 
باربری قابل توجه، چوب مناسبی است. پس از اطمینان از درگیری 
کامل تیر و ستونک ها، بخشی از ستون آجری فرسوده مابین دو تیر 
آهن تخریب شده و حد فاصل دو تیر طاق ضربی اجرا می شود. این 
کار باعث می شود که بار ستون فرسوده نه فقط به صورت خطی 
روی تیرها بلکه به صورت صفحه ای پخش و منتقل شود. حاال دیگر 
باری بر روی ستون فرسوده نیست و کل بار وارده بر ستون به روی 

تصویر 7. احداث شالودۀ برای اجرای ستون جدید )عکس از: رزازي و ملکي(.ستونک های چوبی طرفین تیرها منتقل شده است.

تصویر 6. نصب تیرآهن به عنوان سازۀ کمکی)عکس از: نگارنده(.

طرح -5 پایان مهار بندی ستون)طرح از: نگارنده(.

ج ـ3. تخریب کامل بخش های آسیب دیده
و  آهنی  )تیرهای  جدید  سازۀ  به  قدیمی  سازۀ  از  بار  اینجا  به  تا 
ستونک های چوبی( منتقل شد. می توان در این مرحله ستون آسیب 
اصلی  پی  به  رسیدن  تا  را  کار  این  و  کرد  تخریب  کاماًل  را  دیده 
با مالیمت  انجام داد. تخریب ستون فرسودۀ قدیمی تا حد امکان 
بر  وارده  ضربات  و  لرزش ها  تا  می گیرد  صورت  دستی  ابزارهای  و 
ستون باعث تهدید کل سازه نشود. به هر حال باید در نظر داشت 
که سازه هم اکنون علی رغم همۀ تمهیدات در نظر گرفته شده، در 

آسیب پذیرترین حالت خود قرار گرفته است. 
     پس از تخریب ستون، به سراغ شالوده می روند و از آنجا که 
رطوبت از طریق شالوده به ستون آسیب زده است، احتماالً شالوده 
نیز وضعیت مناسبی ندارد. بازرسی میدانی نیز این احتمال را تأیید 
می کند، لذا شالودۀ ستون قدیمی نیز جمع آوری می شود )تصویر7(.

تصوير 5. اجرای پاشته چوبی وکف خواب )عكس از: رزازي و ملکي(.

اتصال پاشنه به زمین با مالت گچ و خاک
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د ـ بازسازی و استحکام بخشی عناصر باربر
د ـ 1. اجرای شالودۀ جدید

بخش ها  این  بازسازی  زمان  فرسوده،  بخش های  تخریب  از  پس 
فرامی رسد. ابتدا بسترسازی برای ساخت شالوده صورت می گیرد و 
سپس شالودۀ ستون اجرا می شود. توصیه می شود شالوده به همان 
از  پس  شود.  ساخته  آهکی  مالت های  وسیله  به  و  سنتی  شیوۀ 
اجرای شالوده باید زمانی سپری شود تا گیرش نهایی و حرکت های 
مصالح  به  بسته  زمان  این  بپذیرد؛  صورت  گیرش  حین  احتمالی 
است. متفاوت  اجرا  فصل  و  منطقه  آب وهوایی  وضع  و   مصرفی 

د ـ 2. اجرای ستون های فلزی جدید 
هدف  با  قبلی،  آجری  ستون  بازسازی  از  قبل  مرحله  این  در 
محکم کاری، استقرار دو ستون فلزی در نظر گرفته شده است. پس 
از استقرار و اتصال صفحات فلزی روی شالودۀ جدید، ستون های 
فلزی را که از قبل اندازه شده روی صفحات نصب کرده و باالی 
برپا  باربر جدید  و سازه  تیرها متصل کرده  به  با جوش  را  ستون 
می شود. الزم به ذکر است که تعیین ارتفاع دو ستون فلزی و نصب 
در   )Baseplate( فاصل صفحه  در حد  کاماًل   که  نحوی  به  آنها 
پایین و تیر فلزی در باال قفل شوند، نیازمند مهارت باالیی است. در 
واقع بخش عمدۀ بار را این سازه فلزی )شامل دو تیر و دو ستون( 
تحمل می کنند. در این مرحله بار بر روی سازۀ جدید منتقل شده 
برای  هرچند  کرد.  جمع آوری  را  چوبی  ستونک های  می توان  و 
تصویر 8. نصب ستون های جدید )عکس از: رزازي و ملکي(.  احتیاط تا بازسازی کامل ستون تاریخی، این کار صورت نگرفت. به 

زعم نگارنده نیازی به این ستون های فلزی نبود و می شد همانند 
روش های سنتی، ستون آجری را بازسازی کرد )تصویر 8(.

د ـ3. بازسازی ستون آجری
 در اطراف ستون های فلزی، مطابق طرح اصیل ستون، با ابعاد و 
جزییات مشابه ستون قبلی بازسازی می شود. البته در این تجربه 
به دلیل استفاده از تیر آهن، آجرهای ستون آجری بازسازی شده 
نقش باربری کمرنگ تری دارند. در بازسازی ستون آجری، استفاده 
از آجرهای سالم باقی مانده از ستون تخریب شده در اولویت است. 
از آجرهای مشابه  تا حد ممکن  باید  نیز  بقیۀ آجرها  تأمین  برای 
و  باربری  به لحاظ کیفیت  تناسبات و چه  و  اندازه  لحاظ  به  )چه 

نحوۀ تولید( استفاده کرد.

هـ ـ اتصال بخش نوساز به بخش قدیمی
آنچه در گذشته و هنگامی که ستون آجری نقش باربری جدی تری 
مهر  دارد.  نام  کردن«  »مهر  اصطالحاً  بوده،  اهمیت  حائز  داشته، 
کردن، اتصال درست بخش تحتانی جدید ـ که بار روی آن نیست 
بار روی آن است، به  بناست که  ـ به بخش فوقانی ستون اصیل 
نحوی که بار دوباره و پس از حذف سازۀ موقت، بدون حرکت و  
ایجاد ترکی در عناصر فوقانی )مانند طاق متکی به ستون( بر روی 

طرح 6. تخریب کامل ستون فرسوده و تحمل بار توسط عناصر 
کمکی)طرح از: نگارنده(.
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ستون جدید منتقل شود )تصویر 9(. شاید بتوان این قسمت از کار 
را دشوارترین قسمت دانست که نیازمند مهارت زیادی است. البته 
در این پروژه نیز همانطور که در تصویر10 مشاهده می شود، این 
فرآیند  در  نیز  بازسازی شده  آجری  ستون  تا  گرفت  اقدام صورت 
اذعان  باید  البته  کند.  ایفا  ممکن  تا حد  را  نقش خود  بار  انتقال 
داشت که مهر کردن جدی در این پروژه در مرحله د ـ2 صورت 
گرفت؛ آنجا که ستون های فلزی حد فاصل تیرها و صفحه فلزی 
روی شالوده تثبیت شدند و ذکر شد که آن کار نیز مهارت زیادی 

را طلب می کند.

و ـ برچیدن عناصر کمکی
در پایان و پس از اطمینان از اینکه بار به روی عناصر جدید منتقل 
برداشته  فلزی  تیرهای  زیر  موقت چوبِی  است، ستونک های  شده 
می شود. برای این کار چند راه وجود دارد. در حالت معمول با چند 
ضربه به باالی ستونک های موقت چوبی، آنها را آزاد می کنند. اما 
اگر این اتصال محکم باشد باید با ضربه گوۀ زیرین را آزاد کرده و 
ستونک ها را برداشت. بعضاً در حین کار گوه ها رطوبت جذب کرده 
و متورم می شوند و آزاد کردن آن تقریباً غیر ممکن می شود. در 
این حالت باید گوه ها را برید و ستونک ها را آزاد کرد. در نهایت نیز 
در صورتی که ستون ها یا جرزهای مجاور نیازی به مرمت نداشته 

باشد، مهارها از زیر تویزه ها برداشته می شوند.

تصویر10. اتصال )مهر کردن( ستون جدید به سازۀ قدیم 
)عکس از: رزازي و ملکي(.

تصویر 11. بریدن قسمت اضافۀ تیر ستون جهت )عکس از: رزازي و ملکي(

تصویر 9. اجرای سفت کاری ستون آجری پیرامون ستون های جدید 
)عکس از: رزازي و ملکي(.

ز ـ نماچینی  و نازک کاری ستون 
زده می برند  بیرون  از ستون  که  را  آهنی  تیر  اضافۀ  ابتدا قسمت 
)تصویر 11( و سپس نماسازی و نازک کاری ستون انجام می شود. 
باید توجه داشت که از مالت های سیمانی در نازک کاری استفاده 
نشود. زیرا این امر موجب حبس رطوبت احتمالی در آینده می شود 
از  که  است  این  بهتر  برساند.  آسیب  سازه  به  می تواند  دوباره  و 
مالت های آهکی در این مرحله استفاده شود. در نهایت و پس از 
این اقدام مرمتی، در صورتی که همۀ کارها به نحو مطلوب انجام 
اصیل  حالت  به  بنا  و  نیست  پیدا  چیز  هیچ  باشد،  شده  پذیرفته 
خود باز می گردد و این امر از ویژگی های یک اقدام مرمتی سنتی 
خوب است که در پایان به جای به رخ کشیدن اقدام مرمتی، بنا 
در اصیل ترین و یکپارچه ترین شکل ممکن رؤیت می شود )تصویر 

.)12
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جمع بندی
در ایران قبل از ورود جریان جدید حفاظت از آثار تاریخی، بناها 
صدسالۀ  چند  ابنیۀ  آن  شاهد  و  است  می شده  حفاظت  و  مرمت 
بسیاری است که در طول تاریخ معماری این کشور وجود داشته 
و دارد. این دوام دیرپای ابنیه به مدد فنون مرمتی و حفاظتی ای 
بوده که توسط معماران و مرمتگران ماهر و چیره دست ابداع و به 
کار گرفته می شده است. فنون مرمت و حفاظت سنتی که خود 
امروزه به مثابه بخش ارزشمندی از میراث ناملوس بشر، موضوع 
ثبت و مستندنگاری و حفاظت هستند، متأسفانه در حال فراموشی 
اند. مهم ترین کار در این زمینه شناسایی و مستندنگاری و معرفی 
آنها به جامعۀ تخصصی است تا این درخت کهنسال سرزمیِن دانِش 
سنتی به مدد کاربست دوبارۀ این فنون و روزآمد کردن آنها احیا 

شود.
     این مقاله سعی کرد تا یکی از فنون رایج در مرمت بناهای 
سنتی را معرفی و مستند کند. فن روی چوب کردن جرز یا ستون 
که از جملۀ فنون مرمتی مربوط به سازۀ بناست که به دلیل رایج 
بناهای  باربر  عناصر  تحتانی  بخش های  فرسودگی  عارضۀ  بودن 
ماسونری در مناطق مرکزی ایران )متأثر از عوامل فرساینده مانند 
رطوبت باالرونده( رایج بوده و از فنون رایج مرمت این بناها به شمار 
می رفته است. اجرای این فن به علت در زیر بار قرار داشتن عنصری 
که می بایست مرمت شود، همراه با پیچیدگی ها و مخاطرات خاصی 
بوده که معماران و مرمتگران چیره دست ایرانی به خوبی از عهده 
آن برمی آمده اند اما متأسفانه امروز استادکاران انگشت شماری در 

کشور قادر به عملیاتی کردن این فن هستند.

تصویر 12. نماسازی )عکس از: رزازي و ملکي(.

     این فن در قالب مستندسازی یک عملیات واقعی معرفی شد. 
هر چند بهتر بود این فن به شکل اصیل تری اجرا می شد؛ یعنی 
تیرآهن  به جای  با سازه آجری داشت  بیشتر  قرابت  از چوب که 
استفاده می شد و همچنین از مصرف سیمان خودداری می شد و 
ابنیۀ  بهتری در  به جای آن مالت های جایگزین سنتی که رفتار 
تاریخی دارند و ضریب سختی شان با سایر مصالح بنا قرابت دارد 
و اجازۀ تنفس به بنا را می دهند به کار گرفته می شدند. اما به هر 
تقدیر فارغ از این اشکاالت که مرمتگران باید حتی االمکان از آن 
پرهیز کرده و مصرف این مصالح را در بنا به حداقل برسانند، این 
به  مناسب  شکلی  در  استادکار،  مهارت  مدد  به  اجرایی  عملیات 
اجرا درآمد و در 7 مرحله به ترتیب شامل: الف ـ مهار دهانه های 
بار  موقت  انتقال  ـ  آسیب دیده؛ ج  باربر  عناصر  مهار  ـ  مجاور؛ ب 
ستون به سازۀ کمکی؛ د ـ مرمت و استحکام بخشی ستون؛ هـ ـ 
مهر کردن )اتصال( بخش نوساز تحتانی به بخش اصیل فوقانی؛ و 
نازک کاری ستون  و  نماچینی  ز-  و  عناصر کمکی؛   ـ جمع آوری 
معرفی شد. این اقدام مرمتی رایج در ابنیۀ تاریخی منطقۀ مرکزی 
دیگر  انواع  سایر  به  نسبت  آنها  در  باالرونده  رطوبت  که  ـ  ایران 
رطوبت قابل توجه است ـ با تقویت ارکان سازه{ای ابنیۀ ماسونری، 
امید  دهند.  ادامه  به حیات خود  بناها سال ها  این  می شده  باعث 
گذشته  ابنیۀ  مرمتی  فنون  شناساندن  و  شناسایی  با  تا  دارد  آن 
این سرزمین، این گنجینه پراکنده دوباره گرد آمده و زمینه های 
کاربست دوبارۀ آن فراهم شود و آن زمان است که حقیقت حفاظت 

از فنوِن حفاظت محقق خواهد شد.

پی نوشت ها
1. Case-based research

2. مراحل این کار توسط استاد بهرام اولیکی انجام گرفت و توسط علی 
رزازی و نادر ملکی از دانشجویان عالقه مند دانشگاه یزد در قالب درس 
نیز  را  کروکی ها  شد.  مستندسازی  تاریخی«  ابنیۀ  مرمت  با  »آشنایی 

دانشجوی کارشناسی معماری خانم نسیم بیاتی ترسیم کرد.
3. در گذشته از تیرهای چوبی )معموالً چهارتراش( استفاده می شده که 

به نظر می رسد قرابت بیشتری با سازه های گلین داشته اند. 
4. Foundation

5. در نمونۀ ذکرشده شالوده با بتن مسلح اجرا شده ولی همانطورکه اشاره 
اجرای شالوده  از همان روش های سنتی  توصیه می شود که  شد مؤکداً 

بهره گرفته شود.
6. Baseplate 
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چکیده
به سبب تمرکز حمام های تاریخی شاخص عصر صفوی و قاجار در شهر اصفهان و تزیینات معماری 
منحصربه فرد در آنها، این شهر بهترین کانون پژوهش دربارۀ تزیینات وابسته به معماری در حمام های 
در  اصفهان،  حمام های  کاشیکاری  در  به کاررفته  نقوش  مطالعۀ  پژوهش،  این  هدف  است.  تاریخی 
محدودۀ زمانی اوایل عصر صفوی تا پایان عصر قاجار، طبقه بندی مضامین و بیان برخی شاخصه های 
آنها در مقایسه با سایر حمام های ایران است. نتایج نشان می دهد موضوعات کاشیکاری حمام ها شامل 
نقوش گیاهی به میزان فراوان، نقوش انسانی و حیوانی به میزان متوسط و نقوش هندسی، کتیبه و 
مناظر معماری است. کاربرد مضامین متنوع به  ویژه نقوش گیاهی، رعایت اصول نگارگری اصفهان در 
کاشی  نگاری حمام ها، تداوم ویژگی های نقاشی صفوی در کاشي های قاجاری، استفادۀ محدود از نقوش 
نتایج  از  بزرگ، برخی  ابعاد  با  نوآوری هایی نظیر ترسیم منظرۀ شهر روی کاشی  جانوری، شناسایی 
این بررسی هستند. جهت تکمیل نتایج، مطالعات تطبیقی کاشیکاری حمام های اصفهان با کاشیکاری 
هفده حمام شاخص در سایر شهرها صورت گرفته است. احتماالً وجود تفاوت هایی در نحوۀ ترسیم 
نقوش، رنگ آمیزی و مضامین پرکاربرد، حاکی از وجود سبکی محلی در کاشیکاری حمام های اصفهان 
در مقایسه با سایر شهرها است. این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و شیوۀ میدانی و کتابخانه ای 

انجام گرفته است.

واژه  های کلیدی 
اصفهان، حمام های تاریخی، کاشیکاری، نقوش و مضامین.
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مقدمه
بناهای عام المنفعه، عالوه  به معماری در  تزیینات وابسته  مطالعۀ 
و  بانیان  عالیق  بیانگر  بناها،  این  هنری  ویژگی های  شناخت  بر 
شاخص  تاریخی  حمام های  احداث  است.  جامعه  عادی  مردم 
مضامین  بردن  کار  به  صفوی،  عصر  در  به  ویژه  اصفهان  شهر  در 
منحصربه فرد و متنوع در کاشیکاری حمام های اصفهان و استفادۀ 
مداوم از حمام های صفوی در دوره های بعد سبب اهمیت دوچندان 
این حال  با  آنها شده است.  تزیینات  تاریخی اصفهان و  حمام های 
کاشیکاری  نقش  و  گرفته  انجام  باره  این  در  اندکی  پژوهش های 
نادیده گرفته  قاجار  و  بررسی  هنر کاشیکاری صفوی  در  حمام ها 
بر  نقوش  طبقه بندی  مطالعه  و  مقاله،  این  هدف  است.  شده 
تاریخی  حمام های  کاشیکاری  تزیینات  در  آنها  مضامین  اساس 
شهر اصفهان، در محدودۀ زمانی اوایل عصر صفوی تا پایان عصر 
و  آنهاست  در  به کاررفته  نقوش  ویژگی های  برخی  بیان  و  قاجار 
نویسنده کوشیده از این رهگذر، نمایی کلی از تزیینات کاشیکاری 
در حمام های تاریخی اصفهان ارائه دهد ]و به این سؤاالت پاسخ 
به کاررفته  نقوش  از  مناسبی  طبقه بندی  می توان  چگونه  گوید:[ 
و  تفاوت  چه  کرد؟  ارائه  اصفهان  شهر  حمام های  کاشیکاری  در 
حمام های  کاشیکاری  در  به کاررفته  نقوش  میان  شباهت هایی 

اصفهان با سایر حمام های ایران وجود دارد؟
در راستای پاسخگویی به پرسش های مطرح شده، به کمک کار 
مکتوب  منابع  در  موجود  تصاویر  و  مدارک  به  استناد  و  میدانی 
سپس  و  جمع آوری  اولیه  اطالعات  اینترنتی،  منابع  از  استفاده  و 
تاریخچۀ  دربارۀ  مطالبی  ابتدا  مقاله،  این  در  است.  شده  تحلیل 
سپس  است.  ارائه شده  حمام ها  در  کاشیکاری  تزیینات  کاربرد 
ویژگی ها  برخی  بیان  و  مطالعاتی  جامعۀ  از  مختصری  معرفی 
است.  شده  داده  به دست  نمونه ها  بررسی  از  حاصل  یافته های  و 
میان  تطبیقی  مطالعۀ  به دست آمده،  نتایج  تکمیل  برای  پایان  در 
کاشیکاری حمام های اصفهان و هفده باب از مهم ترین حمام های 

شاخص دارای تزیینات کاشیکاری در ایران صورت گرفته است.

