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  مرمت و ميراث فرهنگيمعرفي نشريه دانش 
    

با نام دانش مرمت، 1383اي است كه در سال دورة جديد نشريه ،دانش مرمت و ميراث فرهنگي الكترونيكي نشرية   
عنوان نخستين نشرية تخصصي مرمت آثار و ابنيه تاريخي از طرف انجمن علمي دانشكدة مرمت دانشگاه هنر اصفهان در دو به

 پاييز ماند. تا اينكه در سال از فعاليت باز چهارواسطة مشكالت اجرايي به مدت به شد و در ادامه شمارة بهار و پاييز منتشر
صورت نحوي كه از آن پس نشريه بهبه هاي اصلي صورت گرفت،انتشار دوبارة آن با تغيير ساختار در شيوة ارائه و محور 1387

اندازي دورة جديد نشريه دانش مرمت، همانند گذشته هدف از راهالكترونيكي در تارنماي دانشگاه هنر اصفهان منتشر شد. 
و مقاالت مروري در رابطه با كلية مباحث  ترويجي - انتشار مقاالت دانشجويي سطح باالست كه در دو بخش: مقاالت علمي

دام به انتشار مقاالت و علوم ديگر مرتبط با اين حوزه اق فرهنگي - معماري تاريخيمرمت آثار و ابنيه و تزئينات وابسته به 
ييد هيات تحريريه و انطباق با راهنماي نشر متون در نشريه خواهند أخواهد نمود. الزم به ذكر است پذيرش مقاالت منوط به تـ

  بود.
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  اث فرهنگيردوفصلنامه تخصصي دانش مرمت و مي راهنماي تدوين مقاالت

  
و  فرهنگي -معماري تاريخيمرمت آثار و ابنيه و تزئينات وابسته به مباحث نشريه در زمينه كليه  موضوع .1

 است. علوم ديگر مرتبط با اين حوزه
 زبان مقاله فارسي و رعايت اصول و آيين نگارش اين زبان الزامي است. .2
و يا همزمان به  رسيده چاپ به	هايا مجموعه مقاالت همايشديگر اي نشريه در قبالً نبايد		ارسالي مقاله .3

 .باشند شده ارائه ديگرينشريه 
و ترجمه آن در صورت دارا  غيرفارسيقاالت ترجمه شده تنها با صالحديد نشريه و ارزيابي كيفيت مقاله م .4

هر هاي مد نظر به چاپ خواهند رسيد و در بودن اولويت علمي داوري خواهند شد و در صورت احراز ويژگي
به زبان اصلي نيز مقاله الزم به ذكر است  درصد مقاالت به ترجمه اختصاص خواهد يافت. 20 بيشينهشماره 

 ارسال گردد.همراه با ترجمه 
 .نشريه است هيأت تحريريهنهايي مقاالت براي چاپ در نشريه، پس از كسب نظر داوران با  تأييد .5
  .ها آزاد استنشريه در پذيرش، رد يا ويرايش محتواي مقاله .6

 نشريهدر را آن  چاپ اجازهحق چاپ مقاله، پس از پذيرش، براي نشريه محفوظ است و نويسنده مقاله  .7
 .داردن يديگر

در ساير . در صورتي كه نياز به تصحيح مقاله باشد، اصالحات بايد منحصراً محدود به موارد ذكر شده باشد .8
حيح ديگري قرار دهد. در هر صورت يا تصموارد نويسنده الزم است سردبير را در جريان هرگونه تغيير و 

 .دخواهد بو يا نويسندگان بر عهده نويسندهمطرح شده در مقاله مسئوليت مطالب 

 .شناخته ميشودنويسنده مسئول كننده مقاله به نشريه به عنوان در صورت تعدد نويسندگان، ارسال .9

 نباشد.هاي مقاله) صفحه (با احتساب تمام بخش 15حجم مقاله بيشتر از  .10
  باشند: زير هايبخش داراي به ترتيب و داشته علمي ساختار بايد هامقاله .11

  نويسندگان، رتبه خانوادگي نويسنده/، نام و نامعنوان مقاله بايد شاملبدون شماره و صفحه اول مقاله
كليدواژگان چكيده و  ،مسئول نويسنده و رايانامه نويسندگان/نويسندهنام محل تحصيل يا اشتغال علمي، 

چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشي يا رساله باشد،  باشد.به فارسي و انگليسي  واژه كليدي) 6تا  4(
جز صفحه اول ساير صفحات مقاله، (به عنوان طرح پژوهشي يا رساله نيز در صفحه اول درج گردد

  .گذاري شوند)شماره
o محتويات نوشتار باشدكننده بايد كوتاه، گويا و بيان :عنوان مقاله.  
o ترين مهم، هدف، روش تحقيق، لهأبايد شامل طرح مسكه  كلمه 250چكيده فارسي: حداكثر

 .باشد گيرينتيجهو  ها يافته
  :مقاله است اجماليو معرفي  پژوهش، ضرورت و اهميت آنشامل طرح مسأله، هدف مقدمه. 
 پيشينه پژوهش 

  ها، جامعه آوري دادههاي مورد استفاده درجمعروش و پژوهشنوع ( روش پژوهش نوع و: پژوهشروش
 افزارهاي مورد استفاده دريا نرم هاها، نوع دستگاهشاخص گيري، معرفي متغيرها وآماري، روش نمونه

 ).گرددميبيان اين قسمت  درها تحليل داده تجزيه و پژوهش و



  
  
  
  
  

 پژوهش باشد.  گيرينتيجه و هايافته ها،بررسي و مطالعات نظري، مباني شامل له:مقاتن اصلي م 

  :گيرينتيجهبحث و		شده) شامل طرح موارد بنديجمع با مستدل (همراه و منطقي ايگونهبه بايد 
 .باشد تحقيق هاييافته هئارا قالب در تحقيق سؤال به پاسخ

 تمايلدر صورت ( اندهداشتكساني كه در تدوين مقاله نقش  ي و راهنمايياز همكار سپاسگزاري( 
 و مطالب  اصطالحات، عبارات توضيحات ضروري و مكمل درباره ها،برابرنهاد واژهشامل  :نوشتپي

شده و در پايان مقاله و قبل از فهرست منابع تحت گذاري به ترتيب شماره در متناست، كه  و ... مقاله
 شوند.آورده ها نوشتعنوان پي

 خذ منابعĤپايان مقاله، ابتدا منابع فارسي و سپس  در گردد.در نگارش مقاله بايد منابع معتبر استفاده : و م
  .شود مرتب خانوادگي نويسندهنامبر حسب يب حروف الفبا ترت، بهانگليسيمنابع 

 مناسب  كيفيت با بايد و است اهميت حائز مقاله در جدول و نمودار تصوير، ضروري تعداد حداقل
 .باشد مقاله در مناسب محل تعيين و منبع ركذ ،)jpg فرمت و dpi 300 كيفيت با (تصاوير
o گردد درج زير آن در تصوير مأخذ و عنوان و باالي آن در جدول مأخذ و عنوان.  

  در برنامةمقاله Word ، 4بر روي كاغذA ،با قلم BNazanin و عنوان مقاله با قلم 14، اندازه  
BNazanin  در نظر گرفته شود. 1,15، فاصله خطوط نيز شود نوشته 18اندازه 

 شود شيكاگو انجام دهي در مقاله به شيوهارجاع. 
 ،فايل  بايستمي نويسندگان محترمWord 2007  وpdf درخواستفرم همراه را به خودهاي مقاله 

ارسال   nashriyeh@aui.ac.ir پست الكترونيكي به آدرس از طريق شده چاپ مقاله به صورت امضا
 .ندنماي

 به آدرس  نشريه تارنماياز  كه مشروح شيوه نگارش به مقاله، تنظيم براي بيشتر آگاهي جهت
https://conservation.aui.ac.ir نيدك مراجعه است، دريافت قابل.  
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  (خراسان جنوبي) خوسف آبادمرمت چند نمونه سنجاق مكشوفه از سلم

  فائزه اربابي
  دانشجوي كارشناس ارشد مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي، دانشگاه هنر اصفهان

 )faezeh_arbabi1369@yahoo.com(  
  

  چكيده
 در حدود شش هزار سال قبل، مردمان ساكن در مناطق و هاي پيش از تاريخ ايرانشد فرهنگروند رو به ردر 
استفاده  گيري را رقم بزنند.گيري مس توانستند تحوالت چشميابي به فناوري ذوب و قالبفالت ايران، با دست مختلف

از  هاي بزرگيمجموعه ي متعددهاكاربردي در نواحي مختلف ايران معمول بوده و طي كاوش ياز برنز در توليد اشيا
هاي ارزشمند، مربوط به اكتشافات در منطقه سلم آباد واقع در برنزي به دست آمده است، كه يكي از مجموعه ياشيا