پیشینۀ تحقیق
اثر کامبیز حاجی قاسمی  در کتاب حمام ها از مجموعۀ گنجنامه 
)1383( ضمن ارائه تصاویری از حمام های شاخص ایران، مطالبی 
آنها  تزیینات  به  اما چندان  ارائه  شده  آنها  معماری  در خصوص 
پرداخته نشده است. در برخی کتب مصور کاشیکاری، تصاویری از 
برخی کاشیکاری های موجود در حمام ها ارائه شده است. از جملۀ 
سیف  هادی  تألیف  کاشی  روی  نقاشی  به  می توان  کتاب ها  این 
)سیف، 1376( اشاره کرد. در این کتاب  به بیان نام کاشی، محل 
قرارگیری و تاریخ آن بسنده شده است و اطالعاتی بیشتر دربارۀ 

آنها ارائه نشده است.
به  وابسته  تزیینات  بررسی  به  اختصاصاً  که  پژوهش هایی 
معماری در حمام های ایران پرداخته باشد، بسیار اندک هستند و 
پژوهشی که منحصراً به کاشیکاری حمام های تاریخی شهر اصفهان 
و  »تزیینات  مقالۀ  در  است.  نگرفته  انجام  چندان  باشد،  مرتبط 
 )1382 )مخلصی،  مخلصی  محمدعلی  تألیف  حمام«  در  آرایه ها 
و  زمانی  محدودۀ  از  فارغ  ایران  حمام های  در  رایج  تزیینات  به 

کلی  شکلی  به  مقاله  این  در  است.  شده  پرداخته  خاص،  مکانی 
برخی  بیان  از  و  شده  پرداخته  ایران  حمام های  کاشیکاری  به 
جزییات چشم پوشی شده است. در کتاب حمام های تاریخی تبریز 
فصل،  یک  در   ،)1388 نجفی،  )رشید  نجفی  رشید  عطیه  تألیف 
کلی شده  ایران طبقه بندی  در حمام های  استفاده  مورد  تزیینات 
کاشیکاری  تزیینات  دربارۀ  که  قابل توجه  پایان نامه های  از  است. 
در حمام های اصفهان به نگارش درآمده اند، می توان به پایان نامۀ 
بررسی  عنوان  تحت   )1369 )رئیسی،  رئیسی  مژگان  کارشناسی 
بناهای  از  به  جای  مانده  کاشیکاری های  در  حیوان  و  انسان  نقش 
تاریخی شهر اصفهان، دورۀ صفوی و قاجار و پایان نامۀ کارشناسی 
ارشد زهره مطلبی )مطلبی، 1392( با عنوان مطالعه و ارائه طرح 
مرمت و باز زنده سازی حمام شاه اشاره کرد. رئیسی به توصیف 
تعدادی از کاشی  نگاره های موجود در حمام ها بدون تحلیل نقوش 
به مستندنگاری  نحوی مطلوب  به  اما مطلبی  است.  بسنده کرده 
کاشي های حمام شاه اصفهان پرداخته ولی تحلیل و مطالعۀ نقوش 
سایر حمام های اصفهان در پایان  نامه  اش به چشم نمی خورد. برخی 
مقاالت مانند مقالۀ »نگاهی بر کاشی هفت رنگ حمام عفیف آباد« 
نوشتۀ فریبا باقری )باقری، 1382( و »حمام چهار فصل اراک« اثر 
حمام  منقوش  »کاشي های  و   )1382 )حمزه  لو،  حمزه  لو  منوچهر 
ابراهیم خان ظهیرالدولۀ کرمان« تألیف مریم کیان )کیان، 1391( 
توصیفاتی از کاشیکاری های یکی از حمام های ایران ارائه شده است 
که در جریان مطالعۀ تطبیقی این پژوهش مفید واقع شد. تفاوت 
اصلی پژوهش های پیشین و مقالۀ حاضر، تمرکز این مقاله بر نقوش 
کاشیکاری در همۀ حمام های اصفهان و تحلیل آنها در مقایسه با 
نقوش به کاررفته در کاشیکاری تعدادی از حمام های شاخص ایران 

است. 

1. تزيینات وابسته به معماری در حمام های ايران
انواع تزیینات وابسته به معماری، در حمام ها به کار گرفته شده اند. 
احتماالً نقوش گیاهی و جانوری اجراشده به شکل موزاییک کاری 
بر کف حمام خربة المفجر متعلق به دورۀ اموی را باید اولین نمونه 
حمام های  کرد.1  محسوب  اسالمی  حمام های  در  کاشیکاری  از 
جانوران،  نقش های  کتیبه ها،  از  متنوعی  نقوش  با  نیز  عباسیان 
دیوارها،  بر  آدمیان  و  گیاهان  و  عنقا،  چون  افسانه ای  موجودات 
تزیینات  دربارۀ   2.)379 1374ج1:  )مسعودی،  بود  شده  آراسته 
در حمام های ایران تا پیش از عصر ایلخانی اطالعات چندانی در 
دست نیست. منابع مکتوب، اصلی ترین شواهد در این باره محسوب 
می شوند. مطابق توصیفات کتاب تاریخ بیهقی، مسعود غزنوی در 
کاخ خود در هرات حمام ساخته بود که در تزیین آن، همۀ انواع 
بود  شده  نقش  اخالقی  غیر  انسانی  تصاویر  خصوص  به  نقوش 
)بیهقی، 1374ج1: 173( حمام های آلبویه نیز از تزیینات بی بهره 
نبوده اند. در کتاب آلبویه و اوضاع و احوال ایشان به رنگ آمیزی 
داخل  و  سردر  بر  متنوع  نقوش  ترسیم  حمام،  داخل  دیوارهای 
حمام ها اشاره شده است )فقیهی، 1375: 112(. در منابع مکتوب، 
ذکر  سلجوقی  داخل حمام های  تزیینات  دربارۀ  اطالعات چندانی 

نشده است.
     تزیینات وابسته به معماری در حمام های ایلخانی، بیشتر از 
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شرف  الدین  کاخ  حمام  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  قبل  دوره های 
هارون در بغداد، متعلق به قرن هفتم هجری، به دلیل نقاشی های 
دیواری منحصربه فرد شامل تصاویر انسانی با مضامین غیراخالقی 
سیاح  بطوطه،  ابن   .)101  :1382 )کریمیان،  است  بوده  مشهور 
در  خانقاهی  توصیف  در  خود  سفرنامۀ  در  هجری،  هشتم  قرن 
به  مفروش  عالی  »...گرمابه ای  است:  نوشته  چنین  اصفهان،  شهر 
از کاشی است. این حمام وقف است«  رخام دارد که دیوارهایش 
اولین  از  )ابن بطوطه، 1376ج1: 247(. گزارش ابن بطوطه یکی 
در  اصفهان  حمام های  در  کاشی  از  استفاده  تأییدکنندۀ  مدارک 
دورۀ ایلخانی است. بررسی نگاره های تیموری3 بیانگر رواج استفاده 
از انواع تزیینات مانند کاشیکاری، حجاری، مقرنس، و کاربندی در 
حمام های عصر تیموری است. بیشترین نقوش تزیینی استفاده شده 
در این نگاره ها، نقوش هندسی مثل ستارۀ داوود یا گره شش تایی 
و نقوش اسلیمی بوده است. در این نگاره ها، نقوش تزیینی گیاهی 
در ازارۀ حمام ها به شکل گل و برگ های درهم به رنگ های سفید 
از  تبعیت  )به  الجوردی  آبی  زمینۀ  بر  زرد  و  سبز  و  فیروزه ای  و 
معماری قرن هشتم و نهم هجری قمری( بیشتر در قالب کاشی 
معرق ظاهر شده است. احتماالً نقوش جانوری نیز در این نوع بناها 
مورد استفاده داشته است )مخلصی، 1382: 107ـ 109(. در اغلب 
نگاره ها، مفصل ترین نقوش و تزیینات مربوط به بینۀ حمام است و 

گرمخانه تزیینات کم  تری دارد. 4
     با رشد و پیشرفت معماری در عصر صفوی، تزیینات وابسته 
به معماری به عنصری مهم در حمام ها بدل شد. نقطۀ اوج کاربرد 
نوشته  به  است.  اصفهان  شهر  صفوی،  حمام های  در  تزیینات 
احداث  آغاز  و  داشته  حمام   272 زمان  آن  در  اصفهان  شاردن 
حمام های خصوصی در خانه ها از دورۀ صفویه بوده است )شاردن، 
در  به کاررفته  نقوش  و  تکنیک  دوره  این  در   .)1137 1372ج3: 

انواع تزیینات مانند  حمام ها دارای تنوع فراوان شدند و در قالب 
دورۀ  در  بستند.  نقش  حمام ها  دیوار  بر  کاشی کاری  و  آهک بری 
زندیه تغییرات چشمگیری در ساختار معماری و تزیینات حمام ها 
نفیس  کاربرد حجاری های  )طبسی، 1386: 68(.  نیامد  وجود  به 
در ستون ها و حوض ها، مهم ترین ویژگی در حمام های دوره زندیه 
بود. در عصر قاجار، تزیینات نقاشی دیواری، آهک بری و کاشیکاری 
مانند گذشته اما در ابعاد گسترده تر و کیفیت نازل  تر ادامه یافت. 
نقوش گرمابه های قاجاری که در سردر و دهلیز و بینه نقاشی یا 
دیو،  نباتات،  انسان ها، حیوانات،  تصویر  کاشیکاری می شد، شامل 
شیطان ،و حیوانات ترکیبی بود. هنری رنه دالمانی و یاکوب پوالک 
و کارال سرنا در سفرنامه های خود به توصیف این نقوش پرداخته 
 :1363 67()سرنا،   :1361 633()پوالک،   :1335 )دالمانی،  اند5 
افت  باعث  مدرنیته  توسعۀ  و  پهلوی  عصر  به  ورود  و 168(   167
کیفیت حمام های عمومی و از رونق افتادن آنها و رواج حمام های 

خصوصی شد.

2. معرفی حمام های دارای کاشیکاری در شهر اصفهان
پایان  تا  آغاز عصر صفوی  از  در  اصفهان  تاریخی شهر  حمام های 
قاجار و بخشی از آن ها در دورۀ پهلوی احداث شده اند. در حدود 
به  اصفهان  شهر  تاریخی  بناهای  فهرست  در  تاریخی  حمام  سی 
ثبت رسیده که تنها در یازده حمام بقایای تزیینات کاشیکاری بر 
جایمانده است. اطالعات حمام های بررسی شده در این پژوهش در 
از این  ارائه شده است. کاشي های تکرنگ، بخش مهمی  جدول 1 
کاشي ها را به خود اختصاص داده اند و کاشي های منقوش، اغلب با 
تکنیک های هفت رنگ و منقوش زیرلعابی در حمام ها مورد استفاده 
تنها در  به ذکر است که کاشي های کوباچه  اند. الزم  قرار گرفته 
حمام وزیر به جای مانده و تنها نمونۀ موجود از کاشي های قالب  زدۀ  

نقاشي  تزيينات ،در عصر قاجارزنديان بود. دورل هاي  ويژگي در حمام ينتر مهم ،ها ها و حوض ن در ستو نفيس هاي حجاري
كه  قاجاري يها گرمابهادامه يافت. نقوش  ترنازل كيفيت و تر گستردهابعاد  در گذشته اما مانندكاشيكاري  ديواري، آهكبري و

 و حيوانات تركيبي، شيطان ها، حيوانات، نباتات، ديو، انسانوير شد، شامل تص ميكاشيكاري  نقاشي يا و دهليز و بينه در سردر
 :1335 ،لمانيدا( 5اند  خود به توصيف اين نقوش پرداخته يها مهسفرناياكوب پوالك و كارال سرنا در  رنه دالماني و يهنر بود.

 يها حماممدرنيته باعث افت كيفيت  توسعةورود به عصر پهلوي و ) 168و  167 :1363 ،سرنا()67 :1361 ،پوالك)(633
  خصوصي شد. يها حمامو رواج  ها از رونق افتادن آن و عمومي

  اصفهان در شهركاشيكاري  داراي يها حماممعرفي . 2
در . اند  شده  احداثپهلوي ة دور در هااز آن آغاز عصر صفوي تا پايان قاجار و بخشي ازشهر اصفهان در  تاريخي هاي حمام

تزيينات  بقاياي در يازده حمامتنها كه حدود سي حمام تاريخي در فهرست بناهاي تاريخي شهر اصفهان به ثبت رسيده 
كرنگ، تهاي  كاشي .است  شده  ارائه 1در جدول  در اين پژوهش شده بررسيهاي  حمامعات اطال است. مانده  جاي بركاشيكاري 

و منقوش  رنگ هفت هاي با تكنيكاغلب منقوش،  هاي كاشيو  اند  داده ها را به خود اختصاص بخش مهمي از اين كاشي
ه جاي مانده و بهاي كوباچه تنها در حمام وزير كاشيكه  م به ذكر استزال .اند  گرفته قرار استفاده مورد ها حمامزيرلعابي در 

  آقا به كار رفته است.قليبرجسته در چال حوض حمام علينقش ة زدهاي قالبموجود از كاشية تنها نمون

  .)نگارندگانتدوين از: ( كاريكاشيتاريخي شهر اصفهان داراي تزيينات  هاي حماماطالعات ة خالص .1 جدول

  نوع كاشي  وع تزييناتن  نشاني  قدمت  نام حمام  
 صفوي  جارچي 1

  ق1019
بازار اصفهان، جنب مسجد

  جارچي
  رنگ چندضلعي رنگ، تك هفت  كارينقاشي ديواري، كاشي

عباسزمان با حكومت شاه هم  دردشت 2
  شاه صفيـ  اول

دردشت، جنوبةمحل
  سينا ابنخيابان 

 بري كاري، آهككاشي
  نقاشي ديواري

رنگ،  منقوش زيرلعابي، هفت
  رنگ تك

زمان بااحتماالً هم - صفوي  شاه 3
  عباس اول حكومت شاه

، بري نقاشي ديواري، آهك سازهابازار تفنگ
  كاريكاشي

رنگ، منقوش زيرلعابي،  هفت
  رنگ تك

زمان با حكومتصفوي، هم  وزير 4
  عباس دوم شاه

حاجةدردشت، كوچةمحل
  اي آباده محمدجعفر

  رنگ ، تككوباچه  بريكاري، آهكحجاري، كاشي

زمان با حكومتصفوي، هم  خسروآقا 5
  شاه سليمان

 كاري، حجاريكاشي خيابان سپه
  كاربندي

  رنگ چندضلعي، معقلي، تك
  منقوش زيرلعابي

زمان با حكومت شاه هم  آقا قلي علي 6
  سليمان و شاه سلطان حسين

ةمجموعبيدآباد،ةمحل
  آقاقلي علي

  برينقاش ديواري، آهك
  كاري، حجاريكاشي

  رنگ، معقلي، رنگ، تك هفت
برجسته، منقوش كاشي نقش

  زيرلعابي
زمان باصفوي، احتماالً هم  ها شاهزاده 7

  حكومت شاه سليمان
بازار رنگرزان، انتهاي

  نوة بازارچ
  كاري، نقاشي ديواريكاشي

  بري، حجاري آهك
  رنگ رنگ، تك هفت

ةمحل،خيابان عبدالرزاق صفوي  شاه علي 8
  جماله

حجاري،نقاشي ديواري، 
  كاري، آهكبريكاشي

  رنگ، كتيبه رنگ، تك هفت

  رنگ منقوش زيرلعابي، تك  ، حجاريبريآهك كاري،كاشي رهنانمحله زنديه  رهنان 9
كوي،شريف واقفيخيابان قاجار-صفوي  روغني 10

  شهيد رحماني
  رنگ رنگ، تك هفت  كاري، حجاري، كاربنديكاشي

  رنگ معقلي، معرق، هفت كاري، حجاريكاشي ظخيابان حاف قاجار-صفوي  حاج بنان 11

جدول 1. خالصۀ اطالعات حمام های تاریخی شهر اصفهان دارای تزیینات کاشیکاری )تدوین از: نگارندگان(.
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نقش  برجسته در چال حوض حمام علی قلی  آقا به کار رفته است.
حمام های  کاشیکاری  در  به کاررفته  نقوش  تقسیم بندی   .3

اصفهان
همگی  بنان،  حاج  حمام  استثنای  به  بررسی شده  حمام های 
توسط درباریان عصر صفوی احداث شده اند. با این حال تزیینات 
دلیل  به  اند.  شده  افزوده  حمام ها  به  زمان  گذر  در  کاشیکاری 
منقوش  و  هفت  رنگ  کاشي های  ماندگاری  و  مطلوب  کیفیت 
زیرلعابی در محیط حمام، اغلب نقوش روی این نوع کاشي ها اجرا 

شده اند. نقوش به کاررفته در کاشیکاری حمام های اصفهان شامل 
نقوش هندسی، گیاهی، حیوانی، انسانی، کتیبه ها، و مناظر است 
)جدول 2(. نقوش گیاهی در شاخه های اسلیمی و ختایی، نقش 
درخت، حاشیه های گیاهی، برگ و خوشه  های انگور، گل و گلدان 
از  از هر کدام  قابل بررسی هستند. در جدول 2  و نقش گل ومرغ 
نقوش موجود در حمام های اصفهان، تصویری ارائه شده است. همۀ 

تصاویر جدول را )جز یک عکس( نگارندگان تهیه کرده اند.

جدول 2. تکنیک کاشي های به  کاررفته در حمام های اصفهان، نوع نقوش و برخی از تصاویر آنها )تدوین از: نگارندگان(.

  ي اصفهانها حمامكاشيكاري  در كاررفته بهنقوش  يبند ميتقس. 3
 تزيينات حال  اين با .اند  شده  احداثحمام حاج بنان، همگي توسط درباريان عصر صفوي  استثناي به شده بررسيهاي  حمام

و منقوش  رنگهفتهاي  كاشيكيفيت مطلوب و ماندگاري به دليل . اند  شده  افزودهها  به حمام در گذر زمانكاشيكاري 
هاي اصفهان  حمامكاشيكاري  در كاررفته به. نقوش اند  شده اجرا ها كاشينقوش روي اين نوع ، اغلب حماممحيط در  زيرلعابي

اسليمي و  يها شاخهنقوش گياهي در  .)2(جدول  استو مناظر ، ها شامل نقوش هندسي، گياهي، حيواني، انساني، كتيبه
در جدول  هستند. بررسي  قابلمرغ ونقش گل گل و گلدان وانگور،  هايخوشه وبرگ هاي گياهي،  ختايي، نقش درخت، حاشيه

 عكس)جز يك را (جدول همة تصاوير از هر كدام از نقوش موجود در حمام هاي اصفهان، تصويري ارائه شده است.  2
  كرده اند.نگارندگان تهيه 

تدوين از: ها ( هاي اصفهان، نوع نقوش و برخي از تصاوير آنرفته در حمامكارهاي به تكنيك كاشي .2جدول 
  .)نگارندگان

  تصويري از يك نمونه  توضيحات  نوع نقش  تكنيك
  ها حمامة ضلعي در ازار ضلعي و هشتششمربع،هاياستفاده از كاشي هندسي  رنگتك

  حمام جارچي چال حوض  هاي چندضلعي در تصوير: كاشي

 
 

  
  
  
  معرق

 اشكال هندسي، گره هندسي  معقلي

  

 هاي اهللا، علي و محمد به شكل معقليكلمه كتيبه
  آقا  قلي ات معقلي سردر حمام عليتصوير: تزيين

 هندسي، گرهاشكال هندسي  معرق
  سردر حمام حاج بنان كاشيكاري  تصوير:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  رنگهفت

 اند.  رفته كار  تركيب با نقوش اسليمي و ختايي بهاشكال هندسي در هندسي
  ها  حمام شاهزاده رنگهفت  تصوير: كاشي

  
هاي گياهي، گل و  انواع نقوش گياهي نظير اسليمي و ختايي، حاشيه گياهي

  و... مرغ، تاك
  آقا  قلي حمام علي ةرنگ سربين فتهاي ه تصوير: كاشي

  
ساير نقوش گياهي و انساني به كار رفته اغلب نقوش جانوري به همراه جانوري

  شوند.اند و شامل حيوانات اهلي و تصوير يك شير مي
  سردر حمام حاج بنان  يا ستارههاي  تصوير: كاشي

  
از  متأثرنقوش انساني صفوي و قاجاري با پوشش مرسوم زمان خود و  انساني

  هاي اين دوران ترسيم شده اند.نگاره
  .)1372 ،نابي( رنگ حمام شاه عليتهفة كاشي نگار تصوير:

  

76



مناظر
  معماري

اواخر عصر صفوي و يك نمونه از عصر قاجار به جاي تنها يك نمونه از
  مانده است.