خوسف شهرستان  آباداز ناحيه سلمفه ر معرفي آثار مكشومنظوبهخراسان جنوبي است. از اين رو، در اين پژوهش استان 
و در  رد مطالعات آزمايشگاهيو مو شد هاي اين مجموعه انتخاب، هفت نمونه از سنجاقهاآنت حفظ و تالش در جه
آناليز عنصري با استفاده از متالوگرافي، تر، اي شيميهاي آناليز نقطهبه اين منظور، روش .قرار گرفت نهايت حفاظت،

 پرتو ايكس پراش)، SEM-EDS( الكتروني روبشي مجهز به آناليز اسپكتروسكوپي پراش انرژي پرتو ايكسميكروسكوپ 
)XRD (مس، 85-90% جنس اين اشياء برنز است و دارايمطالعات نشان داد كه  كار گرفته شدند.و راديوگرافي به   
هاي استحصال و آلياژسازي تواند به دليل استفاده از روشوجود ميزان متفاوت قلع ميسرب است.  2- 4%قلع و  7- %9

 يزيبايي ظاهر ،تنها يك اليه سطحي خوردگي و رسوبات معدنيمناسب بوده و  شرايط دفن اين اشياءغيركنترلي باشد. 
  .رو اقدام به پاكسازي سطوح اشياء شدو از اين ها را مخدوش كرده استآن

 پرتو ايكس پراش، ميكروسكوپ الكتروني روبشي، خوسفآباد، سنجاق، مفرغ، سلم واژگان:كليد

 
Restoration of several pins excavated from Salmabad village in Khosf 

(South Khorasan) 

Faezeh Arbabi 
Faculty of Conservation and Restoration, Art University of Isfahan 

Abstract 

In the growing trend of prehistoric cultures of Iran about six thousand years ago, habitants of Iranian 
plateau made significant progresses due to reaching melting and molding technology. Numerous bronze 
collections have been found during several excavations which demonstrate that the use of bronze in 
production of functional objects has been common in different parts of Iran. In this research, seven pins 
belonging to Salmabad district in South Khorasan, eastern Iran were selected. The aim of this research 
was to introduce the site and preserve the objects. With this purpose, chemical analysis, metallography, 
and elemental analysis methods were employed using scanning electron microscopy equipped with 
Energy Dispersive X-Ray spectroscopy (SEM-EDS), X-ray diffraction (XRD), and radiography. Studies 
have shown that the objects made of bronze, containing between 90-85% copper, 9-7% tin and 2-4% lead. 
The presence of a different amount of tin can be due to the use of non-controlling extraction and alloying 
methods. The burial environment of the objects seems not to be in drastic conditions, since only one 
surface layer of corrosion and mineral deposits has covered their surfaces. 
Keywords: Pin, Bronze, Salmabad, Birjand, Scanning Electron Microscope, X-ray Diffraction 
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  1- 11؛ صفحات )يخوسف (خراسان جنوب آبادسنجاق مكشوفه از سلممرمت چند نمونه 
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 مقدمه - 1

هاي معدني توفيق ساخت نوعي مفرغ را هزار سال قبل از ميالد با ذوب انواع سنگبشر عهد كهن از چهار 
ايران و هاي تركيبات، نتيجه مطلوب حاصل نشد. مطالعات بر روي اشياء مفرغي يافت، اما به دليل ناخالصي

منظور فرغ بهنه از عنصر قلع در آلياژ مطور آگاهادهد كه از هزاره سوم قبل ميالد بهنشان مي النهرينبين
  . و به دنبال آن عصر مفرغ آغاز شدتوليد اشياء مفرغي استفاده شده است، 

در استان  ،شهرستان خوسفآباد، كه در دهستان براكوه از توابع روستاي سلمهاي اخير در در سال
در اسفند اي از اشياء فلزي به صورت اتفاقي كشف شد. مجموعه ؛)1374(احمديان، قرار دارد خراسان جنوبي

طور اتفاقي توسط يكي از اهالي روستا به اي شامل اشياي فلزي مختلف بهمجموعه اين روستادر  1381 ماه
ان فرسايش يافته بود؛ مشاهده آب بار وسيلهرودخانه كه به جا و در حاشيهصورت يكبه "الميمحمد غ"نام 
- هاي الزم انجام ميروستا، با پاسگاه محل هماهنگيها به آوري اين اشياء فلزي و انتقال آند. پس از جمعش

اكنون اين مجموعه در هم د.شون ميراث فرهنگي بيرجند ضبط ميشود و اشياء جهت تحويل به سازما
 شود.شهرستان بيرجند نگهداري مي ةموز ةگنجين

با توجه به  هاي گذشته توسط مرمتگران، حفاظت و مرمت شده است.چندين نمونه از اين اشياء طي سال
نمود. بر اين اساس اهميت مطالعه آثار تاريخي پيش از اقدامات حفاظتي، بررسي اين آثار امري ضروري مي

هاي آزمايشگاهي، نوع آلياژ و تكنيك ساخت روش در گزارش حاضر چند نمونه از اين آثار، انتخاب و با كمك
ها عمليات الزم اره شد و در جهت مرمت آنها اشهاي موجود در آناين اشياء مشخص شد و سپس به آسيب

  انجام گرفت. 
  بخش تجربي - 2

  مطالعاتيهاي نمونه معرفي -1- 2
آباد واقع در شهرستان خوسف در استان خراسان در اين پژوهش تعدادي سنجاق مكشوفه از روستاي سلم

 ارائه شده است.  1ها در جدول جنوبي مورد بررسي قرار گرفت كه مشخصات اين نمونه

  بررسي روشمواد و  - 2- 2
تر، ميكروسكوپ هايي از جمله آناليز شيميدر گزارش حاضر نمونه آثار انتخاب شده با كمك آزمايش

) و متالوگرافي؛ نوع آلياژ و تكنيك ساخت XRDپرتو ايكس ( يا پراش )، تفرقSEM-EDSالكتروني روبشي (
برداري از اشياء و ها از جمله ناممكن بودن نمونهتوجه به محدوديت اين اشياء مشخص شد و سعي شد تا با

برداري شود و درعين حال هاي آناليز در دسترس، كميت مناسب انتخاب و نمونهمحدوديت در روش
عدد سنجاق انتخاب شدند. الزم به ذكر است اين  7هاي تحقيق باشند. بدين منظور تعداد گوي پرسشپاسخ
هايي است كه در اختيار دانشجويان جهت انجام پروژه كارشناسي از طرف اداره ن سنجاقها از ميانمونه

برداري اين اشياء با كمك اره از نواحي غيرقابل رؤيت انجام ميراث فرهنگي بيرجند قرار گرفته بود. نمونه
الماس  خمير اپوكسي ثابت شد و بعد از مراحل پوليش جهت انجام متالوگرافي به وسيله گرفت و در رزين

اي به كمك ميكروسكوپ الكتروني روبشي، هاي آماده شده براي انجام آناليز نقطهصيقل داده شدند. نمونه
با  SEMدستگاه بدون اچ كردن در اختيار بنياد علوم كاربردي رازي تهران قرار گرفت. جهت اين آناليز از 

 ومترتواسپكتروفكشور جمهوري چك، به همراه دستگاه  TESCANساخت شركت   VEGAIIمشخصات (
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) استفاده شده QX2مدل   QUANTAXافزارنرمساخت آلمان با   RONTECمدل   EDSاشعه ايكس  پراش
ها، از ميكروسكوپ نوري و براي اچ كردن براي مشاهدات ميكروسكوپي و شناسايي ريزساختار نمونهاست. 
شناسي، با كمك دستگاه استفاده شد. در جهت مطالعات آسيب ها از محلول كلريدآهن الكلينمونه

ها تعيين شد. براي (ع) بيرجند انجام شد، مقدار و شكل آسيب راديوگرافي كه در بيمارستان امام رضا
پرتو ايكس، تركيبات موجود مشخص شد. در جهت  پراشها، با كمك شناسايي رسوبات موجود در نمونه

   اكسازي و تثبيت نهايي انجام شد.مرمت اين اشياء عمليات پ
  هاي مطالعاتيمعرفي نمونه - 1جدول 

 نمونه ابعاد توضيحات تصوير

 

شود. درون دايره تزئينات به صورت دايره ديده مي
وار خالي شده صورت منظم و شعاعي به شكل مثلثبه

رنگي در يك طرف اين  است. رسوبات سفيد و سبز
 .شودشئ ديده مي

 مترميلي 3/75 طول:

 يك
 مترميلي 3/35قطر: 

 مترميلي  13/3ضخامت ميله در باال: 

 مترميلي 12/1: ضخامت ميله در پايين

 

در قسمت بااليي آن تزئينات شامل سه گونه است. 
اين تزئينات شامل يك ناحيه مثلثي و توخالي و 

صورت دو گلبرگ است و ناحيه سوم فقط اي بهناحيه
رنگي در يك  دارد. رسوبات سفيد و سبزخميدگي 

 .شودطرف اين شئ ديده مي

 مترميلي 163طول:

 دو
 مترميلي 2/54قطر: 

 مترميلي 6/2ضخامت ميله در باال: 

 مترميلي 8/1: ضخامت ميله در پايين

 

وار داخل باشد كه مثلثتزئيناتي در قسمت بااليي مي
 .آن خالي شده است

 مترميلي 72طول:

 سه
 مترميلي 46قطر: 

 مترميلي 6/4ضخامت ميله در باال: 

 مترميلي 9/3: ضخامت ميله در پايين

 

اين شئ كه قسمتي از تاج يك سنجاق است از ناحيه 
صورت اتصال ميله به تاج شكسته است. تزئينات آن به

 هاي توخالي است.گلبرگ

 مترميلي 42طول:

 چهار
 مترميلي 57قطر: 

 مترميلي 12ترين قسمت: عرض در كم

 مترميلي 2/3ضخامت: 

 

اين نمونه از قسمت ميله دچار شكستگي شده و 
هايي است كه در قسمت باال كامل تزئينات آن گلبرگ

 و در قسمت پايين ناقص هستند.