  آقا  قلي حمام علي حوض چال درشهر ة منظرصفوي ة نگاركاشيتصوير: 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

منقوش 
زيرلعاب
  ي

نقش سفيد بر 
  آبية زمين

  دعا و شعري عاميانهوبا مضمون نام حمامهامهاي حماكتيبه كتيبه
   يروزحمام ة سربينة كاشيكاري يبكتتصوير: 

  
 ةشدهاي سادهدر حمام رهنان به شكل گليهزندةتنها يك مورد از دور گياهي

  عباسي 
   حمام رهنانة هاي ازار كاشيتصوير: 

  
نقش آبي بر 

  سفيدة زمين
 ييهاي ختانقوش اسليمي و گل گياهي

  حمام دردشت ة ازار در يرلعابيزهاي منقوش  كاشي

  
  
  
  

  
  
  

  كوباچه

 اند.شدهنقوش داخل قابي چندضلعي ترسيم هندسي
   يروزبزرگ حمام ة هاي كوباچه گرمخان كاشي تصوير:

  
  ترسيم شده اند. هازادهاشرافها ونقوش انساني در قالب نوازنده انساني

 پراكنده در زمينههاييگلدرختان و شاخه گياهي
   يروزبزرگ حمام ة هاي كوباچه گرمخان كاشي: تصوير 

  
  لك و مرغابيهاي در حال پرواز مثل لكنقش پرنده جانوري

   يروزبزرگ حمام ة هاي كوباچه گرمخان كاشي

  
  
  

نقش  ةزدقالب
  برجسته

نقش  و به شكل آقاقليتنها يك مورد از اين كاشي در حمام علي گياهي
جاي مانده است.  هاي گل برسواركاري قوش بر دست در ميان شاخه

كاشي ة نقش سواركار در حاشية زمين عالوه بر استفاده از گياهان در پس
  شده است.  استفادهنيز از طرح گل و مرغ 

- سواركار، چال حوض حمام علية برجستنقش ةزدقالبتصوير: كاشي 

  آقا قلي

  

  

  جانوري
  نيانسا

  

  نقوش هندسي .1.3
به و هم  قاب به عنوانهم ( هندسي لوزي و مربع هاي يهمانقشبر  يدتأكصفويه، توجه و ة هاي خطوط كوفي بنايي دور از ويژگي

كاشيكاري  ). استفاده از نقوش هندسي در9 :1390 ،بمانيان و ديگراناست ( بندي يبتركدر  )نقش هندسيتك عنوان
سردر قالب كاشي معقلي و معرق، در در به شكل گره نقوش هندسي  كاربرد چنداني نداشته است. صفهانهاي شهر ا حمام

جدول 2. تکنیک کاشي های به  کاررفته در حمام های اصفهان، نوع نقوش و برخی از تصاویر آنها )تدوین از: نگارندگان(.
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1.3. نقوش هندسی
از ویژگی های خطوط کوفی بنایی دورۀ صفویه، توجه و تأکید بر 
نقش  مایه های هندسی لوزی و مربع )هم به عنوان قاب و هم به 
عنوان تک  نقش هندسی( در ترکیب بندی است )بمانیان و دیگران، 
حمام های  کاشیکاری  در  هندسی  نقوش  از  استفاده   .)9  :1390
شهر اصفهان کاربرد چندانی نداشته است. نقوش هندسی به شکل 
بنان،  حاج  حمام  سردر  در  معرق،  و  معقلی  کاشی  قالب  در  گره 
 )3 تا  )تصویر1  سربینۀ حمام خسروآقا  و  علیقلی  آقا  سردر حمام 
برای قاب بندی  قرار گرفته است.  استفاده  به میزان محدود مورد 

بعضی کاشي ها نیز از اشکال چندضلعی استفاده شده است.

2.3. نقوش گیاهی
نقوش  اصفهان،  حمام های  کاشیکاری  در  نقوش  پرکاربردترین 
گل ها،  مخصوصاً  گیاهی  نقوش  صفوی،  دورۀ  در  هستند.  گیاهی 
حالت طبیعت گرایانۀ بیشتری نسبت به دورۀ تیموری پیدا کردند و 
گل هایی چون صدتومانی به جمع تزیینات این دوره پیوستند. تنوع 
حرکات مواج و درهم تنیدۀ نقوش گیاهی در کاشي های هفت  رنگ 

 تصویر 2. سربینۀ حمام علی قلی  آقا
)عکس از: نگارندگان(.

 تصویر 1. تزیینات معقلی سربینۀ حمام خسروآقا
)مأخذ: مرکز اسناد اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان(.

دورۀ صفوی، به واسطۀ اجرای آسان تر نسبت به سایر فنون بیشتر 
و کامل تر شد، هنرمندان به جزییات نقوش گیاهی توجه کردند و 
درنتیجه نقوش گیاهی این دوره از ظرافت خاصی برخوردار شدند 
از  متأثر  قاجار  دورۀ  گیاهی  نقوش   .)43 42ـ   :1388 )مکی  نژاد، 
دوره،  این  فرهنگی  و  هنری  تغییرات  سایر  و  غرب گرایی  جریان 
کاشیکاری  در  گیاهی  نقوش  یافتند.  سوق  واقع گرایی  سمت  به 

حمام های اصفهان را می توان به شکل زیر تقسیم بندی کرد:

صفوی،  گیاهی  نقوش  ترکیبات  در  ختايی:  و  اسلیمی   .1.2.3
لحاظ  که از  می دهد  تشکیل  اسلیمی  نقوش  را  کار  اسکلت بندی 
در  ختایی  برگ های  و  گل  و  هستند  قوی تر  و  استوارتر  بصری 
قدیم  ترین   .)51 )همان،  می گیرند  اسلیمی  قرار  خطوط  البه الی 
نقش گیاهی در حمام دردشت و از نقوش ختایی است )تصاویر 3 
و 4(. در کاشي های صفوی حمام های اصفهان، اسلیمی ها به عنوان 
عنصر تکمیل کنندۀ گل های ختایی مورد استفاده قرار گرفته اند. 
گل و غنچه و برگ های ختایی در این کاشي های بسیار متنوع، 
اسلیمی ها  علیقلی  آقا،  حمام  در  اند.  شده  اجرا  دقت  و  باظرافت 

 تصویر 4. بخشی از جزییات کاشیکاری  های
سربینۀ حمام دردشت )عکس از: نگارندگان(.

تصویر 3. سربینۀ حمام دردشت )مأخذ: مرکز اسناد اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان(.
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ساقۀ  با  اسلیمی   .1 اند:  گرفته  قرار  استفاده  مورد  شکل  دو  به 
با ساقۀ ضخیم که  اسلیمی   و 2.  لچکی کاشی  نگاره ها  ظریف در 
اند )تصویر 5(.  در داخل آن  ردیفی ازگل های پنج  پر قرار گرفته 
در کاشي های قاجاری همین حمام، برای پر کردن فضاهای خالی 
و  رز  گل  مانند  واقع گرایانه  گل های  از  اسلیمی  شاخه های  میان 
میخک، کمک گرفته اند. در سایر بناهای قاجاری، این اسلیمی ها 
و گیاهان با فرم های اسلیمی  شکل اروپایی در هم آمیخته اند اما 
نرفته  کار  به  اصفهان  حمام های  در   6 اروپایی  اسلیمی  فرم های 
اسلیمی  نقوش  به  تدریج  که  می دهد  نشان  نقوش  مطالعۀ  است. 
اهمیت خود  اصفهان  قاجاری حمام های  و ختایی در کاشي های 
این حمام ها،  در  ختایی،  نقوش  از  استفاده  اند.  داده  از دست  را 
زیبایی  و  ظرافت  از  دیگر  و  شده  کم  بسیار  صفوی  عصر  از  بعد 
نقوش ختایی خبری نیست؛ مانند نقوش گیاهی در سربینۀ حمام 

جارچی )تصویر 6( و حاشیۀ کاشیکاری حمام روغنی.

تصویر 6. کاشی هفت رنگ در ازارۀ بینۀ حمام جارچی 
)عکس از: نگارندگان(.

تصویر 5. کاشیکاری ازارۀ بینۀ حمام علیقلی  آقا )عکس از: نگارندگان(.

حمام های  کاشی  حاشیه های  گیاهی:  حاشیه های   .2.2.3
اصفهان، بسیار متنوع و عمدتاً شامل نقوش ختایی هستند )تصویر 
7( یگانه استثنا حاشیۀ کاشی نقش  برجسته در چال حوض حمام 
علیقلی  آقا است که در البه الی نقوش گیاهی آن، نقش چند پرنده 
نیز مشاهده می شود. حمام های شاهزاده ها و علیقلی  آقا که تقریباً 
همزمان با یکدیگر بنا شده اند، دارای نقوش حاشیه ای با عناصر 
گیاهی مشابه هستند. در کاشي های متعلق به دورۀ صفوی، بیشتر 
نقوش ازاره، ختایی و اسلیمی هستند و به همین سبب استفاده از 
گل و برگ های ختایی در حاشیۀ ازاره، هماهنگی مناسبی با نقوش 
متن ازاره های صفوی برقرار کرده است؛ مانند کاشي های موجود 
در حمام شاهزاده ها )تصویر 8( و حمام علیقلی  آقا. در کاشي های 
از گذشته  واقع گرایانه تر  با گل های  نقوش گیاهی  از  نیز  قاجاری 
حاشیه های  در  به کاررفته  نقوش  است.  شده  استفاده  حاشیه  در 
مانند گل های رز و  قاجاری  استفاده  از عناصر خاص  با  قاجاری، 
قاب های بیضی و گاهی به تقلید از عناصر دورۀ صفوی اجرا شده 
و  حاشیه  نقوش  بین  هماهنگی  ایجاد  در  عامل  مهم ترین  است. 
متن ازاره در کاشي های قاجاری حمام ها، بهره گیری از عنصر رنگ 

بوده است.

تصویر 7. چند طرح تهیه  شده از نقوش به  کاررفته در حاشیۀ کاشي های 
حمام های مورد مطالعه )تهیه از: نگارندگان(.

تصویر 8. کاشیکاری حمام شاهزاده  ها قبل از مرمت 
)مأخذ: مرکز اسناد ادارۀ کل میراث فرهنگی استان اصفهان(.
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زندگی  بالندگی،  نماد  عنوان  به  درخت  3.2.3. نقش درختان: 
روزانه، و رمز جاودانگی و بی مرگی در فرهنگ های مختلف معرفی 
شده است )یونگ، 1377: 229()شمیسا، 1372: 46(. در فرهنگ 
اسالمی، درخت نمادی از نور و نیروی الهی و دانش و خردورزی 
از اصل  دانسته شده است و درنتیجه همواره به عنوان تجسدی 
مظهر  عنوان  به  نیز  سرو  درخت  است.  بوده  احترام  مورد  خیر 
درخت زندگی تبلور یافته است. )شایسته  فر، 1389: 35()زارعی، 
1391: 82(. با عنایت به اثر که حمام در شادابی و طراوت روح و 
جسم بر جای می گذارد و مفهوم نقش درخت، نمونه های متنوع و 
متعددی از کاربرد نقش درخت در کاشي های حمام های تاریخی 
درخت  و  شکوفه  و  پرگل  درختان  نقش  می شود.  دیده  اصفهان 
سرو از اصلی ترین نقوش درختان ترسیم شده هستند )تصویر 9(. 
این نقش به  تدریج از نمونه های انتزاعی عصر صفوی مانند درخت 
و  یافته  واقع گرایی سوق  به سمت  وزیر  کاشی حمام  در  شکوفه 
درنهایت، در اواخر عصر قاجار به شکل کاماًل واقع گرایانه ترسیم 
شده اند. بررسی نمونه های مطالعاتی نشان می دهد که درختان در 
اند  بوده  به عنوان نقش اصلی مطرح  کاشي های صفوی حمام ها 
و بخش مهمی از کاشی  نگاره ها به آن ها اختصاص یافته است اما با 
گذشت زمان از اهمیت آنها کاسته شده و به پس زمینه رانده شده 
اند. همچنین کیفیت طراحی نقش درختان در اواخر دورۀ قاجار 

کاهش یافته است.

4.2.3. نقش گل و گلدان: طرح های گلدانی با تزیینات اندکی 
از نقش  مایه های گیاهی که در بناهای دورۀ صفوی به شکل ساده 
وجود داشت، در دورۀ قاجار به نقشی فراگیر در کاشیکاری تمام 
بناها ازجمله مسجد و مدرسه و کاخ و حمام تبدیل شد )بمانیان 
در  موجود  گلدانی  و  گل  نقش  احتماالً   .)4  :1390 دیگران،  و 
بخش چال حوض حمام شاهزاده ها، قدیم ترین نمونۀ به جای  مانده 

شهر  حمام های  کاشیکاری  در  انتزاعی  گلدان  نقش  کاربرد  از 
گل های  و  گلدان  بدنۀ  تزیین  برای   )10 )تصویر  است  اصفهان 
استفاده شده  ]مرسوم[ عصر صفوی  نقوش ختایی  از  آن،  داخل 
است. نقوش گلدانی روی کاشی در دورۀ قاجار گسترش یافته و 
نسبت به نمونه های قبلی ازجمله نقوش گلدانی کاخ هشت بهشت، 
و  شاه  حمام  گلدانی  و  گل  نقوش  شدند.  نقش  طبیعت گرایانه  تر 
حمام روغنی به سبک قاجاری نقش شده و در آن ها گل ها واقعی 
ترسیم  زرد  و  سبز  آبی،  قرمز،  مانند  متنوعی  رنگ های  با  و  اند 
شده اند. در یک جمع بندی می توان بیان کرد که نقوش گلدانی به 
شکل انتزاعی در دورۀ صفوی و به شکل واقع گرایانه در دورۀ قاجار 

در کاشیکاری حمام های اصفهان مورد استفاده قرار گرفته اند.

در  کاشی  روی  »گل  ومرغ«  نقش  کاربرد  مرغ:  و  گل   .5.2.3
عصر قاجار رواج یافت. نمونۀ جالبی از کاربرد گل  ومرغ با اجرای 
وجود  علیقلی  آقا  حمام  گرمخانۀ  کاشي های  روی  ظریف  بسیار 
دارد )تصویر 11(. طرح ترکیبی گل  ومرغ یکی از موضوعات اصلی 
نگارگری ایرانی است که با وجود نمونه هایی از آن در هنر صفوی 
و زندیه، در دورۀ قاجار به اوج رسید. مقبولیت نقاشی های گل  ومرغ 
و  »تک  ورقی«  نقاشی  رونق  چون  مواردی  از  ناشی  می توان  را 
همچنین نقاشی الکی، تغییر سلیقۀ عمومی، پیدا شدن حامیان 
نقاشی های  از  پذیرفتن  تأثیر  از میان دولت مردان شهری،  جدید 
گراورهای  و  چاپی  تصاویر  فرانسوی، حضور  گوبلن های  و  چینی 
اروپایی به سبب دادوستد بازرگانی شرکت های گوناگون اروپایی 
دانست.  دوران  آن  ادبیات  از  گرفتن  تأثیر  همچنین  و  ایران  در 
جریان اسلوب فرنگی  سازی در ایران و رشد و بسط آن در نیمۀ 
گل  و مرغ  سازی  بر  خرسندکننده  اثری  هجری،  یازدهم  سدۀ  دوم 
اروپا  ناتورالیستی  هنری  به سنت  بیشتر  چه  هر  را  آن  و  داشته 
نزدیک کرده است )آژند، 1385: 329ـ 330(. هرچند کاشي هایی 

 تصویر 10. کاشی با نقش گلدان انتزاعی، چال حوض حمام شاهزاده ها
)عکس از: نگارندگان(.

 تصویر 9. کاشی  نگاره با نقش درخت شکوفه در میاندر حمام علیقلی  آقا
)عکس از: نگارندگان(.
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دارد،  وجود  از صفوی  قبل  ادوار  در  گیاهان  و  پرنده  مضامین  با 
نقش گل  ومرغ به شیوۀ جدید و متفاوتی به معماری دورۀ زندیه راه 
یافت و در دورۀ قاجار به شکلی گسترده مورد استفاده قرار گرفت 
از  دیگر  کاشی،  روی  گل  و مرغ  نقاشی  سبک  در   .)329 )همان، 
رنگ های الجوردی و نیلی ـ که از رنگ  های اصیل کاشی محسوب 
از رنگ های کرم، قرمز و زرد  می  شدند ـ خبری نیست و بیشتر 
استفاده شده است که اصیل نیستند ولی می توان از آن به مثابه 
یک تنوع در کاشیکاری زمان قاجاریه یاد کرد؛ مانند نقوش گل و 
مرغ در بهارستان در تهران و در مسجد ـ مدرسۀ سید در اصفهان 
)صوفیان، 1372: 12(. استفاده از کاشي هایی با نقش گل ومرغ در 
گرمخانۀ حمام علیقلی  آقا، بیانگر اهمیت و مقبولیت این نقش در 
آن زمان است. به احتمال بسیار، می توان سبک گل و مرغ خاصی 
برای حمام علیقلی  آقا در اصفهان تعریف کرد که بر اساس شیوۀ 

ترسیم گل ها، پرنده ها و رنگ های به کاررفته قابل توضیح است.

کاشیکاری  در  انگور،  و  تاک  نقش  انگور:  و  تاک  نقش   .6.2.3
بناهای دورۀ صفویه، به صورت نقوش پیچان اسلیمی به کار رفته 
و کم  تر واقع گرایانه به کار گرفته شده است اما این نقش در تعدادی 
از بناهای دورۀ قاجار، عالوه بر شکل اسلیمی آن، متأثر از غرب به 
صورت واقع گرایانه نیز کار شده است )بمانیان و دیگران، 1390: 
43(. طرح تاک به شیوۀ واقع گرایانه  فقط در گرمخانۀ حمام بزرگ 
بنابراین  است.  رفته  کار  به  کوچک  حمام  میان در  و  علیقلی  آقا 
استفاده از نقش انگور و برگ آن در حمام های اصفهان به  خصوص 

در عصر صفوی رواج نداشته است.

7.2.3. ساير نقوش گیاهی: تعداد انگشت شمار نقش میوه که 
برای پر کردن زمینه و ایجاد تعادل بین عناصر تصویر به کار رفته 
اند، حاکی از آن است که در حمام های اصفهان، نقش میوه اهمیت 
چندانی نداشته و مورد توجه نبوده است. روی کاشي های حمام 
نظر  است.  شده  تصویر  شاه عباسی  گل  از  ابتدایی  نقش  رهنان، 

نگارندگان بر این است که با توجه به جدا بودن روستای رهنان از 
شهر اصفهان در دورۀ زندیه 7 و نیافتن نمونۀ مشابه طرح گیاهی 
مورد بحث در محدودۀ مطالعاتی، می توان احتمال داد کاشي های 

حمام رهنان، تولید یک کارگاه محلی بوده است.

3.3. نقوش حیوانی
به  اصفهان،  حمام های  صفوی  کاشي های  در  جانوری  نقوش  از 
نمانده  باقی  نمونه ای  وزیر،  حمام  کاشي های  پرندگان  استثنای 
شکل  به  حمام ها،  قاجاری  کاشي های  در  جانوری  نقوش  است. 
واقع گرا و اغلب به عنوان تکمیل کنندۀ طرح اصلی مورد استفاده 
قرار گرفته اند. استفاده از نقوش حیواناتی مانند اسب، آهو و شیر 
در صحنه های شکار در نگارگری و کاشیکاری قاجاری بیانگر ارتباط 
نزدیک بین هنرمندان است. بعضی نقوش مانند نقش گرفت  و گیر 
گاو و شیر بر روی کاشي های سردر حمام حاج بنان و شکار شیر 
در صحنۀ شکارگاه جنبۀ نمادین دارد )تصویر12(. حملۀ شیر به 
گاو، نماد پیروزی و قدرت، غلبۀ تابستان بر بهار، برکت و فراوانی 
نقش  فراوان  کاربرد  وجود  با   .)280  :1369 )یاحقی،  است  بوده 
در حمام های  دیو  یا  مانند سیمرغ  اساطیری  و  ترکیبی  حیوانات 
سایر شهرها، در کاشیکاری حمام های شهر اصفهان از این نقوش 

استفاده نشده است.

4.3. نقوش انسانی
ترسیم انسان هایی با پوشش عصر صفوی، به حالت سه  رخ یا نیمرخ 
با شاخۀ گلی در دست و نقش جوانانی که در کنار درختان پرشکوه 
در حال مصاحبت با یکدیگر هستند، از اصلی ترین موضوعات در 
نگارگری و کاشیکاری صفوی است که در کاشي های حمام وزیر 
)تصویر 13( و شاه علی نیز انعکاس یافته است. ترسیم نقش انسان 
نوآوری های  از  در حمام  علیقلی  آقا  قالب یک شخصیت خاص  در 
کاشیکاری حمام های صفوی محسوب می شود که در ادوار بعدی 
مورد تقلید قرار گرفت )طبسی، 1386: 161(. پرترۀ علیقلی  آقا به 

 تصویر 12. کاشی  نگاره قاجاری با مضمون صحنۀ شکارگاه در گرمخانۀ
حمام علی قلی  آقا )عکس از: نگارندگان(.