 پنج ابعاد دقيق در دسترس نيست

 

شكستگي شده و اين شئ در قسمت ميله و تاج دچار 
 .مشابه نمونه شماره پنج است

 شش ابعاد دقيق در دسترس نيست

 

اين شئ در قسمت ميله و تاج دچار شكستگي شده و 
 .مشابه نمونه شماره پنج است

 هفت ابعاد دقيق در دسترس نيست
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  بحث و نتايج - 3
  تكنيك ساخت -1- 3

تر، متالوگرافي و شيمي هاياين اشياء، از آزمايشرفته در كاريي به تكنيك ساخت و آلياژ بهگودر پي پاسخ
  .استفاده شد كه در ادامه نتايج آن مورد بحث قرار گرفته است) SEM( ميكروسكوپ الكتروني روبشي

  هاكاتيون شناسايي -1-1- 3
ها شامل مس، سرب و قلع است كه در جدول زير شرح نتايج هر نمونه عناصر موجود در اين نمونه

  است.گزارش شده 
  هاهاي شناسايي شده در نمونهكاتيون - 2جدول 

شماره 
  نمونه

 عنصر

Sn  Pb  Cu 

1   -  +  +  
2  +  +  +  
3   -  +  +  
4   -  +  +  
5   -  +  +  
6  +  +  +  
7   -  +  +  

  
  )SEM( روبشي الكترونيميكروسكوپ  -1-2- 3
نمونه شماره ها، ها و مشاهده ريزساختار و فازهاي موجود در آنمنظور شناسايي تركيب شيميايي نمونهبه

  ارائه شده است: 3شماره جدول . نتايج آناليز در يك و دو جهت آناليز انتخاب شد
ها بين نمونهها از آلياژ برنز قلعي ساخته شده است. مس در دهد كه نمونهاين نتايج به خوبي نشان مي

موضوعي معمول است و در  ،شناسايي شده است. تفاوت در ميزان قلع در اشياء برنزي تاريخي %93تا  70
). ديگر عنصر شناسايي شده در 1395 ،پورو حسن (عودباشي هاي ديگر نيز ديده شده استبسياري نمونه

در نوسان است. مقدار زياد شناسايي  ها، سرب است كه ميزان آن در نقاط مختلف، متنوع بوده واين نمونه
ها از طريق سنگ معدن وارد تركيب آلياژ شده شده سرب مربوط به نقاط ناخالصي است كه اين ناخالصي

  .)c-1نقطه  -3(جدول است
اين  اند.ها شامل زمينه فلزي همراه با فازهاي ريز ديگري است كه در آن پراكنده شدهريزساختار نمونه

و  1 ويرا(تص اندفازها شامل فازهاي تيره گرد و فازهاي روشن گويچه مانند هستند كه در زمينه پراكنده شده
  .)2 و 1 ويرا(تص دهندها را نمايش ميشود كه خوردگي. نقاط بسيار تيره نيز در زمينه ديده مي)3

از ناخالصي سولفيدي در اشياء شود كه نشان چنين فازهاي خاكستري رنگ به صورت آخال ديده ميهم
  .)D نقاط 2 و 1وير ا(تص است
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  بر اساس درصد وزني 2و  1توزيع عناصر در دو نمونه شماره  - 3جدول
 A-1 A-2 B-1 B-2 C-1 C-2 D-1 D-2 E 
Cu 71.64 76.16 70.18 93.09 58.55 87.34 79.85 75.83 86.27 
As 0.04 0.21 3.42 0.06 5.30 2.19 0.20 0.08 0.3 
Sn 10.84 1.55 0.3 3.10 14.03 7.62 18.30 22.09 8.35 
Pb 4.23 4.83 3.02 2.25 5.85 1.50 0.8 1.65 - 
Fe - - 2.93 - - - - - - 
O 9.50 - - - - - - - - 
Cl 3.74 - - - - - - - - 

  
  

                   
  2اي نمونه شماره آناليز نقطه - 3 تصوير                 2اي نمونه شماره آناليز نقطه -2 تصوير              1اي نمونه شماره آناليز نقطه - 1 تصوير    

  
قلع) كه  6-%12مس و  85-90%هاي منطقه لرستان (هاي مذكور با سنجاقاين نتايج در مورد سنجاق

  ).1997 (محبوبيان، دست آمده است، مطابقت داردبه XRF توسط آناليز
  متالوگرافي -1-3- 3

  هاي شماره يك، دو و چهار جهت متالوگرافي انتخاب شدند.از هفت نمونه موجود، نمونه
  

             
  )X400( بعد از اچ1نمونه شماره - 5تصوير                     )    X400( قبل از اچ 1نمونه شماره - 4تصوير                        
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  )X1250( بعد از اچ 2نمونه شماره -7 تصوير                )    X1250( قبل از اچ 2نمونه شماره  - 6 تصوير                      

  

             
  )X200( بعد از اچ 4نمونه شماره -9 تصوير                       )  X50( قبل از اچ 4نمونه شماره - 8 تصوير                      

  
دهنده ساخت آيد كه اين اشياء داراي ساختار دندريتي هستند كه نشاناز تصاوير متالوگرافي چنين برمي

شود كه هايي ديده مي. اما با اين وجود، خطوط لغزش در بخش)5 (تصوير گري استشيء به روش ريخته
گري ابتدا به روش ريخته عبارتي شئ. به)7 (تصوير گري استكاري شئ پس از ريختهدهنده چكشنشان

صورت هاي سرب بهدر زمينه آلياژ گويچهكاري شده است. صورت سرد چكشساخته شده است و سپس به
 دهد كهنشان مي ساختار در سرب ناخالصي وجود، )9و  7، 6 (تصاوير شودنقاط تيره و سياه رنگ ديده مي

سولفيدي  ها ناخالصيچنين در مرزدانهاست. هم شده فلز اضافه به گريريخته امر در تسهيل براي عنصر اين
 ها نشاني از وجود قلع در آلياژ استزمينه طاليي نمونه. )7 (تصوير دارد وجود رنگ يبه شكل نقاط آب

  .)8و  6، 4 (تصاوير
  هاشناسي نمونهآسيب -2- 3

 استرسان و داليل آن ف عوامل آسيبشناسي در آثار تاريخي، بررسي انواع و اشكال مختلهدف از آسيب
كوپي و انجام تا با تحليل اطالعات حاصل از بررسي و مشاهدات عيني، مطالعات ميكروسكوپي و ماكروس

  ).1386 (اصالحي، ترين روش درمان ارائه شودمناسب مطالعات آزمايشگاهي،
  راديوگرافي -1 -2- 3

كه بر روي صفحه حساس فيلم انجام هاي مختلف اشياء شده نگاري اشعه ايكس باعث شناسايي اليهپرتو
هاي مختلف و نسبتاً ضخيم اشياء شود. اشعه ايكس با خاصيت طول موج كوتاه خود قادر به نفوذ به اليهمي
شود كه اين نشانگر عدم ها، هيچ اثري از ترك و نقش تزئيني در اشياء ديده نميشود. در اين عكسمي

ها به صورت دهد كه قسمت سر و ميله سوزنر راديوگرافي نشان ميآسيب در اشياء است. عالوه بر اين تصاوي
  .)10(تصوير شوداز اتصال ديده نمي يپارچه ساخته شده و اثريك
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  ي مطالعاتيهاعكس راديوگرافي نمونه -10تصوير

  
سطح اشياء را پوشانده است. شود و تقريباً تمامي هاي سطحي كامالً ديده ميدر اشياء مورد نظر، خاك

خورد. در چشم ميو حجيم كه به رنگ سفيد است به مامي نواحي سطح شئ رسوبات سختضمناً در ت
ماالشيت) در زير رسوبات احتماالً ( شود و اليه سبز رنگهاي نازك رسوب سفيد ديده ميبعضي از نقاط اليه

  .)11(تصوير است سخت شده قرار گرفته
  در رسوبات موجودهاي بررسي آنيون -2-2- 3

، زيرا تركيباتي كه بر اثر استها در رسيدن به حالت پايدار خود گر ميل طبيعي آنتخريب در فلزات نشان
ها نشان داده . تحقيقات و بررسيهستندها و يا اكسيدهاي فلزي شود در واقع همان نمكخوردگي توليد مي

تر است. سرعت خوردگي فلزات سنگ معدنش حاصل شود پايداري آن بيشتر از است كه هر چه فلزي آسان
خوردگي آثار فلزي منجر به به تركيب شيميايي يك فلز و ديگري شرايط محيط خورنده وابسته است. 