 تصویر 11. کاشی با نقش گل و مرغ در گرمخانۀ حمام علیقلی
)عکس از: نگارندگان(.
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جدول 3. مقایسۀ ویژگی های نقوش گیاهی در حمام های اصفهان در دو دورۀ صفوی و قاجار )تدوین از: نگارندگان(.   .)نگارندگانتدوين از: صفوي و قاجار (ة هاي اصفهان در دو دور گياهي در حمامهاي نقوش ويژگية مقايس .3جدول 
  قاجارةدور صفويهة دور  انواع نقوش

ش گياهي
نقو

  

مي
سلي

ا
 ـ 

يي
ختا

  

  به قواعد نقوش سنتي مانند رعايت بندها توجهي بي   قواعد نقوش سنتيو رعايت اسلوب 
  از عناصر ختايي استفاده محدود و كم  استفاده فراوان از عناصر ختايي

  هاي اروپايي فرم از استفادهعدم   هاي اروپايي فرم زا استفادهعدم 
  و طبيعي گرا واقعهاي  گل  هاي انتزاعي و تجريدي گل

  هاي متوسط و گاهي ضخيم شاخه  ها بسيار نازك اغلب شاخه
  هويت وابسته به ساير نقوش  هويت مستقل و واضح

اني
گلد

ش 
نقو

  

  دار پايهگلداني ة بدن  مانندنگتُة بدن
  ظريف ةبدن  روي بدنه ماننداسليمينقوش  از تفادهاس

  سه نمونه)( هاي پرگل و كاربرد بيشتر گلدان  يك نمونه)( كاربرد كم
  هاي طبيعي و اغلب گل رز گل از استفاده  ختايي داخل گلدان هاي گل از استفاده

  شدت رنگ بيشتراي با  هاي آبي، سبز، زرد و قرمز و قهوه رنگ  هاي كاشي نامشخص بودن رنگ

رغ
و م

ل 
ش گ

نق
  

  گل رز و زنبق ويژه به گرا واقعهاي  گل از استفاده  - 
  طيف رنگي محدود و اغلب بنفش، زرد و قرمز  - 
اهميت نقوش  از كه نحوي به اسليميها به همراه نقوش  گل از استفاده  - 

  .است شده كاسته اسليمي

اك
ت

  

هاي آبي  رنگ از استفاده، تزيينية ، داراي جنبگرا طبيعت نسبتاً  - 
  براي نقش تاك قرمز وزرد  الجوردي براي زمينه و سبز،

خت
 در

ش
نق

  

  ماننددرخت شكل يكحركات سريع قلم براي ايجاد  از استفاده  ظرافت در طراحي

 تر كوچك ابعاد دورهدر اواخر اين  نگارهكاشينقش اصلي 
  شود. و از اهميت آن كاسته مي شده

  .است شده  اندهر زمينه پسبه 

بخش زيادي از كادر را در اختيار دارد. در اواخر اين دوره 
  شود. از طرح اصلي مطرح مي جزئي عنوان به

  .است رفته كار  بهزمينه ة عنصر پركنند عنوان بهتنها 

دوره نقوش اين نقوش انتزاعي و در اواخر  از استفاده
  گرا واقع

  .اند شده  ترسيم گرا واقعاغلب به شكل 

  هاي سبز درخشان طيفي از رنگ از استفاده  هاي طبيعي هاي محدود و دور از رنگ رنگ از استفاده
هاي متعدد،  نقوش درختان اغلب شلوغ است و داراي برگ

  هاي فراوان و ميوه هستند. شكوفه
  .اند  شده  دادهنشان  بار بيبودن خيلي ساده و  اهميت كمبه دليل 

ات و عناصري مانند برگ به شكل نشان دادن جزيي
  مشخص

  عدم نشان دادن جزييات

شي
حا

ة 
هي

گيا
  

  گرا واقع نسبتاًهاي  گل  هاي ختايي اغلب گل
  استفاده محدود از نقوش ختايي و به شكلي نازل  نقوش ختايي به ميزان بسيار زياد از استفاده

  ظرافت نقوش پايين است  ها توجه بسيار به ظرافت حاشيه
  مانند قرمز، زرد و سبز  هاي شاد و گرمي سفيد، رنگ  هاي زرد، آبي، سفيد، سبز تفاده غالب از رنگاس

  
  82



عنوان اولین نمونۀ ترسیم چهرۀ یک شخص حقیقی بر کاشی در 
حمام ها حائز اهمیت است. زیرا الگویی برای دوره های بعد مانند 
نقش احمدشاه در سردر حمام پیرسرای رشت شد )تصویر 14(. در 
اوایل عصر قاجار، متأثر از نقاشی روش مند صفوی، نقوش انسانی 
موزون و بر پایۀ قواعد نگارگری اواخر عصر صفوی ترسیم می شدند 
اما در اواخر دورۀ قاجار، کیفیت نقوش انسانی روند نزولی یافت. 
هنر  درباری  غیر  سفارش دهندگان  شمار  صفوی  عصر  اواخر  در 
کارگاه های  در  نقاشان  از  بعضی  احتماالً  یافت.  افزایش  نگارگری 
کاشیکاری نیز فعالیت می کرده  اند. درنتیجه کاشی نگاره ها تا حد 
زیادی از نگاره ها الگو پذیرفته اند. عدم استفاده از نقوش اساطیری، 
نقوش  اندک  تعداد  و همچنین  عریان  نقوش  و حماسی،  پهلوانی 
اصفهان  کاشیکاری حمام های  در  توجه  قابل  نکات  دیگر  از  زنان 

هستند.

5.3. کتیبه
نصب کتیبه های ساده در سردر و سربینۀ حمام ها مرسوم بوده و 
محتوای آنها نام حمام، مضامین عامیانه، مذهبی بوده است. کلمۀ 

در  محمد  و  علی  اهلل،  کلمات  و  آقا  علیقلی  در سردر حمام  علی 
متعلق  کتیبۀ  نمونه  تنها  معقلی  خط  به  خسروآقا  حمام  سربینۀ 
و  نسخ  ثلث،  خطوط  از  قاجار،  عصر  در  هستند.  صفوی  عصر  به 
نستعلیق به رنگ سفید بر زمینۀ آبی کتیبه های ناچیزی بر جای 

مانده که فاقد امضا و تاریخ هستند.

6.3. مناظر معماری
مناظر معماری از جملۀ نقوشی است که در پی اختراع عکاسی و 
ورود کارت پستال های اروپایی به ایران، وارد کاشیکاری ایران شده 
اند  قرار گرفته  استفاده  به میزان گسترده مورد  قاجار  و در عصر 
)بمانیان و دیگران، 1390: 7(. منظرۀ معماری در حمام علیقلی  آقا، 
یکی از بزرگ ترین منظره های ترسیم شدۀ روی کاشی، به  خصوص 
در حمام های ایران است )تصویر 15(. در پس زمینۀ کاشی قاجاری 
سردر حمام حاج بنان و کاشی  نگارۀ قاجاری زندگی عشایر در حمام 
علیقلی  آقا، ساختمان هایی در اندازۀ بسیار کوچک ترسیم شده اند.

ديگر  با  اصفهان  حمام های  کاشیکاری  تطبیقی  مطالعۀ   .4
حمام های ايران

اساس مطالعۀ  دارای کاشیکاری شاخص که  مهمترین حمام های 
تطبیقی این پژوهش قرار گرفته اند، عبارت هستند از حمام های 

تصویر 14. کاشی  نگاره با تصویر علی قلی  آقا و طرح خطی تهیه  شده از آن 
)عکس و طرح از: نگارندگان(.

تصویر 13. گرمخانۀحمام وزیر، محل قرارگیری کاشي های کوباچه و 
کاشي های یکرنگ در تصویر مشخص شده است )عکس از: نگارندگان(. 

تصویر 16. چال  حوض حمام علی قلی  آقا )عکس از: نگارندگان(.

 تصویر 15. کاشی  نگارۀ منظرۀ شهر در چال حوض حمام
)عکس از: نگارندگان(.
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شهر  در  وکیل  و  وزیر  ابراهیم خان،  سردارخان،  گنجعلی  خان، 
امیر احمد  کرمان، حمام پهنۀ سمنان، حمام های خان و سلطان 
حمام  شیراز،  عفیف آباد  باغ  حمام  سنندج،  خان  حمام  کاشان، 
حاج آقا تراب نهاوند، سردر حمام گلزار رشت، سردر حمام حاج 
شاه  حمام  شیراز،  وکیل  حمام  رشت،  در  حج  فروش  محمدجعفر 
مشهد، حمام چهارفصل اراک، و حمام بیگلری کرمانشاه. نتایج این 

بررسی به اختصار در جدول شمارۀ 5 ارائه شده است.

1.4. نقوش هندسی: کاربرد نقوش هندسی در قالب تکنیک های 
اصفهان  و  ایران  حمام های  سربینۀ  و  سردر  در  معقلی  و  معرق 
گره های  از  نمونه هایی  دارای  ایران  حمام های  می شود.  دیده 
هندسی هستند اما نقش مشابه  ای میان حمام های اصفهان با سایر 

حمام های مورد بررسی دیده نمی شود.

2.4. نقوش گیاهی: از مهم ترین نقوش به کاررفته در کاشیکاری 
حمام های ایران، نقوش گیاهی بسیار متنوع به خصوص به شکل 
واقع گرا است. طرح های اسلیمی در لچکی سردر و نقوش گل وبوته 
در ازارۀ حمام ها کاربرد داشته اند. نقوش ختایی و اسلیمی سهم 
اندکی از نقوش گیاهی در حمام های سایر مناطق ایران را به خود 
اختصاص داده اند. در حالی که نقوش گیاهی در کاشي های صفوی 
حمام های اصفهان، شامل نقوش ختایی و انتزاعی است. بسیاری 
از حمام های سایر شهرها متعلق به دورۀ قاجار هستند، بنابراین 
بخش عمده ای از نقوش آنها شامل گیاهانی با ترسیم واقع گرایانه 

است. کاربرد فرم اسلیمی های اروپایی )اسپیرال( در سایر حمام ها 
وجه تفاوت دیگری با کاشیکاری حمام های اصفهان است. نقوشی 
مانند درخت و انگور و حاشیه های گیاهی در سایر حمام های ایران 

به میزان انگشت شمار مورد استفاده قرار گرفته اند.
     با وجود در دست بودن نمونه هایی از نقوش گل و مرغ روی 
کاشی در حمام های مورد مطالعه، نمونه ای مشابه حمام علیقلی  آقا، 
یافت نشد. فرم بدن پرنده های ترسیم شده بر کاشي های اصفهان 
آثار نگارگری و کارهای الکی اصفهان است و پرندگان به  مشابه 
شیوۀ صحیح بر روی شاخه ها جای داده شده اند در حالی که در 
اغلب نمونه های موجود در حمام های مورد مطالعه، پرنده بر شاخه 
ندارد و بی دقت ترسیم شده است. همچنین نقوش گل و  تعادل 
مرغ در حمام های دیگر، تنوع رنگی بیشتری دارند. به نظر می رسد 
از وجود سبک های محلی در شهرهای مختلف  این مسئله ناشی 

باشد.

3.4. نقوش حیوانی: نقش شیر، گاو، اژدها و پرندگانی چون کبوتر، 
قرقاول و طوطی در کاشیکاری حمام های ایران بر جای مانده است. 
نقش جانوران ترکیبی و موجودات افسانه ای در حمام های ایران 
بسیار به کار رفته است. به عنوان مثال نقش دیو سپید در نبرد 
با رستم، به شکل های مختلف و اغلب به شیوۀ نقاشی قهوه خانه  
ترسیم  شده است. تعداد قابل توجه و تاریخ های متفاوت کاشی
 نگاره ها نشان می دهد این نقوش در سراسر دورۀ قاجار مورد پسند 
از نقش های مطرح در کاشیکاری حمام های  بوده است. طاووس 

جدول 4. نتایج بررسی نقوش و مضامین کاشیکاری در حمام های تاریخی اصفهان )تدوین از: نگارندگان(.

            
نام حمام                                       
  شده موارد بررسي

جارچي
دردشت  
  

وزير
  

شيخ بهايي
  

خسروآقا
  

علي
 

قلي
آقا

  

شاهزاده
ها 

  

رهنان
روغني  
حاج بنان  

  

  
  
  
  
  
  

  نقوش

  ×  -   -   ×  ×  -   -   -   -   -   اشكال هندسي  هندسي
  ×  -   -   -   ×  ×  -   -   -   -   گره

  -   -   -   ×  ×  ×  -   -   ×  ×  اسليمي و ختايي  گياهي
  -   -   -   -   ×  -   -   ×  -   -   درخت
  ×  ×  ×  ×  ×  -   -   -   ×  -   حاشيه
  -   -   -   -   ×  -   -   -   -   -   تاك

  -   ×  -   ×  -   -   -   -   -   -   گل و گلدان
  -   -   -   -   ×  -   -   -   -   -   گل و مرغ

  -   -   ×  -   -   -   -   ×  -   -   ساير
  ×  -   -   -   ×  -   -   ×  -   -   جانوري
  ×  -   -   -   ×  -   -   ×  -   -   انساني
  -   -   -   ×  ×  ×  ×  ×  ×  -   كتيبه

  هاي ايران اصفهان با ديگر حمام يها حمامكاشيكاري  تطبيقية مطالع. 4
ند، عبارت هستند از ه ااين پژوهش قرار گرفت تطبيقية مطالعاساس شاخص كه كاشيكاري  داراي هاي حمام ترين مهم
سلطان  وخان  هاي حمام سمنان،ة نپهحمام كرمان، در شهر  وكيل و، وزير خان ابراهيم، سردارخانخان، گنجعلي هاي حمام

تراب نهاوند، سردر حمام گلزار رشت، سردر  آقا حاجحمام شيراز،  آباد عفيفخان سنندج، حمام باغ حمام امير احمد كاشان، 
و حمام بيگلري  ،اراك چهارفصلحمام شاه مشهد، حمام وكيل شيراز، حمام در رشت،  فروشحج محمدجعفرحمام حاج 

 است. شده  ارائه 5ة شماردر جدول اختصار  بهاين بررسي  نتايج كرمانشاه.

هاي ايران و اصفهان  حمامة هاي معرق و معقلي در سردر و سربين كاربرد نقوش هندسي در قالب تكنيك نقوش هندسي:. 1.4
با ساير  اي اصفهانه ميان حمام ايمشابههاي هندسي هستند اما نقش  گره ازهايي  راي نمونههاي ايران دا شود. حمام ديده مي

  شود. مينبررسي ديده  مورد يها حمام
به  به خصوص بسيار متنوع هاي ايران، نقوش گياهي حمامكاشيكاري  در كاررفته بهنقوش  ينتر مهماز  نقوش گياهي:. 2.4

نقوش ختايي و  د.ان  كاربرد داشتهها  حمامة در ازار وبوته گل نقوشو سردر   در لچكي سليمي هاي ا است. طرح گرا واقع شكل
نقوش گياهي  كه  يحال در .اند  هاي ساير مناطق ايران را به خود اختصاص داده اسليمي سهم اندكي از نقوش گياهي در حمام

ة هاي ساير شهرها متعلق به دور بسياري از حمام شامل نقوش ختايي و انتزاعي است.هاي اصفهان،  صفوي حمام هاي يكاشدر 
 يياروپاهاي  كاربرد فرم اسليمي يانه است.گرا واقع با ترسيم شامل گياهاني ها آناز نقوش  اي ن بخش عمدهبنابرايقاجار هستند، 

 هاي يهحاشانگور و  و نقوشي مانند درخت هاي اصفهان است. حمامكاشيكاري  ديگري با تفاوتها وجه  در ساير حمام اسپيرال)(
 .اند  گرفته قرار استفاده مورد ارشم انگشتهاي ايران به ميزان  گياهي در ساير حمام

حمام مشابه  اي ، نمونهمطالعه هاي مورد حمامدر  از نقوش گل و مرغ روي كاشي يهاي با وجود در دست بودن نمونه
كارهاي الكي اصفهان است  گري ونگار آثاراصفهان مشابه  هاي يكاشبر  شده يمترس يها پرنده. فرم بدن ، يافت نشدآقاقلي يعل
 هاي مورد موجود در حمام يها نمونه در اغلب كه  يحال در اند  شده  دادهجاي  ها شاخهصحيح بر روي ة يوشان به پرندگو 
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اما در  بیگلری و حمام خان سنندج( است  )ازجمله حمام  ایران 
حمام های اصفهان فقط در نقوش آهک بری و نقاشی دیواری مورد 
استفاده قرار گرفته است. در یک جمع بندی می توان گفت نقوش 
حیوانی در حمام های ایران نسبت به حمام های اصفهان، از تنوع 
بیشتری برخوردار اند و در بین آنها نمونه های متعددی از نقوش 
تفاوت  می شود.  دیده  افسانه ای  موجودات  و  پهلوانی  اساطیری، 
و سایر  اصفهان  نقوش حیوانی در حمام های  ترسیم  در  چندانی 
شهرها مشاهده نمی شود. به نظر می رسد شیوۀ طراحی هنرمندان 
محلی، نقش و اثر قابل توجه  ای در اجرای این نقوش نداشته است.

حمام ها  در  انسانی  نقوش  کاربرد  اگرچه  انسانی:  نقوش   .4.4
منعی نداشته، تعداد نقوش انسانی بر کاشی حمام های ایران در 
بررسی  در  متأسفانه  هستند.  انگشت شمار  زندیه  و  صفوی  عصر 
دیگری  نمونۀ  گنجعلی  خان،  حمام  کاشي های  جز  به  انجام شده، 
متعلق به عصر صفوی در حمام های شاخص یافت نشد تا با نقوش 
گواه  به  قاجار،  دورۀ  در  مقایسه شود.  اصفهان  انسانی حمام های 

استفاده از مضامینی نظیر نقوش اساطیری و داستان های شاهنامه، 
شاهان  و  سربازان  نقش  مذهبی،  حماسی،  و  پهلوانی  نقوش 
قاجاری، زنان و مردم عادی، میزان استفاده از نقوش انسانی بیشتر 
شده است. در کاشیکاری حمام های شاخص ایران، اسلوب نقاشی 
قاجاری و رنگ های متنوع مرسوم دورۀ قاجار به کار رفته است. 
اصفهان،  علیقلی  آقای شهر  در صحنۀ شکار حمام  انسانی  نقوش 
بسیار پخته تر، موزون تر و باظرافت بیشتری ترسیم شده اند و نمونۀ 
مشابه آن در سایر حمام ها دیده نمی شود. انسان های ترسیم شده 
به  متعلق  که  علیقلی  آقا  حمام  در  عشایر  زندگی  کاشی نگارۀ  در 
اواخر دورۀ قاجار است، از کیفیت بسیار پایینی در نقاشی برخوردار 
است و شباهت بسیاری با نقوش انسانی در کاشی حمام های دیگر 
دارد. در هیچ کدام از حمام های ایران نقوش عریان انسانی دیده 
نمی شود و نقش زنان نیز به تعداد اندک مورد استفاده قرار گرفته 
کاشي های  بر  انسانی  نقوش  ترسیم  آغاز  زمان  از  اگرچه  است. 
بگوییم حمام های اصفهان  اما می توانیم  نداریم،  حمام ها اطالعی 
کاشیکاری  در  انسانی  نقوش  کاربرد  انتقال دهندۀ  و  رواج  دهنده 

 جدول 5. نتایج مطالعۀ تطبیقی نقوش در حمام های اصفهان و حمام های شاخص موردمطالعه )تدوین از: نگارنده(.
  .نگارنده)تدوين از: ( شاخص موردمطالعه يها حمام اصفهان و يها حمامنقوش در تطبيقي ة مطالعنتايج  .5 جدول 
  شاخص موردمطالعه هاي حمام  اصفهان ايه حمام  نوع نقش
  گره ،كاشي مربع چندضلعي، گرههاي كاشي هندسي
اسليمي و  گياهي

  ختايي
 در عصر صفويتوجهقابلظرافتبابه ميزان فراوان و

  تر در عصر قاجار همراه با افت كيفيتبه ميزان كم
  به ميزان محدود

مكتبنگارگريمتأثر ازدر عصر صفوي،ويژهبهفراوانبه ميزان  درخت
اصفهان، شامل درختان شكوفه، درختان ميوه، درخت ياس و 

  چندين نمونه درخت سرو
و اغلب به شكل  نگارهكاشي زمينه پسدر عصر قاجار در 

  گرايانه واقع

ة زمين پساغلب در  گرايانه واقعبه تعداد كم و به شكل 
  هانگاره كاشي

 كم ها نهنموتعداد  كمهانمونهتعداد   تاك
ها  عدم استفاده از گلدان انتزاعي، استفاده از انواع گلدان سادهگراواقعهاييك مورد گلدان انتزاعي، گلدان  گل و گلداني

  گرا واقعهاي فراوان به شكل  با گل
ظرافت و دقت فراوان در ترسيم نقوش و جايگيري درست پرنده  گل و مرغ

مشخصي چون  هاي گلاز محدود، استفاده  هاي رنگ بر شاخه،
  رز، زنبق و صدتوماني

متأثر از ها  ، نقوش و رنگها نمونهعدم ظرافت در بعضي 
  آميزي رنگة شيوو  ها گلنقاشي قاجاري، تنوع در نوع 

 هاي حاشيه
  گياهي

   تنوع فراوان و اغلب با استفاده از نقوش ختايي و اسليمي

مانند  اي افسانهطاووس و موجودات ويژهبهات انواع حيوان جانوران اهلي، شير پرنده، حيواني
  اژدها و ديو

، كاربرد نقوش حماسي، اي خانهقهوهمطابق نقاشي  مطابق اصول نگارگري مكتب اصفهان انساني
  پهلواني

آبي، خطوط بنايي، ثلث، نسخ و ة زمينخط سفيد بر  آبي، خطوط بنايي، نسخ و نستعليقةزمينخط سفيد بر كتيبه
  نستعليق

  بر مناظر طبيعي تأكيد بر معماري تأكيد  مناظر معماري

  نتيجه
و ساير نقوش  ،نقوش هندسي، گياهي، حيواني، انساني هاي گروهدر  توان ميهاي شهر اصفهان را  در حمام كاررفته بهنقوش 

كتيبه و مناظر به  و سينقوش هند گيري ازكه بهره دهد ميد. نتايج بررسي نشان كر بندي طبقهمانند كتيبه و مناظر معماري 
 نقش شدههاي اصفهان  مامهاي ح تعداد كم، نقوش حيواني و انساني به ميزان متوسط و نقوش گياهي به فراواني در كاشي

 ظرافت باهاي اصفهان، استفاده از نقوش ختايي  هاي حمامنگاره است. توجه به ظرافت و دقت در ترسيم نقوش در اغلب كاشي
زياد در عصر صفوي، تنزل نقوش ختايي از لحاظ كميت و كيفيت در عصر قاجار، رواج نداشتن نقوش جانوري فراوان و به تعداد 

نقوش انساني و حيواني از  ويژهبهكاشيكاري  نقوش تأثيرپذيريدر عصر صفوي،  ويژهبهاصفهان  هاي حمامكاشيكاري  در
صفوي و قاجار، ة دوردر طبيعت، مجالس بزم و شكار در  وگذار گشتنگارگري اصفهان، استفاده فراوان از مضامين درباري مانند 

برخي از  ،عدم استفاده از برخي نقوش مانند نقوشي حماسي و پهلواني، استفاده محدود از نقوش هندسي و نقش زنان
  شوند. هاي اصفهان محسوب مي حمامكاشيكاري  شاخص در هاي ويژگي

مانند استفاده از نقش يك فرد حقيقي روي كاشي،  ها نوآوريبرخي  أمنش احتماالًمطالعاتي،  هاي نمونه اساس بر
 هاي حمامموجود در  هاي كاريكاشي، استفاده از نقوش گلداني در حمام، ها ازارهبا ابعاد بزرگ بر  هايي نگارهاستفاده از كاشي 
 توجه بر تزيينات ترين بيشاصفهان،  هاي حمامدهد در  نشان مي شده انجامتطبيقي ة مطالع چنين هماصفهان هستند. 