شود كه هم از نظر تركيب شيميايي و هم از نظر تشكيل تركيبات شيميايي متفاوتي بر روي سطح فلز مي
كانيكي متفاوت از شئ اصلي است. به اين تركيبات شيميايي كه پس از خوردگي بر خصوصيات فيزيكي و م

شود. هنگامي كه محصوالت شود اصطالحاً محصوالت خوردگي گفته ميروي سطح آثار فلزي تشكيل مي
هاي ارزششود با پوشاندن سطح آثار باعث از بين رفتن ويژگي و خوردگي بر روي آثار فلزي تشكيل مي

كند. عالوه بر اين با تغيير خصوصيات شود و ظاهر شئ را بدنما و مخدوش ميشناسي اثر ميزيباييهنري و 
كه شئ پس از مدتي استحكام خود را از فيزيكي و مكانيكي و شيميايي شئ باعث تخريب آن شده، طوري

ها از طريق نبات معدني هستند كه جنس و نوع آتر شامل رسودهد. رسوبات سطحي اين آثار بيشدست مي
  ها انجام شد، تعيين گرديد.تر كه بر روي رسوبات تمامي نمونههاي شيميآزمون
  

  
  رسوبات سطحي و اليه كوپريت و ماالشيت در اشياء - 11تصوير 
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  هاموجود در نمونه يهاونيآن نييتع - 4جدول 
  نيترات  سولفات  كلريد  كربنات  شماره نمونه

1  +  +  +   -  
2  +  +   -   -  
3  +  +  +  +  
4  +  +  +  +  
5  +  +  +  +  
6  +  +  +   -  
7  +  +  +  +  

  
  رسوبات شناساييها جهت نمونه XRDآناليز   -2-3- 3

هاي هايي كه جهت انجام اين آزمايش استفاده شد، شامل رسوبات سطح تمامي اشياء و خوردگينمونه
كه به دليل مقدار كم مغز فلزي در  استهاي بسيار ريزي از مغز فلزي اشياء چنين نمونهرنگ و هم سبز

  آزمايش هيچ اثري نداشته است. نتيجه
  

  هافازهاي موجود در رسوبات نمونه - 5جدول 
  موريلونيتمونت  كائولينيت  آلبيت  كوارتز  كلسيت  شماره نمونه

1  +  +   -   -   -  
2  +  +   -   -   -  
3  +  +  +  +  +  
4  +  +  +  +  +  
5  +  +   -   -   -  
6  +  +   -   -   -  
7  +  +   -   -   -  

  
چنين دهنده رسوبات روي سطح هستند. همنشان داد كه كوارتز و كلسيت اجزاء تشكيل XRD آناليز

-Si-Naها وجود عناصري چون موريلونيت نيز در بعضي آناليزها ديده شد. اين كانيكائولينيت، آلبيت و مونت

Ca-O-Al است كه با توجه به  اكسيدي محيطها، نشان از كسيژن در تركيب كانيا دهد و وجودرا نشان مي
  .توان وجود كوپريت را در محصوالت خوردگي توجيه نمودآن مي

  عمليات مرمت و حفاظت -4
اين  ردن ماهيت واقعي اثر است. نتيجههدف از درمان و مرمت اشياي فلزي، حفاظت از شئ و نمايان ك

كننده است. ليكن بايد اي موارد خيرهگيرد در پارهعمليات آزمايشگاهي كه با كنترل كامل علمي، صورت مي
توجه داشت كه اين تغيير شديد ظاهري، الزاماً نبايد نتيجه يك روش مرمتي شيميايي باشد. در بسياري 
موارد، الزم است شئ فلزي چنان تحت كارهاي آزمايشگاهي و مرمتي قرار گيرد كه قشر نازك زنگار يا پاتين 

بخشد، و در تري به اثر مير از ديدگاه زيبايي و هنري، ارزش بيشروي آن از بين نرود، چرا كه اين قش
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مواردي ممكن است شدت خوردگي فلز به حدي باشد كه برداشتن رسوبات حاصل از آن، خود شئ فلزي را 
گيري در مورد انتخاب و چگونگي اجراي عمليات مرمت يك اثر به خطر بيندازد. بنابراين به هنگام تصميم

بهترين نتيجه  ،ترين تغييرشده و روشي انتخاب شود كه با كم فيت و شرايط آن در نظر گرفتهفلزي، بايد كي
  ).1898 ،و ورنر (پلندرليت دست دهداظ ثبات و استحكام شئ بهرا از لح

روش داد، با توجه به نتايج حاصل از بررسي راديوگرافي كه اشياء را در وضعيت فيزيكي مناسبي نشان مي
پاتين غيريكنواخت ه با توجه به الزم به ذكر است ككار گرفته شد.سازي اين اشياء بهمرمت و پاكمكانيكي در 

رنگ كه غيريكنواخت است نيز  سبز هروي سطح اشياء، عالوه بر اليه رسوبات سطحي سخت شده، الي
واد شيميايي جا كه اليه رسوبات و خوردگي اين اشياء بسيار نازك است، ترجيحاً از مپاكسازي شد. از آن

اين مواد بر روي رنگ فلز اثر نامطلوب گذاشته و زيبايي هنري آن را مخدوش از  هزيرا استفاد ،استفاده نشد
) فقط و فقط در نقاطي كه رسوبات بسيار سخت STPP )3%كند. بنابراين روش ضمادگذاري محلول مي

ستفاده نگرديد. بنابراين روش مكانيكي هستند، استفاده شد و از هيچ ماده شيميايي ديگري براي پاكسازي ا
  در مورد اين اشياء، بهترين روش براي پاكسازي است.

  

              
  )1392(اربابي، بعد از مرمت 2نمونه شماره  -13 تصوير           )   1392(اربابي، بعد از مرمت 1نمونه شماره  - 12 تصوير       

                           
  )1395(كارگر، بعد از مرمت 4نمونه شماره  - 15 تصوير                   )1395(كارگر، بعد از مرمت 3نمونه شماره  -14 تصوير            

       

                        
 بعد از مرمت  7نمونه شماره  - 18 تصوير                        بعد از  6نمونه شماره  - 17 تصوير                بعد از مرمت 5نمونه شماره  -16 تصوير     

  )1392(نادي،                                                  )1392(نادي،                                                  )1392(نادي،     
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  گيرينتيجه - 5
درصد قلع شكل گرفته است و با روش  8درصد مس و  90اشياء مورد مطالعه با تركيب آلياژ برنز با حدود 

چنين در تركيب آن وجود سرب به عنوان همهاي عصر مفرغ ميانه ساخته شده است. مانند نمونه گريريخته
ار خوردگي شديدي ندارد و به دليل قدمت شئ و قرار گرفتن در محيط زير خاك، آثكننده مشاهده شد. روان

هايي از اليه ،شود. در اثر خوردگيها ديده ميگري است، در آنهايي كه ناشي از عامل ريختهترك خوردگي
الزم به ذكر است كه در هاي سبز رنگ شامل كربنات مس است. كوپريت و ماالشيت تشكيل شده است. اليه

) به جهت ميزان كم اين تركيب در بين رسوبات، ماالشيت XRD( پرتو ايكسپراش نتايج حاصل از آناليز 
اي (كوپريت) در قهوه - مانده يك اليه اكسيد مس به رنگ قرمزبين اين اليه و فلز باقيشناسايي نشده است. 

شناسي و اين اشياء و فرآيند آسيب پس از بررسيفصل مشترك بين فلز و محصوالت خوردگي قرار دارد. 
قرارگيري اشياء در محفظه  انجام شد و بعد از طبق مباني نظري حفاظتي و مرمتي شناسي اقداماتفن

  سپرده شد. داريبه گنجينه موزه جهت نگه، مناسب
  
  

  گزاريسپاس
هاي مذكور نامهاز آقايان دكتر محمد مرتضوي و مهندس وحيد پورزرقان كه در مقام استاد راهنماي پايان

قدردان دوستانم هستم كه رضايت استخراج مقاله را از  تشكر را دارم.از هيچ كمكي دريغ نكردند، كمال 
با تشكر از تمامي پرسنل سازمان  هايشان دادند: جناب آقاي مهدي نادي و خانم فرزانه كارگر.نامهپايان

ام گزارم از دوست ديرينهدر پايان سپاس ميراث فرهنگي بيرجند كه فرصت اين تحقيق را فراهم آوردند.
  بر كه در تمامي مراحل اين مقاله ياريم كرد.مهندس عبدالبصير حسين

  
  منابع

 
  .. انتشارات آستان قدس رضويجغرافياي شهرستان بيرجند. )1374( احمديان، محمدعلي - - 
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نامه سر متعلق به موزه بيرجند. پايانعدد سنجاق. حفاظت و مرمت سه )1395( كارگر، فرزانه - - 
   .كارشناسي مرمت آثار تاريخي. دانشگاه زابل
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نامه سر متعلق به موزه بيرجند. پايان. حفاظت و مرمت سه عدد سنجاق)1392( نادي، مهدي - - 
  .كارشناسي مرمت آثار تاريخي. دانشگاه زابل

 اشياء ريزساختار و آلياژ روي بر آزمايشگاهي مطالعات ).1395( عطا ،پورحسن و اميد ،عودباشي - - 
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  1ي تاريخي، با نگاه ويژه به شهر شيرازهاخانه يبررسي و نقد احيا

   2 ميترا آزاد ،1*زهره مهرابي
  دانشگاه شهيد بهشتي ،تاريخي يهابافتمعمار و كارشناس ارشد مرمت بنا و . 1

)zohre136888@yahoo.com(  
  ي تاريخي، دانشگاه شهيد بهشتيهابافتبناها و  ءاستاديار گروه مرمت و احيا. 2

  

  چكيده
 رمجموعهيز كه اياح بوده است. فن توجه موردهمواره  يخيمختلف تار يهادورهدر  و ربازيمقوله حفاظت و مرمت از د

 يهانينگهمچون  يخيتار يهاخانهدارد.  يخيتار يدر بافت شهرها ياكاربرد گستردهامروزه  ،است مرمت به مفهوم عام آن
 ي در بخش خصوصيمسكون منحصراً يكاربر كه آنجا از. انددادهرا شكل  هابافتاين  داريپا تيهستند كه هو يارزشمند

 يخيتار يهاخانه داريپا يايدر احمهم  يارهاياز مع يكي ،گردديمبنا  يو مخاطبان عموم يخيتار ةخان مؤثرمانع از ارتباط 
 ظورمنبهحاضر  قيتحق .شوديمداده  صيتخص هاآنبه  يخيتار يبنا يايروند اح انيدر جراست كه  يديجد ينوع كاربر
 نيا در قيروش تحقاست.  گرفتهانجام» آيا تجربه احيا در شهر شيراز موفق بوده است؟« همچون ييهاپرسشپاسخ به 
 اشدهياح يهاخانهاز نمونه  6 يبه بررسابتدا پژوهش  نيا در است. ي با رويكرد نمونه مورديليتحل -يفيتوص پژوهش
 به يينحوه پاسخگو يابيو ارز يخيتار يهاخانه نيا يعملكرد كنون يبا بررس وشد  پرداخته رازيششهر  يخيبافت تار

 يهايكاربربه  يخيتار يهاخانه ييپاسخگو تيفيك تيدرنها ،هاآن يكاربر رييو نقاط قوت و ضعف تغ ديجد يكاربر
اشد بر پاسخي ب جهيدرنتكه است  قرارگرفته يفيك يبررس مورد يريپذانعطافو  ييمعنا ،يلبدكا دگاهياز سه د ديجد

ح طر درروندپژوهش  جهينت مناسب و استفاده از احيايهدف تحقيق كه همانا پايداري بافت تاريخي با ارائه يك طرح 
ضرورت تغيير در رويكرد طرح  ةدهندنشانتحقيق  يهاافتهياست.  رازيشهر ش يخيتار يهاخانه ريسا يو بهساز اياح

  در بافت تاريخي شهر شيراز است. هاخانه احياي
  بافت تاريخي شيراز تاريخي، يهاخانه ،نقد احيا، :واژگانكليد

 

A Review and Criticism of Revitalization in Historical Houses with an 
Special View on Shiraz City 

Zohre Mehrabi and Mirta Azad 
Architecture and Urban Development faculty, Shahid Beheshti University 

Abstract 

Preservation and restoration of buildings has long been an important subject throughout the history. The 
“Revitalization” technique which is a subcategory of general restoration has vast application in historic 
urban fabrics. Historic houses have significant effect on stability of these fabrics. Since residential 
applications in the private sections prevent effective relation between historic houses and their public 
visitors, one of the crucial criteria of revitalization of historic houses is offering a new application. This 
research has been done to answer whether the revitalization procedure had been successful in Shiraz city 
or not. The analytical-descriptive method with a case study approach used in this research. 6 renewed 
historic houses in old fabric of Shiraz have been chosen. The benefits and drawbacks of proposing new 
application of these houses were assessed in three different point of view: framework, semantic, and 
flexibility. The aim of this research was to represent a proper revitalization plan could conserve and sustain 
historic monuments. The results of this research could also be used for other historic houses of the city of 
Shiraz, most of which need essential changes in case of renewal approach. 
Keywords: Revitalization, Criticism, Historical Houses, Historical Fabric of Shiraz City
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  مقدمه -1
و شكل  يكاربر زين زمان ساخت و در جيرا يو الگوها يفن معمار ،مكان با توجه به زمان، يهر اثر معمار

 ياژهيو گاهيجا يخيتار-يفرهنگ ادگاري كي مثابهبه توانديمخاص است و  يارزش يدارا ،شدهفيتعر يزندگ
در  ياثر معمار جهيدرنت ؛شونديم يدگرگوندچار  هاارزش نيا ،ماندن بنا گذشت زمان و با اما داشته باشد.
 منظوربهكه  ياقدامات ازجمله .ديآيم شيبه حفاظت از آن پ ازيو ن رديگيمقرار  بيو تخر يمعرض نابود

ا دوباره به آن ب اتيح دنيو بخش يساززندهباز ،رديگيمصورت  ايدر اكثر نقاط دن يخيتار يحفاظت از بناها
وجود  ةالزمگفت كه  توانيم شكيب. (Brooker and Stone, 2010)است  وجودم يفرهنگ يهاارزشتوجه به 

 يبركه كار يخيتار ينظور بناهاين ما يبرا .بناهاي تاريخي، فعاليت انسان در آن است ازجملهدر هر بنا  اتيح
 يبرداربهرهفراهم نمودن امكان  توانيمرا  ايطرح اح .بايد احيا شوند اندداده ازدستگذشته خود را  ياصل

 بانا و ب يهاتيمحدودعملكرد نامناسب با كالبد دانست كه در قالب  يدارا ايفاقد عملكرد  يبنا كيدوباره از 
 ين براآماده نمودن آدخل و تصرف در بنا جهت  يبا انجام اندك احتماالًاثر و  يهااصالت يحفظ تمام هدف

  ).1388 ،بختكين( رديگيمصورت  ديعملكرد جد رشيپذ
 گريد يشهر شوند و از سو اتيو انسجام ح يبستر توسعه درون تواننديمفرسوده شهرها  يخيتار يهابافت

ي، ميرجان و رهنما (توكلي، دارندنگه زنده ندگانيآ يرا برا ميخود، خاطره شهر قد يذهن - ينيبا حفظ منظر ع
 12دروازه و  8، ارزش بااثر  400با بيش از هكتار  360 يبيبه مساحت تقر رازيشهر ش ميبافت قد). 1393

اعظم  بخش .گردديماسالمي محسوب   – ارزشمند از ميراث معماري يانهيگنجمركز و چندين محور فرهنگي 
موجود در بافت  يهاخانهتعداد  .انددادهتاريخي دوران زنديه تا پهلوي شكل  يهاخانهكالبد تاريخي شيراز را 

 يهاخانهتعداد كل  انيم ني) كه از ا1394 ،رازيش يشهرداراست (واحد  11147 رازيش يفرهنگ - يخيتار
). 1394 (ميراث فرهنگي شيراز، است شدهثبت هاآنخانه از  281است كه  مورد 350 شدهييشناسا يخيتار
جديدي از سيماي شهر شيراز را احيا خواهد  يهاتيظرفتاريخي  يهاخانهمرمت و تغيير كاربري  شكيب

  نمود.
 يو انطباق و سازگار ديعملكرد جد يمورد انتظار است اعطا معموالً يخيتار يبناها يايآنچه از اح

در قرن  اما )،1390 (كوششگران،شده است  فيتعر يكاربر كيدر قالب  يبا كالبد معمار يانسان يهاتيفعال
كه  ياهمنطق يو اجتماع ياقتصاد يهاتيفعالبهبود  يكه برا يزيربرنامهبر  ياقدامات مبتنحاضر فرآيند احيا 