و  بري آهكبر روي تزيينات  عمدتاً )تعدادي معدود جز به(ساير شهرها  هاي حمامدر  كه  حالي دراست  يافته تمركزكاشيكاري 
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حمام ها بوده اند و احتماالً الگو نیز قرار گرفته اند. نقوش انسانی در 
حمام های ایران تنوع بیشتری نسبت به حمام های اصفهان داشته 
است، اما به دلیل سابقۀ نقاشی و نگارگری در شهر اصفهان، شیوۀ 
نقاشی روی کاشي ها در حمام های اصفهان پختگی بیشتری دارد 

و همین مسئله وجه اصلی تفاوت آنهاست.

در  به کاررفته  و حتی خطوط  اجرا  5.4. کتیبه ها: محتوا، شیوۀ 
کتیبه های حمام ها در اصفهان و سایر شهرهای ایران یکسان بوده 

و چندان تفاوتی با یکدیگر ندارند.

6.4. مناظر معماری: در حمام ها به تعداد انگشت شمار از نقش 
منظره های  نقش  مانند  است  استفاده شده  کاشیکاری  در  مناظر 
با مقایسۀ نقش مناظر حمام  اراک.  طبیعت در حمام چهارفصل 
و  نقوش  در طراحی  تفاوت هایی  اصفهان، می توان  و حمام  اراک 

رنگ بندی آنها مشاهده کرد.

نتیجه
در  می توان  را  اصفهان  شهر  حمام های  در  به کاررفته  نقوش 
گروه های نقوش هندسی، گیاهی، حیوانی، انسانی، و سایر نقوش 
مانند کتیبه و مناظر معماری طبقه بندی کرد. نتایج بررسی نشان 
می دهد که بهره  گیری از نقوش هندسی و کتیبه و مناظر به تعداد 
کم، نقوش حیوانی و انسانی به میزان متوسط و نقوش گیاهی به 
فراوانی در کاشي های حمام های اصفهان نقش شده است. توجه به 
ظرافت و دقت در ترسیم نقوش در اغلب کاشی نگاره  های حمام های 
اصفهان، استفاده از نقوش ختایی با ظرافت فراوان و به تعداد زیاد 
در عصر صفوی، تنزل نقوش ختایی از لحاظ کمیت و کیفیت در 
عصر قاجار، رواج نداشتن نقوش جانوری در کاشیکاری حمام های 
اصفهان به  ویژه در عصر صفوی، تأثیرپذیری نقوش کاشیکاری به
ویژه نقوش انسانی و حیوانی از نگارگری اصفهان، استفاده فراوان 
و  بزم  در طبیعت، مجالس  مانند گشت وگذار  درباری  از مضامین 
شکار در دورۀ صفوی و قاجار، عدم استفاده از برخی نقوش مانند 
و  هندسی  نقوش  از  محدود  استفاده  پهلوانی،  و  حماسی  نقوشی 
نقش زنان، برخی از ویژگی های شاخص در کاشیکاری حمام های 

اصفهان محسوب می شوند.
برخی  منشأ  احتماالً  مطالعاتی،  نمونه های  اساس  بر 
کاشی،  روی  حقیقی  فرد  یک  نقش  از  استفاده  مانند  نوآوری ها 
از  استفاده  ازاره ها،  بر  بزرگ  ابعاد  با  نگاره هایی  از کاشی  استفاده 
حمام های  در  موجود  کاشیکاری های  حمام،  در  گلدانی  نقوش 
اصفهان هستند. همچنین مطالعۀ تطبیقی انجام شده نشان می دهد 
در حمام های اصفهان، بیشترین توجه بر تزیینات کاشیکاری تمرکز 
یافته است در حالی که در حمام های سایر شهرها )به جز تعدادی 
معدود( عمدتاً بر روی تزیینات آهک بری و نقاشی دیواری تمرکز 
در حمام های شاخص  نقوش  و  مضامین  تنوع  اگرچه  است.  شده 
مانند  مواردی  اما  است،  اصفهان  از حمام های  بیشتر  موردمطالعه 
عدم  یا  استفاده  و  نقوش  کیفیت  نقوش،  طراحی  و  ترسیم  شیوۀ 
استفاده از برخی نقوش، باعث ایجاد تفاوت هایی میان کاشي های 
حمام های اصفهان با سایر حمام ها شده است. به نحوی که می توان 

مانند  نقوش  برخی  ترسیم  در  محلی  سبک های  وجود  احتمال 
نقوش گل و مرغ بر کاشي های حمام های ایران مطرح کرد.

پی نوشت  ها
* این مقاله برگرفته از پایان نامۀ کارشناسی ارشد جمیله منصوری 
تزیین کاشیکاری  بررسی و مطالعۀ تکنیک ساخت و  با عنوان 
در حمام های تاریخی شهر اصفهان از آغاز عصر صفویه تا اواخر 
دورۀ قاجار به راهنمایی دکتر سیدهاشم حسینی و مشاورۀ دکتر 

میترا شاطری است.
خربةالمفجر،  گرمابۀ  »در  داده:  گزارش  پرایس  کریستین   .1
مجسمۀ  حتی  و  سنگ  بر  کنده کاری  با  دل انگیز  آرایش های 
آدمیان برآورده بودند. طاق در ورودی با مجسمۀ خلیفه در جامۀ 
سرخ آراسته شده و این در از رواقی گنبددار به تاالری بزرگ که 
کف آن با موزاییک پوشیده شده باز می شود. در کنار گرمابه، 
تاالر بار کوچکی بود که یک نقش نیم دایره با درخت، سه آهو 
و یک شیر به رنگ های سیاه، آبی مایل به سبز و قهوه ای و با 
تکنیک موزاییک کاری در آنجا برآورده بودند« )پرایس، 1364: 

17ـ 18(.
2. یکی از این نقوش قابل توجه در حمام های عباسی، تصویر عنقا 
با صورتی مثل انسان و منقاری چون کرکس با چهار بال و دو 

دست چنگال  دار بوده است )مسعودی، 1374: 577(.
پخش  حال  در  فردوسی  تصویر  با  کاشیکاری  از  جالبی  نمونۀ   .3
در  نظامی  خمسۀ  داستان های  تصویر  و  طال  و  نقره  سکه های 
حمام بلخ متعلق به دورۀ تیموری گزارش شده است )کشاورزی، 
حمام های  از  بسیاری  تخریب  دلیل  به  متأسفانه   .)1376:6
شواهد  اصلی ترین  نگاره ها  آنها،  به  وابسته  تزیینات  و  تیموری 

برای بررسی تزیینات در حمام ها محسوب می شوند.
4. برای اطالعات بیشتر در این باره رجوع کنید به: )ثابتی، 1382: 

135ـ 138( و )نوری شادمهانی، 1385: 22ـ 24(.
با  حمام  خارج  »نمای  می نویسد:  این باره  در  پوالک  یاکوب   .5
نقاشی های بد بازاری تزیین شده است که معموالً تصویر غول ها 
می سازد«  مجسم  را  رستم  نبرد  صحنه های  یا  کشتی گیران  و 
 ...« می نویسد:  دیگر  جای  در  نیز  و   .)67  :1361 )پوالک، 
مطلوب ترین نقش ها، تصویر سواری است که با شمشیر پهلوان 
فاتح، دو نیم شده است، درحالی که نیمی از او در حال فروافتادن 
از اسب است، نیم دیگر خود را قائم به اسب نگاه داشته است« 
قاجار  دورۀ  به  مربوط  سرنا  کارال  سفرنامۀ  در   .)244 )همان، 
می خوانیم: »این تصاویر از نوع نقاشی دیواری بسیار ابتدایی و 
پرچم  می کشند.  دبستانی  اطفال  که  است  شبیه صورتک هایی 
شاهنشاهی و شیر و خورشید، دیگر تصاویر بزرگ منقوش در 
این تابلوهاست. قوۀ تخیل صورتگر، در کنار این تصاویر چیزهای 
عجیب دیگری ترسیم کرده است که هیچ گونه تناسبی با یکدیگر 
ندارند. ازجمله آنها تصویر زنانی است با صورت های باز، میمونی 
بزرگ به حالت آویخته با گل یا میوهای در دست و حیواناتی 

که از کشتی نوح خارج می شوند« )سرنا، 1363: 167ـ 168(.
6. فرم  های اسلیمی اروپایی، معادل در نظر گرفته شده برای واژۀ 
حلزونی  و  مارپیچ  معنای  به  لغت  در  اسپیرال  است.  اسپیرال 
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است.
ابنیۀ دورۀ زندیه در محلۀ رهنان، در نزدیکی  از  7. حمام رهنان 
شهر اصفهان بوده که با رشد و گسترش محدودۀ شهر، امروزه به 

یکی از مناطق شهر اصفهان تبدیل شده است.
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چکیده
شهرستان طارم در شمال شرقی استان زنجان واقع و با استان های گیالن و اردبیل همجوار است. این 
تاریخی شده است.  تاریخ و  از  ادوار پیش  این مناطق در  از فرهنگ های  تأثیرپذیری  موقعیت سبب 
همچنین  و  تبادالت  این  شدن  روشن  برای  باستان شناسی  کاوش های  منطقه  این  اهمیت  علی رغم 
این  نشان دهندۀ  که  محوطه ها  این  از  یکی  است.  نگرفته  صورت  منطقه  این  فرهنگ های  شناخت 
تبادالت است، محوطۀ تشویر است که بر اثر فعالیت های راه سازی در سال 1389 کشف شد. در کاوش 
نجات بخشی این محوطه، نگارنده برای روشن کردن وضعیت آثار و بقایای معماری چهار ترانشه A و 
B و C و D در دیوارۀ برش خوردۀ جاده حفر کرد که در نتیجۀ آن بقایای معماری و بخشی از یک 
سازۀ عظیم مشخص شد. بیشترین آثار معماری و داده های سفالی از ترانشۀ A که بزرگ ترین ترانشۀ 
ایجادشده از نظر ابعاد و اندازه بود به دست آمد. در این سازه آجرهای بزرگی به اندازه های مختلف 
به توصیف و  آثار  این  این مقاله به علت اهمیت  ابعاد کوچکتر به دست آمد. که در  و همچنین در 
طبقه بندی و همچنین مقایسۀ آنها با نمونه های مشابه که در محوطه های دورۀ اشکانی به دست آمده 
پرداخته شده است، که هم مبنایی برای تاریخ گذاری این محوطه به شمار می رود و هم نشان دهندۀ 
اند. بنابراین بر  استاندارد و شیوۀ معماری خاص دورۀ اشکانی است که در این محوطه کاوش شده 
اساس آثار معماری و شیوۀ ساخت بناها و سفال های به دست آمده، این محوطه مربوط به دورۀ اشکانی 

میانه و متأخر است که تا اوایل دورۀ ساسانی همچنان تداوم داشته است.

واژه  های کلیدی
 زنجان، طارم، محوطۀ تشویر، معماری، آجر.

89



مقدمه
در  که  است  زنجان  استان  هفتگانۀ  شهرستان های  از  یکی  طارم 
بخش،  دو  شامل  و  شده  تأسیس  آب بر  مرکزیت  به   1376 سال 
پنج دهستان و 150 پارچه آبادی است که 102 پارچۀ آن دارای 
سکنه اند. مساحت این شهرستان 2235 کیلومتر مربع است و از 
شمال به استان اردبیل و از شرق و شمال شرقی به استان قزوین 
و استان گیالن، از جنوب به شهرستان ابهر و از غرب به شهرستان 
زنجان محدود است. این شهرستان دارای ناهمواری های بسیاری 
است و رود پرآب و خروشان سفیدرود )قزل اوزن( درۀ عمیقی در 
آن ایجاد کرده است. ارتفاع کف این رودخانه در گیلوان به کمتر 
از 400 متر از سطح دریا رسیده و طرفین آن رشته کوه هایی قرار 
گرفته که ارتفاع برخی از قلل آن بیش از 2800 متر است )سازمان 

برنامه و بودجه، 1385: 2ـ 4(.
     بررسی و کاوش در روستای تشویر به دنبال کشف آجرهای بزرگ     
بقایای  و همچنین کشف  و عملیات خانه سازی  هنگام کندن پی 
آثار معماری در کیلومتر 49/700ـ 49/800 راه آسفالتۀ  دیوار و 
و  راه سازی حین خاک برداری  مکانیکی  بیل  که  تشویر  ـ  گیلوان 
تعریض این قسمت از مسیر بخش هایی از آن را تخریب کرده بود، 
آغاز شد. برای آگاهی از وضعیت آثار باستانی و جلوگیری از تخریب 
بیشتر آثار فرهنگی چندین گمانه تعریف شده و خاکبرداری شدند. 
بیشترین داده های فرهنگی شامل بقایای معماری و سفال و دیگر 

نهشته های باستانی بود از ترانشۀ A به دست آمد.
آثار  نجات بخشی  و  مستندسازی  منظور  به  گمانه زنی  این       
تخریب شده یا در معرض تخریب انجام شد. لذا در ابتدا با فرضیۀ 
خاصی همراه نبود، اما نگارنده بعد از بررسی محوطه ها و گمانه زنی 
در این محل که به کشف قسمتی از یک سازه و بنای عظیم منجر 
شد، معتقد است که این آثار نشان دهنده اهمیت سیاسی و تجاری 

و مذهبی این محوطه در دورۀ اشکانی و ساسانی است. 
     در سال 1389 در طرحی با همکاری میراث فرهنگی زنجان 
کاوش  و  بررسی  به  نگارنده  زنجان،  استان  راه سازی  ادارۀ  و 
 ،1391  :1394 )نوراللهی،  کرد  اقدام  محوطه  این  نجات بخشی 
نجفی  ارض اهلل  اخیر  سال های  در   .)Nourallahi, 2015 1389؛ 
)1386( و ابوالفضل عالی )1387( این منطقه را بررسی کرده اند 
ولی به علت مدفون بودن محوطه تشویر در زیر روستا و رسوبات 
اند.این  هیچکدام در گزارش هایشان اشاره به این محوطه نکرده 
از گزارش گمانه زنی نگارنده است که در بر گیرندۀ  مقاله بخشی 
مقدمه و تاریخچۀ مطالعات باستان شناسی و جزئیات کامل معماری 
و   آمده  به دست   A ترانشۀ  و مصالحی است که در طول کاوش 
محوطه های  از  دست  این  از  یافته هایی  با  آنها  مقایسۀ  همچنین 
همزمان دیگری در شمال غرب و غرب و مناطق همجوار فرهنگی 
دیگر. در پایان نیز یک جمع بندی از کلیۀ مطالب ارایه شده است.

بوم شناسی 
آسفالته  جادۀ   49/800 کیلومتر49/700ـ  در  تشویر1  روستای 
گیلوان ـ سرخه دیزج قرار گرفته است. این روستا در طول جادۀ 
آسفالته شکل گرفته و جدید است. در زلزلۀ 31 خرداد 1369 ـ 
آنکه  سبب  به  ـ  شد  منطقه  این  در  فراوانی  موجب خسارات  که 

شده  ساخته  خام  خشت  و  چینه  از  اکثراً  روستاییان  خانه های 
بود، کاماًل ویران شد و روستای کنونی پس از زلزله از نو ساخته 
شده است. امروزه بقایای روستای متروک تشویر در ساحل راست 
رودخانۀ یوخاری چای که از میان روستا می گذرد قرار دارد که در 

اطراف آن باغ های زیتون روستا واقع است.
     بیشتر مردمان ساکن روستای تشویر به کشت سیر و سیب زمینی 
انجام  محدودی  سطح  در  غالت  دارند.کشت  اشتغال  باغ داری  و 
است  حبوبات  کمی  حدود  تا  و  جو  و  گندم  شامل  که  می گیرد 
که علل آن می توان به کمبود آب و زمین قابل کشت اشاره کرد. 
زیرا این منطقه تپه ماهوری و دارای پستی و بلندی فراوان است و 
انتقال آب تقریباً در بیشتر موارد به علت دوری از سفیدرود )قزل 
از  که  رودخانه ای  تنها  دیگر  طرف  از  و  نیست  امکان پذیر  اوزن( 
میان روستای تشویر می گذرد، رودخانۀ فصلی یوخاری چای است 
که آن هم در اکثر فصول سال کم آب و خشک است. دیگر علت 
کمِی زمین های زیر کشت غالت، اقتصادی نبودن کشت این اقالم 
است. وجه تسمیۀ رودخانۀ یوخاری چای، عبور این رودخانه از درۀ 

یوخاری چای و به معناي رودخانۀ باالیي است.
     سکنۀ روستا در کنار کشاورزی به پرورش گاو و گوسفند و بز و 
طیور )مرغ، بوقلمون، غاز، اردک( برای رفع نیاز خانواده می پردازند. 
که  خانواده ایی  که  است  این  کرد  اشاره  آن  به  باید  که  نکته ای 
که  روستاهایی  در  بیشتر  دارند،  اشتغال  دامپروری  و  دامداری  به 
در ارتفاعات خان چایی و ییالق واقع شده اند، مستقر هستند. به 
سبب آب وهوای مناسب ارتفاعات و دسترسی به علف تازه تا مدتی 
بیشتر، حضور روستاییان دامپرور در آنها نسبت به روستاهای کف 

دره بیشتر است )نقشۀ 1(.
     از نظر آب و هوا روستای تشویر تابعی از وضع اقلیمی شهرستان 
تابستان های  و  به طور کلی روستا زمستان های سرد  طارم است. 
گرم دارد و ارتفاعش از سطح دریا حدود 590 متر است به همین 
سبب تابستان ها گرم و خشک و در بعضی روزها هوا شرجی است. 
مردمان ساکن در این منطقه به زبان ترکی صحبت می کنند، ولی 
از کردهای کرمانج  روستای تشویر و چندین روستای دیگر اصاًل 
این  در  صفویه  دورۀ  در  خراسان  به  آنها  کوچ  هنگام  که  هستند 
از لحاظ  اند.  از قزوین و گیالن ساکن شده  منطقه و بخش هایی 
اداری زیر نظر فرمانداری شهرستان طارم اداره می شود )تصویر1(.