اين ارزيابي احياي  ). بنابر1391 ،انيو پورسراج يحناچشود (يمرا نيز شامل  داده دست ازعملكرد خود را 
 يهامونهننيازمند نقد و بررسي  هامؤلفه اين نييتع بسياري است، يهامؤلفهيك بنا نيازمند بررسي تحليلي 

 يتعاريف داخل بهي منظور، ابتدا با نگاه نبدي .شوديمپژوهش بدان پرداخته  نيدر اكه  ي، امراست اشدهياح
و بررسي كيفي  هادادهبا انتقال  ،ياجراي ةمرحلو در  دهيرس يبنددستهبه يك  حيا و واژه نقداز ا يو خارج

  .شوديمجداول ارائه  صورتبه موردنظر يخروج هاآن
  

  يقتحق هدف و ضرورت -1-1
رح ط يابيارز يبرا ي، فرصترسديم انيدر مرحله اجرا به پا يكار طراح معموالًدر كشور ما  نكهينظر به ا

تا در صورت  شوديمامر باعث  نيا .مانديم اطالعيبپس از اجرا وجود ندارد و طراح از بازخورد طرح خود 
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 رديقرار نگ موردتوجه - يچه نكات مثبت و چه نكات منف - نيشيحاصل از طرح پ جينتا دوباره، يشروع طرح
 يايبماند. نقد اح يباق ياساس يمشكالت بافت، همچنان در ياريبس يهاطرحشدن  يياجرا وجود با جهينت درو 

 نيبا نقاط ضعف و قوت ا ييموجب آشنا توانديم رازيشهر ش يخيشده در بافت تار يياجرا يخيتار يهاخانه
كه همانا بهبود  شدهنييتعتاريخي با توجه به هدف  يهاخانه ياياح رحط ايآ " سؤال نيشده و به ا هامجموعه

  دهد. پاسخ	"؟ريخ ايبوده و  موفق اقتصادي، اجتماعي و ماندگاري بنا است، يهاتيفعال
  

  يقتحق يشينهپ -1-2
 پرداخته بدان حاضر گزارش در كه رويكردي با الاقل ،شيرازتاريخي  بافت در يامسئله چنين به نگرش در
از ايمان  "نقد در معماري "مقاله -1در مقوله نقد: است.  نيامده به دست ياسابقه داخلي ادبيات حوزه در شده

است كه در  شدهيبررس 1384زمستان  4 ةشمار، "و ساختمان يمعمار انه،يرا" ةنامفصلدر  شدهچاپ رئيسي
نسبت  ريتيقعم تحليل و يهتجزبه  ،يپژوهشگر بر آن است تا با جستجو در بحث نقد معمار يسع اين تحقيق

در دوره  ينمونه، به نقد معمار كي يبررس قيبپردازد و از طر يمتداول نقد و انواع نقد معمار فيبه تعار
و با  جانبه همه طوربهترسيم روش نقد معماري  راه درمالحظاتي "مقاله  -2 پرداخته است. مدرنپست

است كه  شدهيبررس 7در مجله هنرهاي زيبا شماره  شدهچاپاز دكتر سيد امير منصوري  "معيارهاي روشن
نقد و  يهاعرصهو ارائه  يكسوو موانع نقد معماري از  هاضرورتتعريف  راه دراين تحقيق كوششي اوليه 

هر دو از  "مقدماتي در باب نقد آثار معماري" -4و  "صور نقد معماري"-3 معيارهاي آن از سوي ديگر است.
عماري در ادبيات داخلي است. در باب صورت گرفته در باب نقد م يهاپژوهشدكتر حميدرضا خويي از ديگر 

  بناهاي تاريخي چندين پروژه دانشجويي بررسي شد. ينقد احيا
  

  يقروش تحق -1-3
 اياح يهاخانهبا توجه به اندك بودن تعداد  تحليلي با رويكرد نمونه موردي است. - توصيفي يق،روش تحق

 شده اياح يخيخانه تار 6 ابتدا تعداد ،يگردآور روش در ،بافتظرفيت اين  رغميعلبافت تاريخي شيراز  شده
هاي كاربري با -2، متفاوت بافت تاريخي يهامحلهقرارگيري در  -1 ،هاخانهكه معيار انتخاب اين  شدهيمعرف

اريخي ت يهاخانهسپس با بررسي عملكرد كنوني اين آشنايي بوميان و گردشگران با بنا است و  -3و متفاوت 
و  رفتهقرارگ يبررس مورد، نقاط قوت و ضعف تغيير كاربري هاآنو ارزيابي نحوه پاسخگويي به كاربري جديد 

 مورد يريپذانعطافجديد از سه ديدگاه كالبدي، معنايي و  يهايكاربربه  خيتاري يهاخانهپاسخگويي  تيفيك
از سه ديدگاه فوق، به كمك نظرسنجي از  يبررس مورد يارهايمعاست. در اين روش،  قرارگرفتهكيفي  يبررس

گاه از هر يك از سه ديد يبررس مورد يهايكاربرشدند و  يازدهيامتمخاطبان بناها و نيز تحليل كيفي نگارنده 
نقش  توانديم. نتايج اين تحقيق است شده ارائه )7(جدول  و نتايج در جدول پايانيشده  يبندرتبهفوق، 
زينش كه اين گ ياگونهبهداشته باشد،  رازيتاريخي شهر ش يهاخانهجديد  يهايكاربرش در شيوه گزين يمؤثر

ي به دليل كمبود منابع خيخانه تار 6 در مورد شدهانجام مطالعات در راستاي پايداري شهر گام بردارد.
  بوده است. ي نگارندهدانيم يهاپژوهش صورتبهعموماً  ياكتابخانه
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  مفهوم احياء -2
 دنيو كاركرد تازه بخش اتيح ،زيهر چدوباره به  دنيبخش اتيح به معناي آكسفورد در )rehabilitate( اياح

اين واژه شامل مجموعه اقدامات متنوع و تكميلي  .)2010 آكسفورد،است (تعريف شده  هيناح كي اي زيچكيبه 
صورت  نظر موردحيات مجدد و يا زندگي مجدد به بنا، مجموعه و يا فضاي شهري  بازگرداندناست كه براي 

  .)1386 ي،مقصود ي وبيحب( رديگيم
تضمن م چراكهاست  نيمكان بهتر ةياولاستفاده  نوع ست.ا هاآنراه حفاظت بناها و اماكن استفاده از  نيبهتر
و مناسب و  ديجد يهايكاربراز  توانيم نباشد، ياقدام عمل نيا كهيدرصورت بناست. دركل رييتغحداقل 

اين ميان، برخي بناها  در .)1388 لتهو،يوكيو  لدنيبنا استفاده كرد (ف ايمحل  يهاارزشو  يسازگار با طراح
و كاربري بعضي ديگر در طول  رنديگيمقرار  يبرداربهرهو اوليه خود مورد  همچنان در حيطه عملكرد اصلي
و سند  هويت ةمنزلبهآثار تاريخي  كهييازآنجا، گريدي عبارتبهبار تغيير كند.  زمان ممكن است حتي چندين

طرح  .امري حياتي است هاآنصورتي شايسته و متناسب با گذشته  به هاآنزندگي پيشينيان ماست، احياي 
 آشتي و گريدعبارتبهگذشته بنا و رفع نيازهاي نوين جامعه و يا متجانس با  عملكرداعطاي  هدف بااحيا 

  .)1369اصغريان جدي و تهراني، ( رديگيمانجام  همزيستي بين نيازهاي قديم و جديد
 هاآنكار حفاظت از  ،يمقاصد سودمند اجتماع يبرا ادبودي ياستفاده از بناهادر منشور ونيز آمده است كه 

 زند.محل را برهم ن ناتيكه پالن و تزئآن شرطبهمطلوب است  ييكاربردها نيچن نيبنابرا؛ كنديم ترراحت ار
بدين  ).زيمنشور ون 5ماده داد (محل را انجام  يحاصل از كاربر راتييتغ توانيمچارچوب است كه  نيدر ا فقط

 يرانيو و يبمانند رو به خراب استفادهيباگر  هابافتبناها و «كه  كنديمذكر  ييدرجا فيلقاسم لطاابومفهوم 
 انتيص ،تيحفاظت، حما قصدبهو  يپاسدار تياز انهدام است به ن يريجلوگ منظوربهكردن  استفاده .رونديم

كه  ميهشكل د رييتغ نكهيكه سالم بماند نه ا مياستفاده كن .يو سودبر يكشبهره نه حضانت است. يو حت
  .)1383،پور عمراني( »باشد سودآورمد روز و  نديخوشا
  

  مباني نقد احياء -3
 يتخصص يهاحوزه، آنچه در وجود نيا باتصور شده است.  يريگخردهو  ييجوبيععام، همان  ينقد در تلق