محوطۀ تشویر
و  دقیقه   47 و  درجه   36 جغرافیایی  موقعیت  در  تشویر  محوطۀ 
ثانیۀ عرض جغرافیایی و 48 درجه و 9 دقیقه و 59.84   31.77
واقع شده  دریا  از سطح  متر  ارتفاع 591  و در  ثانیۀ طول شرقی 
است.  سانتی متر  جاده440  سطح  از  محوطه  این  ارتفاع  است. 
قسمت های شمالی آن امروزه زیر کشت درخت زیتون )باغ زیتون( 
قرار دارد. در شرق و اطراف نیز خانه های روستائیان ساخته شده 
است و از ضلع غرب و شمال غرب به مسیر آسفالته گیلوانـ  تشویر 

منتهی می شود.
ابتدای روستای تشویر  و شرق  و       محوطۀ تشویر در شمال 
جادۀ آسفالته گیلوان به تشویر در محل سه راهی تشویر به روستاي 
چمله قرار دارد. این محوطه هنگام خاکبرداری کنارۀ شرقی این 
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راه سازی  مکانیکی شرکت  بیل  که  هنگامی  شناسایی شد؛  مسیر 
سالنسر مشغول عملیات خاک برداری در این قسمت مسیر بود به 
آثاری برخورد کرده است. متأسفانه بخش زیادی از آثار )به پهنای 
تازه  که  کنار جاده ای  دیواره  تا  قدیمی  کنار جادۀ  لبۀ  از  متر(   8
احداث شده کاماًل از بین رفته و فقط آثار پراکنده ای شامل آجرها 
از  بود )حدود کم تر  قابل مشاهده  این قسمت  و الشه سنگ ها در 
12 متر از طول و 8 متر از عرض این محوطه در مسیر نقشه قرار 
از مسیر  این قسمت  بقیه  در  بود.  معماری  آثار  دارای  بود  گرفته 

خوشبختانه ماشین های راه سازی به آثار برخورد نکرده بودند(.
     به گفتۀ اهالی روستای تشویر در محل کنونی جادۀ آسفالته 
آثاری وجود داشته که هنگام جاده سازی سال های 1362ـ 1363 
به وسیله  اند،  ایجاد می کرده  را  بار جاده  اولین  برای  شمسی که 
صورت  به  آثار  از  قسمتی  و  رفته  بین  از  راه سازی  ماشین های 
جدید  راه  تعریض  حین  که  بود  مانده  باقی  الشه سنگی  دیواری 

تشویر  مردم  است.  رفته  بین  از  آجری  سازۀ  از  قسمتی  با  همراه 
وقتی مشاهده می کنند که با کاسۀ بیل مکانیکی آجرهای بزرگ 
همراه خاک باال می آید از ادامۀ عملیات ممانعت به عمل می آورند. 
نظر  به  ولی  متفرق می شوند.  مردم  روستا  میانی شورای  در  پا  با 
آثاری که در محدودۀ  بیشتر  و  بوده  می رسد که خیلی دیر شده 
شرقی جاده تا فاصلۀ 8 متر از جادۀ قدیم قرار گرفته بود، تخریب 

شده بودند.
     برای مستندسازی، دامنۀ گسترش آثار و روشن کردن وضعیت 
دوره های فرهنگی این محوطه، 3 ترانشه )TA و TB و TC( در 
آسفالتۀ  جادۀ  محدودۀ  دست نخوردۀ  قسمت های  و  شرقی  دیوارۀ 
مسیر گیلوان ـ تشویر باز شد. ترانشۀ A در عمق450 سانتی متری 
محوطه  باالی  سطح  سانتی متری از   187 عمق  B در  ترانشۀ  و 
عمق150سانتی متری  در   C ترانشۀ  و  جاده(  کنار  شرقی  )برش 
بکر  خاک  به  محوطه  باالی  سطح  از  جاده(  کنار  شرقی  )برش 

نقشۀ 1. موقعیت محوطۀ تشویر )مأخذ: http://corona.cast.uark.edu/atlas, 2013T، تنظیم از: نگارنده(.

تصویر 1. محوطۀ تشویر و روستای امروزی تشویر )عکس از: نگارنده(.
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رسیدند. 

معماری
از سطح  A در عمق140 سانتی متری  ترانشۀ  در  اولین شواهد معماری 
الشه سنگ  و  خشتی  آجرهای  از  آواری  شامل  که  آمد  دست  به  خاک 
بود  شده  ریخته  و  پراکنده  ترانشه  سطح  در  نامنظم  صورت  به  که  بود 
دیواری  بقایای  لوکوس  این  از  پایین تر  در   .(TAL7 ،3 جدول  )رک: 
مشخص شد که در ساخت آن از آجرهای بزرگ و الشه سنگ با مالت 
در  و  است  سانتی متر   170 دیوار  این  است. ضخامت  شده  استفاده  گچ 
جهت جنوب شرقی ـ شمال غربی کشیده شده است. بخشی از دیوار از 
هر طرف به صورت قرینه 17 سانتی متر پهن تر است و ضخامت دیوار 
در این قسمت به 204 سانتی متر می رسد. در ساخت این دیوار با توجه 
به سفتی و فشردگی خاک، ابتدا زمین را صاف کرده یا تراشیده اند تا پی 
بنا را بر آن ایجاد کنند. بعد از آماده کردن پی شروع به دیوارسازی کرده 
اند به این صورت که در دو طرف نما از آجرهای بزرگ و دراز استفاده 
شده و بین این رج ها از مالت گچ به ضخامت 2 ـ 3 سانتی متر استفاده 
شده و فضای بین دیوار را با الشه سنگ پرکرده اند )تصویر 2(. بر اساس 
شواهد، این دیوار به سمت جنوب شرق و شمال شرق ادامه داشته اما از 
بین رفته است )تصویر 8؛ رک: جدولTAL.8, 21-38 ،3(. همچنین 
در ترانشۀ B و ترانشۀ C آثاری از آجرهای چیده شده به دست آمد که 
نشان دهندۀ ادامۀ دیواری بوده که توسط بیل مکانیکی از بین رفته است 
و در غرب آن نیز بقایای الشه سنگ هایی دیده می شود )رک: به جدول3، 

TBL.12,L.13( )تصویر 5( )نقشۀ2(.
     هرچند وجود سازه هایی با این ویژگی ها که ذکر شد تاکنون گزارش 
از  آن  در  که  عظیم  دیوارهای  با  معماری  شیوۀ  این  اما  است،  نشده 
الشه سنگ به عنوان پرکننده استفاده کرده اند، در دورۀ اشکانی ابداع شده 
است. در این شیوه در نما از سنگ های تراشیده استفاده کرده و فضای 
بین دیوار را با الشه سنگ پر کرده اند و در جاهایی که دسترسی به سنگ 
تقریبًا وجود نداشته از آجر هم در نما و به عنوان پرکننده استفاده کرده اند 
)کالج، 1380: شکل 41(. این شیوه در کاخ ها و ساختمان های الحضر و 
کاخ آشور ـ که در نمای این ساختمان ها سنگ های باریک و سنگ های 
پهن یک در میان قرار گرفته اند ـ به کار گرفته شده است )کالج، 1380: 
121ـ 124(. در واقع در این سازه آجرهای بیرونی در این بنا نقش قالب 
را ایفا کرده و بعد از هر رگ چینی فاصلۀ بین نمای بیرونی و درونی با 

الشه سنگ و گچ به صورت غوطه ورسازی پر شده است )تصویر 3ـ 8(.
نما  آجرچینی  در  از همین شیوه  A نیز  ترانشۀ  از  به دست آمده  دیوار  در 
همچنین ضخامت  و  قرینه  به صورت  وجود شمعک  اند.  کرده  استفاده 
دیوارها )که در دورۀ اشکانی دیوارهای بنا را ضخیم تر می گرفتند تا بر فراز 
آن بر روی سردرهای قوسی طاق ها را نگاه دارند( هرچند همچنان که 
گفته شد شواهدی از وجود آن به دست نیامد، ساخت این بنا را در دورۀ 

اشکانی اثبات می کند )تصویر2(. 
     شواهدی از تزیینات آجری و گچی و گچکاری در طی کاوش به 
دست نیامد اما با توجه به آجرهای کوچک و تکه های گچ به دست آمده 
در TAL.3 و TAL.10 و TAL.9 و TAL.19 احتمااًل این بنا دارای 
تزیینات آجری و گچی و گچ کاری بوده است که از بین رفته اند )نقشۀ 

2، جدول 3(.
     در کاخ ها و ساختمان های باقی مانده از این دوره از طاق های ضربی 

برای پوشش داالن ها و سقف استفاده کرده اند که احتمااًل در این بنا از 
همین شیوه استفاده شده اما متأسفانه در طی کاوش شواهدی دال بر آن 
به دست نیامد. اما شواهدی از طاق ها و استفاده از روش گنبدزنی برای 
پوشش فضاها در قلعۀ پاجاداغ که در ارتفاعی مشرف بر این محوطه واقع 
را  این نظر  است، به خصوص بخش جنوبی آن وجود دارد، که می تواند 
قلعۀ  معماری  کلی  طور  به   .)Nourallahi, 2015: 90( کند  تقویت 
پاجاداغ الشه سنگی با مالت گچ نیم کوب است که در پی و تا ارتفاع 2/5 
متر آن از الشه سنگ های متوسط و درشت استفاده کرده اند و در ساخت 
زمین  شکل  و  توپوگرافی  از  است  داشته  نظامی  کارکرد  که  سازه  این 
پیروی شده است و معمار توانسته تا حدود زیادی در این امر موفق عمل 
کند. در قسمت های مختلف این سازه تاحدود زیادی قرینه سازی رعایت 
شده است و به نظر می رسد در روی پی سازی سنگی از آجرهای بزرگ و 
دراز استفاده شده است. همچنین در پایین دست این این قلعه آثار بنایی با 
پی سنگی و برج و آتشکدهای که در محل به »حمام یری« موسوم است 
اوایل دورۀ  اواخر دورۀ اشکانی و  بناها متعلق به  این  نیز وجود دارد که 
ساسانی هستند. در ساخت و سازهای این قلعه در اوایل دورۀ ساسانی از 

تصویر 2. شیوۀ آجرچینی و مالت بین رج های دیوار TAL.8 و -21
38 )عکس از: نگارنده(.

تصویر 3. شیوۀ آجرچینی و ساخت دیوار TAL.8 و 21-38 
)عکس از: نگارنده(.
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تصویر 4. نمای داخلی دیوار و شیوۀ آجرچینی آن )عکس از: نگارنده(.

تصویر 5. بقایای معماری یافت شدۀ ترانشۀ  A )عکس از: نگارنده(.

نقشۀ 2. پالن و کروکی ترانشه ها و پراکندگی آثار معماری )طرح و کروکی از: نگارنده(.
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و  نظر شکل  از  و مصالحی مشابه  تشویر  معماری مشابه محوطۀ  شیوۀ 
اندازه استفاده کرده اند )نوراللهی، 1391: 55ـ 77(.

آجرها
همچنین  و  تشویر  روستای  باستانی  محوطه های  بررسی  در   
ترانشه های A و B و C آجرهایی با ابعاد متفاوت به دست آمد که 
نشان از گستردگی و غنی بودن آثار معماری دارد که در نوع خود 
بسیار جالب توجه است. وجود این نوع آجرها با این اندازه تاکنون 
در جاهای معدودی گزارش شده است. اما در کاوش های هگمتانه، 
با  خشت هایی  هشترود  )ضحاک(  اژدهاک  قلعۀ  و  قاالسی  اولتان 
قلعه و سازه های  به دست آمده که دیوارۀ  مشابه  تقریباً  اندازه ای 
دیگر این محوطه ها با این مصالح ساخته شده و ضخامت دیوارهایی 
در  و  شده120سانتی متر  استفاده  خشت ها  این  از  آنها  در  که 
و  از مالت گل  بوده است. همچنین  متفاوت  قسمت های مختلف 

تصویر 6. برش و الیه نگاری ترانشۀ A )طرح از: نگارنده(.

تصویر 7. مقطع دیوار ترانشۀ A و شیوۀساخت دیوار )طرح از: نگارنده(.

تصویر 8. وضعیت دیوار دو سال پس از کاوش )عکس از: نگارنده(.
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مالت گچ به ضخامت2 ـ 3 سانتی متر در بین رگۀ آجرها استفاده 
شده است )تصویر 2(.

    اما آجرهای که در طی کاوش محوطۀ تشویر و بررسی محوطه های 
دیگر روستای تشویر به دست آمدند همگی نارنجی رنگ )احتماالً 
از خاک رس قرمز ـ نارنجی که در محل نیز وجود دارد( و کاماًل 
با  درشت  و شن  )کاه(  گیاهی  تمپر  از  آنها  در خاک  و  اند  پخته 
دانه های رنگی استفاده کرده اند. همچنین بعضی آجرها به علت 
حرارت زیاد تغییر شکل داده و بی ریخت و ذوب شده اند. با توجه 
به محل به دست آمدن این آجرها از لوکوس TAL.18 در کنارۀ 
بیرونی دیوار TAL.8 و 38-21  و آوار آجر ریخته TAL7، شاید 
این آجرها دلیلی بر آتش سوزی در این محل باشد. به علت محدود 
بودن محدودۀ حفاری نمی توان در این مورد اظهار نظر قطعی کرد.
ابعاد 12×14×49 سانتی متر و 12×26×48  به  در  TBL.12 آجرهایی 
سانتی متر  به دست آمد که  برخی از آنها دارای اثر مهر یا نشان سازنده 
یا کارگاه آجرپزی بود، که نشان از تخصصی بودن این شغل و وجود برند 
تجاری آن دارد. یا اینکه این مهر روی آجرها نشان می داد که هر قالب زن 
در طول روز یا زمان معینی چه مقدار آجر قالب زده و تولید کرده است، 
که نشان از تولید کارگاهی و مدیریت دقیق است. متأسفانه جزئیات این 

مهر مشخص نیست و تنها به صورت یک مربع فرورفته دیده می شود 
)تصویر 9(.

     در حفاری ترانشۀ TAL.19 و TAL.3 محوطۀ تشویر، آجرهایی 
کنار  در  و  همراه  سانتی متر   20 و 3×7×  سانتی متر  اندازه 3 ×5×12  به 
آجرهای بزرگ به دست آمد که با توجه به ظرافت و ابعاد کوچک آنها 
نسبت به  دیگر آجرها،  احتمااًل کاربرد تزیینی داشته اند )تصویر 10 و 

.)11
     بزرگی ابعاد این آجرها و وزن زیاد آنها در حدود 10ـ 15 کیلو گرم 
حمل نقل این آجرها را سخت می کرده است. به نظر می رسد که آوردن 
به  احتیاج  و  نداشته  اقتصادی  کیلومتری صرفۀ  از چند  آجرها حتی  این 
نیروی کار فراوانی داشته است. بنابراین می توان حدس زد که سازندگان 
این بناها برای بر طرف کردن این مشکل احتمااًل آجر را در محل قالب 
زده و در کوره های آجرپزی ای که برای این منظور تدارک دیده اند، پخته 
اند. اگر وجود آجرهای بی ریخت و ذوب شده را ناشی از آتش سوزی در نظر 

نگیریم می تواند گواهی بر وجود کوره ها باشد )تصویر 12ـ 14(.
     در آرامگاه دو قلوی تشویر )آتشکده( از این آجرها در قاب درها و 
ورودی ها استفاده کرده اند که به نظر می رسد منشأ این آجرها از محوطه 
تشویر یا قلعۀ پاجاداغ باشد. اندازۀ این آجرها 12×15×48 و 12×14×28 

تصویر 9. آجر با اثر مهر یافت شده در TBL12 )عکس از: نگارنده(.

تصویر 11. آجر کوچک یافت شده از TAL3 )عکس از: نگارنده(.تصویر شماره10:آجر کوچک یافت شده از TAL19)عکس از نگارنده(.
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تصویر 13. آجر ذوب شدۀ یافت شده از TAL18 )عکس از: نگارنده(.تصویر 12. آجرهای بی ریخت یافت شده از TAL7 )عکس از: نگارنده(.

تصویر 15. آجرهای بزرگ محوطۀ تشویر استفاده شده در درگاه بنای 
آرامگاهی تشویر )عکس از: نگارنده(.

تصویر 14. گونه های آجر یافت شده از ترانشۀ A )عکس از: نگارنده(.

 .آٖ ا٘فاف ٚ ت٤ٍٛف ١ٔطٛ٘ اق آٔؽٜؼوتٝت آخفٞا٢ .1 خؽَٚ 

 

  

 دوره محل کشف اندازه شماره
1 3×5×12 

3×7×20 
 ساسا٣٘ـ  اضىا٣٘ T.A.L3 ٚ T.A.L19 ت٤ٍٛف ١ٔطٛ٘

 ق٤ف ـٚوتا٢ ت٤ٍٛف 49×14×12 2
 ١TCL3 ٚ TBL4 ٚ TA تفاٍ٘ ت٤ٍٛف ١ٔطٛ٘ اق

 خرأٔت اضىا٣٘ ٥ٔا٣٘ ٚ

3 12×26×48 
12×26×49 

 خرأٔت اضىا٣٘ ٥ٔا٣٘ ٚ ؼاؽپاخا ١لّؼٚ  ١TBL.12 ٚ TA ت٤ٍٛف تفاٍ٘ ١ٔطٛ٘ اق

 خرأٔت اضىا٣٘ ٥ٔا٣٘ ٚ ـٚوتا٢ ت٤ٍٛفٚ وٙص  ١TBL4  ٚ TCL3 ٚ TAتفاٍ٘ ت٤ٍٛف ١ٔطٛ٘ 38×17×12 4
 خرأٔت اضىا٣٘ ٥ٔا٣٘ ٚ ٚ اق وٙص ـٚوتا٢ ت٤ٍٛفTA ١ تفاٍ٘ ت٤ٍٛف١ ٔطٛ٘ 40×26×12 5
6 12×17×27 

12×17×28 
 ساسا٣٘ـ اضىا٣٘  ٚ اق وٙص ـٚوتا٢ ت٤ٍٛف ١TA تفاٍ٘ ت٤ٍٛف ١ٔطٛ٘

 ساسا٣٘ اضىا٣٘ ـ ٚ اق وٙص ـٚوتا٢ ت٤ٍٛف ١TA تفاٍ٘ ت٤ٍٛف ١ٔطٛ٘ 28×15×12 7
 خرأٔت اضىا٣٘ ٥ٔا٣٘ ٚ ٚ اق وٙص ـٚوتا٢ ت٤ٍٛف ١TA تفاٍ٘ ت٤ٍٛف ١ٔطٛ٘ 40×14×12 8
9 12×30×30 

12×30×40 
 خرأٔت اضىا٣٘ ٥ٔا٣٘ ٚ ٌٛـوتاٖ وٛاـ

 جدول 1. آجرهای به دست آمده از محوطۀ تشویر و اطراف آن.
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 .٣٘ ٚ واوا٣٘اٌىا ٠ٞا٢ ؼٚـآٔؽٜ اق ٔطٛ٘ٝؼوتٝٞا٢ تآخفٞا ٚغٍت .2خؽَٚ 

 منابع گاهنگاری متر()سانتی اندازه مصالح نام محوطه
 ٞانالؼ ١لّؼ

 )ٔطان(
 آخف
آخف 
 غٍت
 غٍت

33×33×6 ٚ 32×32×6 ٚ 
12-10×42×42  ٚ38×38×6-7 
11×41×41  ٚ11×40×40 
10×38×38 

 .Kleiss, 1973:171 اٌىا٣٘
 .199ـ 198: 1383 لٙؽٌف ٚ ؼ٤ٍفاٖ،

 

 .82 :1382، ٘اٚٔٗ ؼـاٚوتٗ ٚ واوا٣٘ 5/29×5/29×5-7 آخف تػت و٥ّٕاٖ
تپٝ ؼ٥ِفخاٖ

 افغا٘ىتاٖ
 .183 :1379، تك٘ٛاَ اٌىا٣٘ 38×30-25×10 غٍت

ـ  وّٛو٣ 49×49×10 غٍت غا٘ٓآ٢
 اٌىا٣٘

 .178: 1379، تك٘ٛاَ

 .141 :1391، ؼ٤اوٛ٘ٛف اٌىا٣٘ 39×38ٚ  42×42×10-12 غٍت ٔؼثؽ ٘ىا
 .Hansman & Stronach, 1974: 11 ٣اٌىا٘ 40×38×10ٚ  40×38×10 غٍت لٛٔه

Hansman,1968: 123-126. 
 .Langdon, 1933: 117 اٌىا٣٘ 44×44×12ٚ  40×40×12 آخف تُ تٙؽـ

 .Keal, 1967: 109 اٌىا٣٘ 31×31×5/6×8ٚ  30×30×5/6×8 آخف ٤كؼٌفؼ ١لّؼ
 ٚ  50×50×10ٚ  40×40×10 آخف ؼ٤ٛاـ ؼفاػ٣ ٌفٌاٖ

ٚ 10×41×41 ٚ10-8×39×39 
 

 .116 :1365، و٥ا٣٘ ٣٘اٌىا
Kiani, 1982: 16-17,19. 

 ٚ 37×37×9 ٚ 40×40×10 آخف ؼٌت لّؼٝ ٌفٌاٖ
7×8×34 ٚ 8×32×32 

 اٌىا٣٘
 واوا٣٘

Kiani, 1982: 52. 