آن  يابيو ارز فيتعر ،فيتوص ينقد اثر اغلب به معنا"دارد. يترگسترده، مضمون شوديم افتيواژه در نياز ا
فعل به خود  بيقر ياست. معن "criticism" نينقد در الت يلفظ فارس مترادف .)1384 (اتو، "شوديم دهيفهم
" to criticize" است يابيارز ايو  هاارزشو ضد  هاارزشسنجش  اي يزيچ ةدربارقضاوت  ج،يو را يمفهوم فن 

  .)1379 ،يي(خو
 است "صرف يرفتار و نه داور" ةمثاب بهاست كه  يمعمار ياز مباحث نظر ياشاخه "ينقد معمار"مبحث  

 يجزئ عنوانبهكمتر  ينقد معمار. )1379، ييخوشود (يمرا شامل  يمعمار ينظر ياز مبان يتيو بخش پراهم
كه مقوله نقد معمارانه، هنوز،  ليدل نيبه ا دياست. شا شده واقع يبررس مورد، يطراح مندنظام نديفرآ كياز 
 يهاليتحلبتوان در مباحث و  كه واحد، يكرهايعدم وجود پاست.  افتهيكامل دست ن ييشكوفا ةمرحلبه 

در  يآشفتگ نيوجود چن گريادعاست. علت د نيبر ا يبدان تمسك جست، خود شاهد يمعمار يواد ةنقادان
. )1384، (اتو جستجو كرد ،يمعمار ةطيحدر  ليدر كثرت و وسعت عوامل دخ توانيمرا،  ينقد معمار امر
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 ،است ينگرندهيآ يهايابيارز صورتبهنقد، رواج آن  يرگذاريتأث شيو افزا تيفيبهبود ك ياقدام برا نيترمهم
به  طرح كي يآنكه پس از اجرا يجابهو  باشدداشته  زيرا ن ندهيآ يهاطرحقرار دادن  ريتأثتحت  ييتوانا كه

 ينقد هر بنا، روند طراح يبازخوردها بر هيتكو  جاديتا با ا ميبر آن باش م،يدر مورد آن بپرداز ياسادهقضاوت 
. پس كار نقد بايد )1393، و ميرجاني رهنما ،يتوكل( ميدهمثبت قرار  ريتأثرا تحت  يمتعاقب بعد يبناها

نقد مسئول بازشناسايي واقعيت ناب اثر هنري است و به مطالعات  چراكه بنيادين صورت گيرد، صورتبه
  ).1388، برنديشد (محدود نخواهد  ينگارتك
و  ازهاين يسو مستلزم بررس گريو از د يارزش يو مبان هاياستراتژمستلزم انتخاب  كسوياز  ايطرح اح كي
ظر مدن يستيبا اياجرا است كه در هر طرح اح يو اقدامات الزم برا ريتداب ينيبشيپموجود و  يهاليپتانس
 امر طراحي براي مرمت بناهاي تاريخي طي دو مرحله كلي، ).1369اصغريان جدي و تهراني، ( دريقرارگ

پژوهشي و طراحي بايد بر اساس روش  يكارها ."مرحله شناخت و مرحله طراحي": رديگيمصورت  جداگانه
در  ايدر نقد طرح اح). 1389، فالمكي( رديگفرهنگي صورت  يهايابيارزعلمي و متكي بر نظريات انتقادي و 

ت تا پرداخ ،دينمايم هيرا توج ايطراح كه در اصل فلسفه اح نظر مورد ياهداف ارزش يبه بررس يستيابتدا با
 ا گرفتر يبهتر جهينت يخيتار يبنا احياي يهايژگيو گريد يدر بررس ي،ارزش يمبان نيبتوان با اتكا به ا

  از: اندعبارتحاكم  يهاارزش انواع .)1369اصغريان جدي و تهراني، (
 لدني(ف دهنديمعموم را نشان  ةعالقفرهنگي كه به تفسيرهاي هر زمان بستگي دارد و حدود  يهاارزش 

از راه يادآوري بعضي خاطرات  اي خاص، »روحيه«قديمي قادرند با ارائه يك  يبناها ).1388 لتهو،يوكيو 
 را در گستره فرهنگي ياسازنده نقش ،بردارندفني و هنري كه در  ةارزندگذشته و يا از راه معرفي ابداعات 

  ).1389 فالمكي،كنند (ايفا 
 يهارساختيزكاربردي، مربوط به جامعه امروزي و  يهاارزشاجتماعي معاصر كه  -ارزش اقتصادي 

  ).1388 لتهو،يوكيو  لدنيف( اندياجتماعو  ياقتصاد سياسي،
 "هايبراي تمامي نسل، تاريخي، علمي يا اجتماعي يشناختييبايزبه معناي ارزش  "اعتبار فرهنگي 

  ).1979 منشور بورا،باشد (گذشته، حال و يا آينده مي
از بررسي منشورها و  آمدهدستبه يهامالكبر اساس  اياح يموجود و استراتژ يهاارزش ياز بررس پس

 نيا .ودشيم هيته ،رديدر دستور كار قرار گ ديبا ايكه در طرح اح يرياز تداب يفهرست ،يالمللنيب يهاهينظر
  از: اندعبارت ريتداب

ساختمان  يهايژگيوبنا با  ديعملكرد جد يسازگار .4 يجوارهم تيرعا .3 ياسازه تناسب .2بنا  شأن .1
عملكرد  يامكان بازخوان -2-5 بنا يياز انتظام فضا انتيص -1-5( ديمبلمان با عملكرد جد يسازگار .5موجود 
 )با بنا ازين مورد يفضاها دادتناسب ابعاد و تناسب تع-4-5بنا  ازيموردن يربنايزتناسب سطح و -3-5گذشته 

 .11 يداريپا .10بنا  يواقع يازهايبه ن توجه .9نفوذ بنا  حوزه .8 يدسترس سهولت .7 مداخله حداقل .6
و  لدني(ف باالدست يهاطرحبه  توجه .14 يفرهنگ ياعتقاد تناسبات .13 ساتيتأسي اجرا نحوه .12 تيريمد
؛ 1993، يتيترب و آموزشي يهادستورالعملضوابط و  ؛1964، منشور ونيز ؛1388، برندي ؛1388، لتهويوكي

  ).1389فالمكي ؛ 1999، گردشگري فرهنگي يالمللنيبمنشور 
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 و موفق دهيجدول نقد گرد يبر اساس فاكتورها ي،مورد هاياست كه نمونه شدههيته ياساس جدول نيا بر
  .)7(جدول  شوديم يبررس شدهگفتهبا توجه به نكات  هاخانه نيا احيايموفق بودن نا  اي

  

  هايموردشناخت نمونه  -4
  خانه محتشم -4-1

خانه پس  نياست. ا شدهواقع محله ميدان شاه در است كه خانه محتشم مربوط به دوره زند و دوره قاجار
و ه.ش  1356اثر در سال  نيا .شوديممحسوب  رازيش در شهر يخيخانه تار نيتريميقد ،يمخانيبناهاي كر از
سازمان  يآن بخش ادار يحال حاضر كاربر و درگرفت  يكشور جا يفهرست آثار مل در 1557شماره  به
  .است رازيشهر ش يو گردشگر يدستعيصنا ،يفرهنگ راثيم

  

  
 )1394،نگارندگان تنظيم:(طبقه همكف و اول خانه محتشم  نقشه -1 شكل

  

  خانه فروغ الملك -4-2
(اواخر دوره قاجار و اوايل دوره پهلوي اول) توسط فروغ الملك قوامي  1310عمارت فروغ الملك در سال 

 يرونيو ب ياندرون شامل دو قسمت؛ احداث گرديد محله سنگ سياهدر  مترمربع 1020در زميني به مساحت 
 تيدر مالك اكنون همسازي شهري مرمت و بازسازي شد و سازمان عمران و به لهيوسبهمدت سه سال در .است

و  ينقاش شگاهينما عنوانبهكه  است 3,2040با شماره ثبت  يفرهنگ راثيم نظر ريز، فام نيخانواده مشك
  .شوديمفام از آن استفاده  نيو با عنوان موزه هنر مشك يخطاط
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  )1394،نگارندگان تنظيم:(طبقه همكف خانه فروغ الملك  نقشه -2 شكل

  

  خانه زينت الملك -4-3
 ؛با آن در ارتباط است ينيرزميز راه كي ةليوسبهكوچه با خانه قوام قرار دارد و  كي ةفاصلعمارت به  نيا

با شماره ثبت  1354 در سالاثر  نيا است. شدهواقعدر محله درب مسجد  كه دختر قوام بوده است، منزل
كه  قرار گرفت يفارس شناس اديبن اريدر اخت 1373خانه از سال  نيا است. دهيرس يثار ملآبه ثبت  938

سازمان  يبا همكار نيرزميز نيا سرانجام شد. ليبه نگارخانه فارس تبد 74خانه در سال  نيا نيرزميز
 ليپارس تبد خيتار يهانهيگنجسال به موزه  2 يط يفارس شناس اديپارس و بن يو جهان گرد يگردرانيا

  همگان باز شد. ين به روآدر  82شد و از اسفند 
  

  
 )1394،نگارندگان تنظيم:(طبقه زيرزمين و همكف خانه زينت الملك  نقشه -3شكل 
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  خانه شاپوري -4-4
 16 خياثر در تار نيكه ا شده واقع محله ميدان شاهبوده و در  يدوره پهلو ليمربوط به اوا يمنزل شاپور

 يهاسالارزشمند از  يبنا نيا .ديبه ثبت رس رانيا ياز آثار مل يكيعنوان به 2781ثبت  با شماره 1379مهر 
و متعلق به عبدالصاحب  شده بنا يرازيمعمار معروف ش يندستوسط استاد ابوالقاسم مه 1315تا  1310
 شدهداده يكاربر رييتغ يشاپور شاپيكافبنا به رستوران و  در حال حاضر .است رازياز تاجران بزرگ ش يشاپور
  است.