 .Kiani, 1982: 53 اٌىا٣٘ 50×50×5 ٚ 45×45×5 غٍت ٤اوم٣ ١لّؼ
 غٍت وٜٛ غٛاخٝ

 غٍت
 غٍت

 
 غٍت
 آخف

10-5/9×40×40 ٚ 5/7-7×39×39 ٚ 
5/9×22×40 ٚ 

30×5/42×55  ٚ5/12×10×5/37 ٚ 
9×15×40 ٚ 
7×24×24 ٚ 5×15×22 

 اٌىا٣٘
 اٌىا٣٘
 اٌىا٣٘
 اٌىا٣٘

 
 واوا٣٘

 .207 :1379، تك٘ٛاَ
 

 .68ـ 66: 1375، ٔٛو٢ٛ
 .84، 81: 1375، ٔٛو٢ٛ

 .165 :1379، تك٘ٛاَ ٞػا٣ٍٙٔ 49×49×10 غٍت غالٔاٖ ١ؼٞا٘
 .Koshelenko, 2007: 272 اٌىا٣٘ 40×40×10 غٍت تپٌٝٛتى٣ّ
 .Longdon, 1933: 122 واوا٣٘ 36×36×9 آخف و٥ً

 ٚ 39×39×12 آخف اق وىف٢ ت٥ىفٖٛ٘
5/7×30×30 

 :Keal, 1967: 109; longdon,1933 واوا٣٘
117. 

 .203 :1379، تك٘ٛاَ
 آٌٛـ
 
 
 
 

 واظ پاـت٣

 غٍت
 آخف
 آخف
 آخف
 آخف
 آخف

7×30×30 
6×30×30  ٚ6×30×35 ٚ 
 6×24×28-29  ٚ6×32×48 ٚ 5×20×26 ٚ 
6×18×18 ٚ 

10×40×40 

 اٌىا٣٘
 اٌىا٣٘
 اٌىا٣٘

 
 

 اٌىا٣٘

 .162ـ 160: 1379، تك٘ٛاَ
 
 
 
Kiani, 1982: 17. 

 .165 :1379، تك٘ٛاَ اٌىا٣٘ 44×44×10 غٍت آتاؼغٛـن
 .Keal, 1967: 109 واوا٣٘ 37×32×8 آخف ا٤ٛاٖ وفغٝ
 27×27×8 آخف وفٚوتاٖ

8-7×28-27×28-27 
 .Keal, 1967: 109 واوا٣٘

 .8 :1385، ت٥ف
 .165 ،179 ،182: 1389، ؼ٤ٍفاٖ ٚ ٌاـال٤اٖ اٌىا٣٘ 40×40×10ٚ 50×50×10 غٍت غاٖ ١لّؼ

 .Keal, 1967: 109 واوا٣٘ 37×37×8 آخف ؼأغاٖ

جدول 2. آجرها وخشت های به دست آمده از محوطه های دورۀ اشکانی و ساسانی.
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سانتی متر است )نوراللهی، 1394: 118ـ 120()جدول 1؛ تصویر 15(.
اندازۀ آجرهای پارتی 44×44×12 و 40×40×12 سانتی متر       
 Colledge,( و اندازۀ آجرهای ساسانی 36×36×9 سانتی متر است
ساسانی  دورۀ  خشت های  اندازۀ  دیگر  محققان   .)1977: 25
را40×40×12 سانتی متر دانسته  اند )هوکی، 1378: 19(. در حالی 
آجرهای  اندازۀ  برقوزیات  محوطۀ  کاوشگران  از  دیگر  برخی  که 
آجرهای  اندازۀ  و  و 12×40×40 سانتی متر  را 12×44×44  پارتی 
 Keal, 1967:( اند  زده  سانتی متر حدس  را 9×39×39  ساسانی 
دورۀ  در  اندازه  این  با  آجرهایی  که  است  معتقد  کیانی   .)109
ساسانی مرسوم نبوده و اندازۀ این آجرها را با آجرهای کاخ آشور و 
قلعۀ ضحاک قابل مقایسه دانسته است که متعلق به دورۀ اشکانیان 
است. در ترانشۀ G دیوار گرگان نیز انواع مختلفی آجر به اندازه های 
39×39×8 و 39×39×9 و40×40×10 و 40×40×11 سانتی متر به 
دست آمده است. اندازۀ این آجرها با آجرهای اواخر دورۀ اشکانی 
 Kiani, 1982: 21, 38, fig.15,( و ساسانی قابل مقایسه است
pl.8,1-3(. وی اندازه 10×40×40 سانتی متر را استاندارد عمومی 

آجرهای ساسانی دانسته است )Ibid, 77( )جدول 2(.

جمع بندی
دورۀ اشکانی را از نظر معماری می توان دورۀ آغازین شکل گیری 
عکس  بر  دوره  این  در  دانست.  ایرانی  معماری  در  نوین  سبکی 
از  استفاده  سلوکی(  و  هخامنشی  )یعنی  خود  از  پیش  دوره های 
مصالح بوم آورد و شیوه های معماری محلی رواج داشته که سبب 
معماری  آثار  در  بسیار  تنوع  و  مختلف  سبک های  شکل گیری 
و  استاندارد  می توان  تنوع  این  وجود  با  اما  است.  شده  دوره  این 
این  به  را  آثار  این  تعلق  که  مصالح  و  معماری  در  شاخص های 
بناها و  از جمله شیوۀ ساخت  دوره نشان می دهد، مشاهده کرد؛ 
استفاده وسیع از آجر و خشت های بزرگ که تاکنون فقط در بناها 

 منابع گاهنگاری متر()سانتی اندازه مصالح نام محوطه
 .Keal, 1967: 109 واوا٣٘ 2/35×2/35 آخف ؼوتٍفؼ
 غٍت ٍٕٞتا٘ٝ

 غٍت
 غٍت
 غٍت
 غٍت
 غٍت
 آخف
 آخف

13×52×52 ٚ 13×50×50 ٚ 12×49×49 ٚ 
13×48×48  ٚ13×47×47 ٚ 
12-8×46×46  ٚ14×46×46 ٚ 12×45×45 ٚ 
12×24×46 ٚ 15-13×39×39  ٚ 
12-11×34×34 
9-8×33×33 ٚ  7×37×37 ٚ7×34×34  ٚ
7×36×36 

 .3ـ 1خؽَٚ ؛406: 1391، ٔاق٤اـ اٚاغف اٌىا٣٘

 .45 :1386، ٘ٛـا٣ِّٟ اٌىا٣٘  40×40×10ٚ  40×  20×  10 غٍت و٣فن تپٝت
 ١ؼ٤ٛ ِف ١لّؼ

 اِفٟاٖ
 40×6/40 ٚ 40×7/40 آخف

5/20×20 
 .677ـ 650: 1379، خؼفف٢ اٌىا٣٘

 42×42×10 ٚ 40×40×10 غٍت اِٚتاٖ لاالو٣
10×36×36  
10×32×32 
10×20×20 

 اٌىا٣٘
 واوا٣٘

 
 اٚا٤ُ اوال٣ٔ

 .33ـ 28 تّا٤ٚف؛  61ـ 60 :1386، ػ٥ّكاؼٜ
 

 ٚ 5/31×5/31×8 آخف ٔىدؽ لفٜٚ
5×5/21×5/21 

 واوا٣٘
 اٚا٤ُ اوال٣ٔ

 .541 :1393، ٘ٛـا٣ِّٟ
 

 

 بندیجمع

ؼـ  .ؼـ ٔؼٕاـ٢ ا٤فا٣٘ ؼا٘ىت ٥ٌف٢ وثى٣ ٤ٛ٘ٗآغاق٤ٗ ٌىُ ٠تٛاٖ ؼٚـٕاـ٢ ٣ٔؼاٌىا٣٘ ـا اق ٘ظف ٔ ٠ؼٚـ
ٞا٢ آٚـؼ ٚ ٤ٜٛ٥ٌؼ٣ٙ ٞػا٣ٍٙٔ ٚ وّٛو٣( اوتفاؼٜ اق ّٔاِص تْٛ)ٞا٢ پ٥ً اق غٛؼ ا٤ٗ ؼٚـٜ تف ػىه ؼٚـٜ

ؼـ آثاـ ٔؼٕاـ٢ ا٤ٗ ؼٚـٜ  تى٥اـٞا٢ ٔػتّف ٚ تٙٛع ٥ٌف٢ وثهـٚاج ؼاٌتٝ وٝ وثة ٌىُ ٔؼٕاـ٢ ٔط٣ّ
ـا تٝ  ٔؼٕاـ٢ ٚ ّٔاِص وٝ تؼّك ا٤ٗ آثاـؼـ  ا٢ٚ ٌاغّٝ اوتا٘ؽاـؼتٛاٖ . أا تا ٚخٛؼ ا٤ٗ تٙٛع ٣ٔاوتؽٜ ٌ

ٞا٢ تكـي خف ٚ غٍتواغت تٙاٞا ٚ اوتفاؼٜ ٚو٥غ اق آ ٠اق خّٕٝ ٥ٌٛ ؛ؼٞؽ، ٍٔاٞؽٜ وفؼا٤ٗ ؼٚـٜ ٍ٘اٖ ٣ٔ
 ٞا٢ ا٤ٗ ؼٚـٜ وٍف ٌؽٜ ا٘ؽ. وٝ تاوٖٙٛ فمٗ ؼـ تٙاٞا ٚ ٔطٛ٘ٝ

ٔؼٕاـ٢ اٌىا٣٘ ٤ؼ٣ٙ اوتفاؼٜ اق آخف ؼـ ٕ٘اٞا٢  ٠ت٤ٍٛف ٥٘ك وثه ٚ ٥ٌٛ ١ؼـ ٔٛـؼ ٔؼٕاـ٢ ٔطٛ٘
ا٤ٗ ٥ٌٜٛ  .ٌٛؼؼ٤ؽٜ ٣ٔ ،ٌؽٜ اوت ٌر پف توًٙ ٚ ٔالٞا تا الٌٝفاُِ آٖ ت٥ف٣٘ٚ ٚ ؼاغ٣ّ آٖ وٝ ضؽ

ٞا ؼـ ٕ٘ا أا ؼـ آٖ اوت، ٍٔاٞؽٜ ٌؽٜ ،ٞا٢ اٌىا٣٘ وٝ تا وٖٙٛ واٚي ٌؽٜ ا٘ؽٔطٛ٘ٝؼ٤ٍف  اـ٢ ؼـ ٔؼٕ
. اق ٘فف ؼ٤ٍف (124ـ 121ٚ  41ٌىُ :1380، واِح ٘ه:)ٞا٢ تفا٥ٌؽٜ اوتفاؼٜ وفؼٜ ا٘ؽ تدا٢ آخف اق وًٙ

وٙٙؽٜ تاٌؽ أا تا تٛخٝ تا ٞا  تفا٢ تاـ٤ػٍؿاـ٢ ٤ه تٙا ٌا٤ؽ تا ضؽٚؼ٢ ٌٕفاٜآخفٞا ٚ غٍت ٠ٞفزٙؽ ا٘ؽاق
ٞا٢ و٥ّٙى٣ ٞا اق خّٕٝ ٍٕٞتا٘ٝ ا٘داْ ٌؽٜ ٚ ٕٞس٥ٙٗ وفاَٞا٢ ّٔٙم٣ وٝ ؼـ تفغ٣ ٔطٛ٘ٝتاـ٤ػٍؿاـ٢

اضتٕاالً ا٤ٗ آخفٞا ٔتؼّك تٝ ا٤ٗ ؼٚـٜ  ،ؼوت آٔؽٜٝ ؼـ ا٤ٗ تٙا ت ٚ اٌىا٣٘ ٞىتٙؽ ٠وٝ ٌاغُ اٚاغف  ؼٚـ
اق ٚ  تا ٤ىؽ٤ٍف ؼاـ٘ؽؽٜ وٝ اق ٘ظف ا٘ؽاقٜ اغتالف فاض٣ٍ ؼوت آٔٝ ٞىتٙؽ. ؼـ ا٤ٗ واٚي آخفٞا٢ ٔتٙٛػ٣ ت

و محوطه های این دوره کشف شده اند. 
     در مورد معماری محوطۀ تشویر نیز سبک و شیوۀ معماری 
اشکانی یعنی استفاده از آجر در نماهای بیرونی و داخلی آن که حد 
فاصل آنها با الشه سنگ و مالت گچ پر شده است، دیده می شود. 
این شیوه معماری در دیگر محوطه های اشکانی که تا کنون کاوش 
از  آجر  بجای  نما  در  آنها  در  اما  است،  شده  مشاهده  اند،  شده 
سنگ های تراشیده استفاده کرده اند )نک: کالج، 1380: شکل41 
خشت ها  و  آجرها  اندازۀ  هرچند  دیگر  طرف  از   .)124 121ـ  و 
برای تاریخ گذاری یک بنا شاید تا حدودی گمراه کننده باشد اما با 
توجه با تاریخ گذاری های مطلقی که در برخی محوطه ها از جمله 
شاخص  که  کلینکی  سفال های  همچنین  و  شده  انجام  هگمتانه 
احتماالً  آمده،  به دست  بنا  این  در  و  اشکانی هستند  دورۀ  اواخر 
آجرهای  کاوش  این  در  هستند.  دوره  این  به  متعلق  آجرها  این 
متنوعی به دست آمده که از نظر اندازه اختالف فاحشی با یکدیگر 
به میزان فراوان به جای مالت استفاده  شده  نیز  از گچ  دارند و 
است. اختالف ابعاد آجرها تا بدان جاست که آجرهای بزرگ دامنۀ 
نشان  را  سانتی متر   49-30×14-30×12- اندازه های  از  وسیعی 
که  استانداردهایی  با  معنادارای  همخوانی  اندازه ها  این  می دهند. 
دارند. در  اند  نظر گرفته  این دوره در  برای آجرهای  پژوهشگران 
کنار آنها دو گونه آجر با اندازۀ 3×5×12 و 3×7× 20 سانتی متر نیز 
به دست آمد که بسیار کوچک بود. البته نگارنده معتقد است که 
این آجرهای کوچک در تزئینات آجری استفاده شده اند. بنابراین 
در این بنا به نظر می رسد که با توجه به مورد استفاده از آجرهایی 
با اندازه های کوچک تر استفاده کرده اند. همچنان که از آجرهای 
در  سانتی متری   40×30×12 و   48-49×26×12 و   49×14×12
سازه آجری استفاده کرده اند )جدول 1(. در روی برخی از آجرها 
استفاده  نشان دهندۀ محل  دیده می شد که شاید  کارگاه  مهر  اثر 
از این گونه آجر در بنا باشد. احتمال دیگر این است که این مهر 
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ٞا ٖآٞا٢ پػت ٞا ٚ وٛـٜتف ؼـ ٔٛـؼ واـتف٢ ا٤ٗ واقٜ ٚ ٕٞس٥ٙٗ ز٣ٍٍ٘ٛ واغت ا٤ٗ ّٔاِص ٤ا واـٌاٜت٥ً
  اغت٥اـ ٔا لفاـ ؼٞؽ. ـا ؼـ

 .١A ٌاٍٞٙاـ٢ آثاـ تفاٍ٘ ٚ ،ٍ٘اـ٢ال٤ٝ، ِٛوٛن .3خؽَٚ     

 ػٕك ِٛوٛن
 )وا٘ت٣ ٔتف(

 ؼٚـٜ ال٤ٝ ٘ٛع ِٛوٛن      

TA L1 30-0 ٜ١ال٤ )وفاَ( ٞا٢ فف٣ٍٙٞتافت غان تا ؼاؼ I ٚ ٝ٘غفأٔت اٌىا٣٘ ٥ٔا 
TA L2 60-30 وفاَ( تافت غان تا ؼاؼٜ ٞا٢ فف٣ٍٙٞ( 

 غفأٔت اٌىا٣٘ ٥ٔا٘ٝ ٚ ١II ال٤
 
 

 ٠ؼٚـ اٚا٤ُ ٔفتٖٛ تٝ
 واوا٣٘

TA L3 90-60 ٜا٢ ٞتىٝ ،اوتػٛاٖ )وفاَ، ٞا٢ فف٣ٍٙٞتافت غان تا ؼاؼ
 تٙٛـ(

TA L4 120-90 ٜاوتػٛاٖ( ٥ٌٍٝ، )وفاَ، ٞا٢ فف٣ٍٙٞتافت غان تا ؼاؼ 
 TA L5 115 تٙٛـ لىٕت٣ اق 

TA L6 150-120 ٜ١ ال٤ اوتػٛاٖ( ٥ٌٍٝ، )وفاَ، ٞا٢ فف٣ٍٙٞتافت غان تا ؼاؼIII 
 
 

 غفأٔت اٌىا٣٘ ٥ٔا٘ٝ ٚ
  

 
TAL7 150-120 ،ٔالت ٌر وًٙ ٚالٌٝ آٚاـ آخف 

TAL8 
,21-38 

تا  ١III اقال٤ ٔالت ٌر آخف ٚ وًٙ ٚتا الٌٝ ٞا٢ آخف()ـٌٝ ؼ٤ٛاـ 440-140
 غان ـ٢ٚ

 تىف

 
L8 

L21 
 

L22 
L23 

 
L24 

 
L25 

 
L26 

 
 

L27 
L28 

 
L29 

 
L30 

 
L31 
L32 

 
L33 
L34 
 

L35 
L36 
 

L37 
L38 

TA L9 180-150 ٜوًٙ واب( اوتػٛاٖ، )وفاَ، ٞا٢ فف٣ٍٙٞتافت غان تا ؼاؼ 

 IV ١ال٤
 

 
 آخف ـ٤ػتٝ ٞا٢ فف٣ٍٙٞ ٚتافت غان تا ؼاؼٜ TA L10 210-180 غفأٔت اٌىا٣٘ ٥ٔا٘ٝ ٚ

 ١V ال٤
 
 

 غفأٔت اٌىا٣٘ ٥ٔا٘ٝ ٚ
TA L11 240-210 ٜوًٙ واب( ٖ،اوتػٛا )وفاَ، ٞا٢ فف٣ٍٙٞتافت غان تا ؼاؼ 
TA L12 240 ا٘ؽٚؼ ٌس٣ وف تا 
TA L13 270-240  ١ ال٤ وًٙالٌٝ ٌىىتٝ ٚ خفآتافت غان تاVI 

 
 

 غفأٔت اٌىا٣٘ ٥ٔا٘ٝ ٚ
TA L14 300-270  وًٙالٌٝ ٌىىتٝ ٚ خفآتافت غان تافت غان تا 
TA L15 330-300  وًٙالٌٝ ٌىىتٝ ٚ خفآتافت غان تافت غان تا 
TA L16 360-330  وًٙالٌٝ ٌىىتٝ ٚ خفآتافت غان تافت غان تا 
TA L17 390-360  وًٙالٌٝ ٌىىتٝ ٚ خفآتافت غان تا 
TA L18 420-390  ت٣آخف  اوتػٛاٖ، ٚ وًٙالٌٝ ٌىىتٝ، خفآتافت غان تا-

 ـ٤ػت
 غفأٔت اٌىا٣٘ ٥ٔا٘ٝ ٚ

TA L19 
 

 وٛزهآخف  وًٙ ٚالٌٝ ٌىىتٝ ٚ خفآتافت غان تا  450-420

 --------------------- غان تىف )٥ٌُ( غان لفٔك فٍفؼٜ
TA L20 480-450 

 

.A جدول3. لوکوس، الیه نگاری، و گاه نگاری آثار ترانشۀ     
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بوده است و محل ساخت و سازندۀ آن  قالب زن آن  نشاِن  بیانگر 
را نشان می داده است. با توجه به این اینکه وزن آجرهای بزرگ 
بین 10 تا 15 کیلوگرم متغیر بود و با در نظر داشتن اینکه حمل 
نیروی کار و صرف هزینۀ  نیازمند  از محوطه  از جایی دورتر  آنها 
بسیار بوده، احتماالً این آجرها در کارگاه هایی که در نزدیکی محل 
ساخت و ساز ـ که به این منظور تدارک دیده شده بود ـ قالبزنی 
و پخته شده اند. به دست آمدن نمونۀ آجرهایی که در اثر حرارت 
زیاد بی ریخت و دفرمه شده اند در کاوش ترانشۀ A و نقاط دیگر 
روستای تشویر و همچنین رنگ خاک نارنجی محل می تواند مؤید 
تازه  روستای  زیر  در  محوطه  این  همۀ  امروزه  باشد.  موضوع  این 
تأسیس )1370 شمسی بعد زلزلۀ 1369شمسی( قرار گرفته است. 
در نقاط مختلف روستا این گونه آجرها در پیکنی خانه به دست 
آمده است. همچنین در دورۀ  ساسانی )قلعۀ پاجاداغ( و در دوران 
اسالمی )بناهای دوقلوی تشویر( از آجرهای این محوطه استفاده 

کرده اند.
دورۀ  به  آن  دادن  ارتباط  و  و خشت ها  آجرها  ابعاد  و  اندازه      
خاصی همیشه با احتماالتی همراه است و ممکن است که سبب 
ایجاد مشکالتی شود. ولی از آنجا که در کاوش ترانشۀ A چندین 
تا حدودی  آمده است، می تواند  به دست  سفال شکسته کلینکی 
زیاد این مشکل را برطرف کرده و تاریخ گذاری آن را آسان تر کند. 
همچنان که نگاهی که به محوطه ها یا بناهایی اشکانی و ساسانی 
استاندارد  نشان دهندۀ  زیادی  حدود  تا  شده  کاوش  کنون  تا  که 
خاصی در مصالح این این دوره است. بنابراین تفاوت ها در اندازۀ 
آجرها و خشت ها در دوره های تاریخی می تواند یکی از مبناها برای 

تاریخ گذاری باشد.
     این آجرها از این نظر مهم هستند که مشابه و هم اندازه با آجرها 
دورۀ  شاخص  محوطه های  در  وجودشان  که  است  خشت هایی  و 
اشکانی در آسیای میانه و افغانستان و دیگر مناطق ایران امروزی 
و آسیای صغیر و بین النهرین گزارش شده است، هستند )جدول 
به دست آمده نشان دهندۀ  آثاری معماری و سفال های  2(. مطالعۀ 
اوایل  تا  میانه  اشکانی  دورۀ  به  متعلق  محوطه  این  که  است  این 
دورۀ ساسانی است )جدول 3(. در پایان با توجه به وسعت محوطۀ 
تشویر که بیش از 30 هکتار است، تنها کاوش های وسیع می تواند 
به سؤاالت بیشتر در مورد کاربری این سازه و همچنین چگونگی 
ساخت این مصالح یا کارگاه ها و کوره های پخت آنها را در اختیار 

ما قرار دهد. 

پي نوشت
1. دربارۀ کلمۀ تشویر در فرهنگ معین آمده است: تشویر به معنای 
شرمنده ساختن، شرمنده کردن و اشاره کردن و معنای مصدری 
آن شرم زدگی، شور، اضطراب، آشوب نوشته شده است. اما با توجه 
به خود کلمه تشویر که از دو جز )تش + ویر( تشکیل شده است. در 
زبان های ایرانی و اوستایی »تش« به معنای آتش و تشنگی است 
و »ویر« یا »ایر« به معنای یاد یا مکان و  جا  است و امروزه در 
زبان هایی که ریشۀ پهلوی دارند، این دو کلمه به صورت جدا از هم 
به کار برده می شود. نگارنده معتقد است که تشویر به معنای جای 
آتش، یادگار آتش، یا جای آشوب است. وجود ویرانه ها و بقایای 

آتشکده ها، قلعه و تأسیسات حکومتی شناسایی شده در این روستا 
خود نشان دهندۀ اهمیت ویژۀ اجتماعی و مذهبی و اقتصادی این 
محل در دورۀ پارت و ساسانی است  و تا حدود زیادی می تواند این 

معنا را روشن کند.
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Abstract:
Town of Tarom has been located at northeastern part of 
Zanjan Province where neighbors with provinces of Gilan 
and Ardebil. Such situation made the town to be influenced by 
the neighboring regions both in pre-historical and historical 
periods. One of the sites that prove such interactions is 
Tashvīr that has been discovered during road construction 
in 2010. While conducting rescue excavation in this site and 
in clarifying the situation, four trenches A, b, C & D have 
been dug in the cross section which led in discovery of some 
architectural relics an a part of a huge structure. Most of the 
said architectural relics and ceramic data have been yielded 
from Trench A that is the largest trench in terms of size and 
dimensions. As said earlier, a number of architectural relics 
and a part of a huge structure have been unearthed. In the 
said structure includes large-bricks (49×14×12, 48×26×12, 
38×17×12, 40×26×12 & 40×14×12 (all in Cm.) and small-
sized bricks (12×5×3 & 20×7×3 (all in Cm.). In Trench B, 
several bricks 49×14×12 & 48×26×12 (all in Cm.) have 
been discovered which on some of them one can find seal 
impression or the brick-maker’s or brickyard’s sign. On the 
architectural style of Tashvir, as it seems, Parthian style, i.e. 
application of bricks in exterior façade and interior spaces 
can be seen while the distance between the exterior and 
interior layers has been filled with plaster mortar and ballast 
has been used just like other unearthed Parthian sites where 
the same architectural style has been seen. Although in 
some sites chiseled stones have been used instead of bricks 
in facades. As a number of broken clinky wares have been 
discovered in Trench A that make dating easier. A glance on 
excavated Parthian and Sasanian sites or monuments show, 
to a large extent, a specific standard in materials used in this 
period. Consequently, variety in size of bricks and mud-
bricks belonging to historical periods can be a criterion for 
dating. The bricks are important as they are similar in form 

Description and Analysis of Parthian Architectural Relics and Bricks in Tashvir 
Site in Tarom Region, Zanjan

Ali Nourallahi
Ph.D. in Archaeology, Historical Period

Architectural Relics Unearthed in Trench A, Site of Tashvir-i-
Tarom in Zanjan  

and size with the ones used in prominent Parthian period in 
the Central Asia, Afghanistan, and other regions of today 
Iran, Asia Minor and Mesopotamia. Studies on architectural 
relics and potteries as well as comparative investigations in 
this site show that this site belongs to the mid Parthian to 
early Sasanian period.

Keywords: Zanjan, Tarom, Tashvir Site, Architecture, Brick.
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Abstract:
As prominent historical public bathrooms belonging to the 
Safavid and Qajar periods are mostly located at Isfahan 
and due to their unique architectural decorations, Isfahan is 
the best city where the best researches on the architectural 
decorations on historical public bathrooms can be carried 
out. Investigation on the architectural decorations on public 
buildings not only examines the artistic features of the said 
structures but also reveals the founders’ and ordinary people’s 
interests. Establishment of distinctive historical bathrooms 
in Isfahan especially at the Safavid era; employing unique 
and diverse themes on tiles installed in the bathrooms and 
their continuous use in later periods made these historical 
bathrooms of Isfahan and their decorations much more 
important. Anyway, a very few number of investigations 
have been done about them. While working on the artistic 
aspect of the Safavid and tile works, their role in the 
bathrooms has been ignored. This paper aims at studying 
and thematically-classification of drawings decoratively 
used on tile works installed in historical bathrooms built in 
city of Isfahan within the time period from the early Safavid 
period to the end of Qajars. In addition, the article tries to 
describe characteristics of the drawings through which a 
general view about decorative tile works in the historical 
bathrooms of Isfahan is provided. How can one provide a 
proper classification for the applied drawings in tile works 
in the historical bathrooms of Isfahan? What differences 
or similarities do exist among the applied drawings in tile 
works seen in the historical bathrooms of Isfahan and other 
showers erected throughout Iran? 
To answer the above-said questions, field investigation and 
reference to documents and images available in written 
sources were made and preliminary data were collected and 
then analyzed. This research has been carried out through 
descriptive-analytic method as well as library-field one. 
In this paper first of all, introduces a series of data about 
the background of application of decorative tile works 
in bathrooms. Consequently, a brief introduction of the 
communities under study and description of specifications 
and findings arising from the said instances. At the end, to 
complete the results yielded, a comparative study has been 

preformed among the tile works in Isfahan’s bathrooms and 
seventeen preeminent bathrooms enjoying exclusive tile 
works throughout Iran. The findings reveal that themes used 
in the tile works include affluent floral designs, humane and 
animal designs at mid range as well as geometrical designs, 
inscriptions and architectural landscape.  Application of 
numerous themes especially floral drawings and observance 
of principles of painting in bathroom tile works prove the 
continuance of Safavid painting characteristics in Qajar 
tile works while limited use of animal drawings and some 
innovations such as urban landscape on tile on large size can 
been seen through findings. There probably exist a number 
of differences in drawing methods, coloration and frequent 
used themes which all show a local style in tile works in 
Isfahan’s bathrooms in comparison with the ones in other 
cities. 

Keywords: Isfahan, historical bathrooms, tile works, 
drawing & themes. 
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Abstract:
Moisture is of the most important harmful agents which 
affect historical buildings to loose balance. Among different 
kinds of moisture damaging to the buildings especially in 
the central region of Iran wherein the rising damp/capillary 
moisture is worthy of attention because it can incur the 
most damages into the constituent elements of basements 
and ground floors. Consequently, it weakens load-bearing 
elements of historical monuments such as foundations, 
pillars, and load-bearing buttress which lead in total 
destruction of the building. This paper raises a question: 
“How had been timeworn parts renovated under the pressure 
of buildings, while they were fixed, unchangeable load-
bearing elements of traditional structure”? This article 
tries to answer this question through identification and 
documentation of a valued traditional technique applied in a 
case study to renovate damaged pillars of Masjed-e-Shīreh-
pazhā in Isfahan. Accordingly, the said technique which is 
called “Strengthening the Pillars with Wooden Timber” has 
been step-by-step introduced and documented. To do this, 
a case study has been carried out through recording daily 
field observations of renovation process and its systematic 
description. To remedy the said damaged elements, a specific 
technique which -no one knows its date of origin- has been 
employed in central cities of Iran that inherits valued skills 
and know-how that still can be used in historical buildings 
where in similar problems come out. The basis of this method 
is temporary elimination of loads on lower parts of the load-
bearing element through pillars installed on both sides of 
the damaged element. In this way, the loads which should 
normally press the load-bearing elements are transferred to 
the side pillars. When the lower part bears any load, there 
exists the possibility for its renovation and reconstruction. To 
do this, first of all, the spot where the damaging agent (rising 
damp) exists should be destroyed and the renovator should 
be sure of it. Then after, this traditional method includes 
following steps: A- Restraining adjacent openings; B- 
Controlling the damaged load-bearing element; C- Transfer 

of load to the temporary structure; D- Renovating and 
strengthening the load-bearing element (pillar); E- Sealing 
the reconstructed lower part to the upper original one; F- 
Removing side element; G- Bond and finishing of the pillar. 
Every each of the said steps have been documented through 
the research process and fully explained through operational 
details, drawings and photos. Considering the international 
recommendations on application of traditional skills of 
conservation, the author hopes that through documentation 
of such traditional techniques, the hidden valued knowledge 
and skills are employed in conservation and renovation of 
historical monuments. 

Keywords: Rising damp/moisture, renovation, historical 
monument, Strengthening the pillars with side timbers, 
Masjed-e-Shīreh-pazhā in Isfahan. 
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Abstract:
Gandozār Site is situated at the Seymareh Dam region in 
Ilam province and is one of the most important sites in the 
central Zagros region. I excavated the site for one month. 
The excavations aimed at rescuing the cultural-historical 
properties of the site; developing a better understanding about 
architectural structures and settlements; reconnaissance 
of their connection with the cemetery of Gandozār Site as 
well as studying relics of settlements belonging to nomads. 
The finds show residential spaces and a part of a cemetery 
dating back to the Bronze Age. Considering the fact that 
the central Zagros region is a corridor that is known as it 
connects western Iranian borders and Mesopotamia to the 
road of Greater Khorasan. This region has functioned as a 
corridor throughout pre-historical to historical periods. For 
the same reason, all those cultural changes have been rapidly 
occurred in this region can answer to many questions and 
archaeological assumptions related to this region as well as 
cultural interactions in this cultural area. The architectural 
relics of Gandomzār site reveal some homes with rectangular 
plan and made of cobblestones through dry stone method. 
Rooms were attached to each other. Spaces were identified 
in the first phase and in the second phase a cemetery has 
been unearthed. The findings of the site belong to the Godin 
Period III that covers a millennium from 2400 to 1400 B.C. 
Gandomzār site includes an extensive cemetery belonging 
to nomads. The first excavations were carried out in upper 
terrace of the site that led in reconnaissance of pre-historical 
and historical nomads’ structure. Then after, a number of 
slab graves, several Bronze Age spaces and one grave have 
been identified in the site. In terms of settlement landscaping, 
following issues are worthy of attention: 1) Gandomzār site 
is not easily accessible; 2) The region is an alluvial valley 
and depending on the seasons, the plain between the mounts 
is the place wherein floods can threaten the region. For 
the same reasons, no permanent settlement belonging to 
any historical period can be found in the area. In fact, the 
region has not provided a suitable situation for permanent 
settlement. At the present moment, except a few number 
of nomadic hovels nothing has been built. Therefore, with 
regard to the archaeological results from different periods 
from Bronze, Iron up to Sasanian and even contemporary 
periods, all unearthed settlements are actually interim stations 

for stockmen. Graves found in Seymareh Valley prove this 
fact and the very few settlements that have been discovered 
in this valley were made of vernacular materials and were 
not strong enough to survive. The finds of excavations also 
show that funerals were administered adjacent to residential 
spaces. To provide a general view of the settlement spaces, 
it can be said that in the western section of Trench G17, a 
part of structure was made of cobblestones through dry 
Stone method. This structure is located at the western side 
of a pit grave that has been excavated in the eastern trench. 
The structure unearthed in the western trench is a rectangular 
space as well as a section of walls which had been made 
through dry-stone method which formed another rectangular 
space. It has been made of small and big cobblestones built 
through dry-stone method. 

Keywords: Seymareh of Ilam, Gandomzār site, residential 
architecture of Bronze Age, Bronze Age cemetery, 
archaeological excavations.  

Gandomzār Site of Seymareh in Ilam Residential Spaces and Cemeteries in 
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Abstract:
The ancient area of Haft Tepe in Khuzestan Province enjoying 
rich meadows and a long history of  civilization from Middle 
Elamite period, ca. 1500 to 1100 B.C, has survived. This 
Elamite city houses a huge collection of earthen structures 
and architectural elements.  Due to the various biological, 
herbal and animal agents, buildings of this area have been 
exposed to various types of erosions. Meanwhile, paying 
attention to the existence and grievous activities of termites of 
different species is of paramount significance as vital agents 
in erosion process of architectural and historical values. 
Since some termites’ activities are invisible and the historical 
underlying layers are influenced by their collective life, the 
subsequent damages are also latent which can substantially 
ruin the site’s values over time. The available experiences 
on Haft Tepe show that to remedy termites’ damages 
incurred into the architectural structures where  clay and 
straw mixture have been used, the remedial work has been 
restricted to restoration of the said plaster of clay and straw 
mixture, while deep damages to the unobserved architectural 
values and historical foundations have been extremely 
ignored. Nevertheless, the archaeological finds confirm that 
Haft Tepe includes some important historical layers and 
materials that have not been excavated so far which are under 
investigation. Therefore, given the termites, activities in this 
site and their special habits and feeding ways and directions, 
there exists an urgent need for a comprehensive assessment 
to make a proper managerial decision. When this research 
accomplishes to identify termites active in this ancient site 
as well as their typology, then it examines lifestyle of three 
different species of termites, including “Microcerotermes 
sp.”, “Anacanthotermes vagan” and “Amitermes vilis”. The 
paper tries to explain damage process incurred by these 
insects into the historical structures and infrastructures. 
Furthermore, based on typology of insects and to preserve 
the ecosystem, the assessment of the level of contamination 

in working areas and the initial assessment of contamination 
control is conducted by implementing surface baiting method 
with respect to the principle of minimal manipulation and 
contamination of archaeological sites (working areas). One 
part of this assessment is done through the identification 
of “Dimilin”, SC48%, an effective poison on termites. 
In addition to the investigation and detection of active 
termites in this area, the study aims at evaluating the various 
mechanisms and conditions which affect these activities 
such as environmental conditions including structure of soil 
and behaviors of the identified termites, which leads us in 
proposing guidelines for improving the process of surface 
baiting method. In addition to the surface baiting, some other 
solutions including building of mechanical dams, spraying 
at night and use of poisoned cardboard in baits, according to 
the food preferences of “A.vilis” species, are also taken into 
consideration in this study.

Keywords: Ancient sites, Conservation, Haft Tepe, pathology, 
biological agents, termite, termite control
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Pathology of Subterranean Termites in Historical Site of Haft-Tepe

Sorour Pour-Monfared
M.A. in Conservation of Historical-Cultural Objects
Ali Zamani-Fard
Corresponding Author, Assistant Professor in Faculty of Conservation & Restoration, University of Art
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Abstract:
Abu’l-Jannāb Aḥmad b. ‘Omar Najm-al-Din Kobrā 
Khayyūmī Khwarezmi (548-618 H./1154-1222 A.D.) 
(Sobhani 1376/1997: 27) titled and know as Sheik 
Najmuddīn-e Kobrā lived in 13th century as a Sufi who 
was buried in a large and splendid mausoleum in Kunya-
Urgench in Dashoguz velayat. A number of scholars and 
archaeologists believe that the mausoleum located at Rīzābād 
Village around town of Joveyn belongs to him. Considering 
the fact that these two monuments function as mausoleum 
which are historically, artistically, religiously and socially 
played an important role in the Iranian architecture of the 
Islamic period. And keeping in mind that such monuments in 
each region have been erected to commemorate a deceased 
who are mostly offspring of Imams and prominent religious, 
literary and scientific figures, these two monuments are 
attributed to the above-said sheik. Diverse methods of 
construction of mausoleums in the Islamic period prove 
their significance. Structurally speaking, different cultural 
and material factors have impacts on mausoleums and 
sometimes in harmony with the society’s cults and beliefs. 
Tombs whether large or small have been classified based 
on their shape and function. Therefore, when buildings 
generally enjoy religious functions, they may specifically 
enjoy sectarian assignments, in this way some artistic forms 
have been amalgamated. But mausoleums as individual 
structures or within an ensemble enjoy architectural values. 
Formation of shrine complexes has been unchanging along 
the Islamic period, for example Sheik Najm-al-Din Kobrā’s 
tombs in Urganch and Joveyn have not been studied enough 
in terms of history and architectural features. 
Physical studies help us a bit to reach a better understanding 
about them as in terms of architectural typology they 
can be classified as tower-like and polygonal domed 
mausoleums. Although these monuments function as tombs 
but considering his prominent rank and influence, they can 
be a Khanqah complex including a Khanqah along with 
connected parts. Turkmenistan inscribed Najm-al-Din 
Kobrā’s tomb in Urganch in 2005 under the registration 

No. 1199 in the UNESCO World Heritage List. The tomb 
attributed to Sheik Najm-al-Din Kobrā in Iran, located at 
Rīzābād Village around town of Joveyn dating back to to 
Saljuq period, has been registered in the Iranian National 
Inventory under no. 202 in 26.05.1998. The research on the 
two tombs reveal a number of similarities and dissimilarities 
in terms of architecture and associate of decorations. The 
study utilizes descriptive-analytical methods based on field 
studies, historical references and some contemporary books 
and sources.

Keywords: Najm-al-Din Kobrā, mausoleum, shrine 
ensembles, Joveyn, Kunya-Urgench.
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Abstract:
Collections of paintings that are kept in the Treasury Section 
and showrooms of the Golestan Palace Cultural-Historical 
Complex can be regarded as one the most prominent 
canvas collection in Iran including unrivalled oil painting 
on canvases painted by Kamal al-Molk. Through past 
years, his works have not been studied as they deserved. 
Insufficient attention caused a series of damages to these 
works in the course of time. By knowing their situation and 
investigation on their “structural status”, “environmental 
status”, “storage circumstances” and examination based 
on insistencies one may be more successful in storing and 
keeping them as best as possible. In every standard scientific 
project, documentation and collection of the primary data 
are of paramount importance that are carried out by experts 
versed in the associate of sciences. Documentation is one of 
the fundamental and primary stages in every research. By 
doing so, data and information about an object –including 
technographic studies, pathology, artistic, historical and 
archaeological data, etc. are recorded based on various 
classifications. Documentation includes recording exiting 
status of a work and precise listing of its features, i.e. 
everything about it that can be measured and recorded. In 
addition, data analysis and interpretation are a part of the 
scientific research process and one of the essentials for 
any study and research through which all investigational 
activities are directed and monitored till reaching a result. 
Conservation and restoration discipline is a multidisciplinary 
research and practical area of science along with an 
associate of sciences. One of its fundamental and important 
related sciences is documentation technique which plays 
a significant role in different fields of conservation and 
restoration of properties. Up to the present time, most 
of the documentations did not go further than preparing 
identification cards as well as conservation-restoration 
sheets. Lesser attention has been paid to the importance of 
analysis of collected data. Documentation and descriptive 
analyses are regarded as one of the most fundamental non-
destructive studies which later studies and analyses depend 
on. Considering the insistence and significance of the 
case, this research tries to conduct technical descriptive-

analytical through precise documentation, pathography and 
protective status on 34 unmatched oil paintings on canvas 
among painting collections of Master Kamal al-Molk kept 
in Golestan Palace. In doing so, the following efforts have 
been made: visual inspections, observation recording of 
observations, existing data and meticulous photography, 
reviewing storage and conservation-restorative identification 
cards and pathology. Moreover, to do conscientious 
pathological studies, digital pathology has been done. Based 
on data collected from pathology, qualitative and quantitative 
data analyses were carried out. Statistical reports are based 
on curve graphs of damages, a percentage of damage, star 
graphs, bar graphs and amplitude of damages. They reveal 
that chemical damages are the most critical threats against 
these works. Considering the results from the data analysis, 
impactful steps are possible to take for planning short- and 
long-term programs for better conservation and storing of 
historical.

Keywords: Pathography, pathology, descriptive analyses, 
oil painting, Kamal al-Molk, conservation-restorative 
identification card, Golestan palace.
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