  
 )1394،نگارندگان طبقه همكف و اول خانه شاپوري (تنظيم: نقشه -4شكل 

  

  خانه سعادت -4-5
ه در خان نيا .متعلق به دوره قاجاراست بنا است. شدهواقع، اهيمحله سنگ س رازيش ميبنا در بافت قد نيا
 دربنا  تيمالك است. دهيبه ثبت رس رانيا يدر فهرست آثار مل 10481به شماره  82دوم آبان ماه سال  خيتار
 شيراز يدستعيصناخانه  نام باو  يدستعيصناكارگاه  اكنونهمبنا  نيا يو كاربر بوده يفرهنگ راثيم ارياخت

  است. يبرداربهرهمورد 

  
 )1394، نگارندگان تنظيم:(طبقه همكف و اول خانه سعادت  نقشه -5شكل 
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  يمصطفو يخانه فرهنگ -4-6
 دهيافتتاح گرد 88 ماهبهمن، در رازيش يميقد يو سنت بايز يهاخانهاز  يكي يبا بازساز شياين يهتل سنت

 يقدررانگكتب  شيرايو و يو گردآور حيبوده و تصح رازيش يانجمن ادب ليبنا محل تشك نياست. در گذشته ا
 بيمحمود اد رزايو م يرازيش دهيچون شور يبنا توسط بزرگان نيحافظ در ا وانيو د يسعد اتيهمچون كل

 نيا در زين رازيروزنامه ش نيشده و اول يانداز راهمكان  نيدر ا رازيچاپخانه ش نيصورت گرفت و اول يمصطفو
  .است شده چاپمكان 
  

  نقد احيا-5
  )و گردشگري يدستعيصنااداره ميراث فرهنگي (محتشم خانه -5-1

  )1395خانه محتشم (نگارندگان،  احياي نقد -1جدول 
 عكس نقاط ضعف نقاط قوت معيارهاي ارزشي نقد

 يامنطقهبررسـي آثار شهري و  
 طرح

  تناسب كاربري با محله-
ــاكنــان بــه تعمير و  - ترغيــب ســ
  نماي ساختمان يباسازيز
  ايجاد منظر شهري مطلوب-
 يمل ،يشهر حوزه نفوذ محله،-

  زديد عموميباعدم امكان -
ــاركت اهالي در بخش - عدم مشـ

  بنا احياي
 اعطاي كاربري نيمه فعال -

 

  سهولت دسترسي- سايت دسترسي
 دسترسي مطلوب سواره و پياده-

از بين رفتن دسترسي اصلي بنا -
 بهمن 22با احداث خيابان 

 

ــناخت  آتي  كنندگانمصــرفش
  بنا و برآورد نيازهاي آنان

با توجه به كاربري اداري و مراجعان -
 كنندگانمصـــرفخاص بنا نيازهاي 

نظير سـرويس بهداشتي و آبدارخانه  
 است. شدهحل يخوببه

 كننــدگــانمراجعــهبراي انتظــار -
جاي به خصــوصي در نظر گرفته 

  نشده است.
مراجعين در حيــاط و ايوان بــه  -

كه همه فصول  نشـينند يمانتظار 
 امكان استفاده نيست.

 

انواع تغييرات كــالبــدي در بنــا 
 متناسب با عملكرد جديد

  تناسب تغييرات با كاربري-
  بودن تغييرات يرپذبرگشت-
 تغييرات اندك در كالبد-

عــدم ظــرافــت در همــاهنگي -
  تغييرات با كاربري

بيشــترين توجه به نماي بيروني -
  ساختمان بوده

ــتفاده از -  هاييفرورفتگعدم اسـ
 كاربريو حياط در  بنا

 

ــب كــاربري جــديــد بــا  تنــاسـ
 فضاهاي داخلي

  ابعاد فضا متناسب با كاربري اداري-
 انسيل فضاهاتپ استفاده بهينه از-

- 
 

مناسب بنا در  سـيركوالسـيون  
 عملكرد جديد

تناســب ســيركوالسيون با كاربري -
 اداري

-  
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در بنا  يازموردن يســـاتتأســـكليه - يساتتأسجانمايي 
 است شده گنجانده

سرمايش  يسـات تأسـ قرارگيري -
  در نماي اصلي

  جاگيري نامناسب كليد پريز-
برق  هاييمساغتشــاش بصــري -

 در فضاهاي داخلي

 

ه كه ب ياگونهبهقرارگيري مبلمـان  - مبلمان متناسب و همگن با بنا
 تزئينات اصيل بنا آسيب نرساند

  شدهيطراحعدم مبلمان -
ــري در قرارگيري  - ــاش بص اغتش

  كارمندانمبلمان 
 

 

  بازسازي مطلوب نماي بنا- سيماي بصري بنا
ــاس  - ــازي بر اسـ  يهاعكسبـازسـ

  قديمي بنا
 بنا تزئيناتتوجه به  -

ــبه - ــاتتأس بنا در اغتشــاش  يس
 بصري نما توجه نشده است.

 

حفظ اثر تاريخي و نگين ارزشمند - توجيه اقتصادي طرح
 بافت تاريخي شيراز

ــترين هزينه مرمت طرح به - بيش
دليـل حفظ خـانه بوده تا اعطاي   

  كاربري و احيا
جوابگوي  يــاشــــدهاحكــاربري -

بنا  يدارنگهتعمير و  هـاي ينـه هز
 ينتأمو بايد از بخش دولتي  نبوده
 شود.

 

    
  فام) ني(موزه هنر مشكفروغ الملك  يخيخانه تار -5-2

  )1395خانه فروغ الملك (نگارندگان، احياي نقد -2جدول 
 عكس نقاط ضعف نقاط قوت نقد يارزش يارهايمع

 يامنطقهبررســي آثار شــهري و 
 طرح

  يمل حوزه نفوذ شهري،-
  تناسب كاربري با بافت-
 حفظ شان بنا-

  محله فاقد ساكنين حامي-
عدم استقبال شهروندان شهر و -

  بافت
عـدم همكاري ميراث (به گفته  -

 متولي اثر)

 

  قرارگيري در بافت- سايت دسترسي
 دسترسي قديمي بنا يهاراهحفظ -

  عدم سهولت دسترسي-
  فاقد پاركينگ در اطراف بنا-
عدم تابلو راهنما براي شناسايي -
 بنا

ا آتي بن كنندگانمصرفشناخت 
 و برآورد نيازهاي آنان

ــرفبـا توجـه به نياز   -  كنندگانمصـ
ــب با كاربري جديد عالوه بر  متناسـ

نمايش فروش محصــوالت  يهابخش
بهداشتي  هاييسســروو كتابخانه و 
 است. شدهگنجاندهدر مجموعه 

ــاهـايي نظير بوفه،   -  فـاقـد فضـ
ــتراحتگاه براي  امانات بخش ،اس

  رفاه بيشتر بازديدكنندگان
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بنــا  انواع تغييرات كــالبــدي در
 متناسب با عملكرد جديد

ــتفاده از - براي نمايش  هاطاقچهاسـ
  آثار

  بودن تغييرات يرپذبرگشت-
ري كارب منظوربه يتوجهقابلتغيير -

 در كالبد داده نشده است جديد

اســـتفاده نامناســـب از تمامي -
  آثارديوارها براي بخش ارائه 

 هاياطحصحيح از  عدم استفاده-
  در احيا خانهحوضو 
 

 

تناسب كاربري جديد با فضاهاي 
 داخلي

  استفاده از پتانسيل فضا-
 ابعاد فضا متناسب با كاربري جديد-

ــب درآثار  حجم زياد- با  تناسـ
  هااتاقفضاي 

دريافت مقدار نور  عدم توجه به-
  ياموزهدر فضاي 

 

 

مناســب بنا در  ســيركوالســيون
 عملكرد جديد

ــير - دهشحفظسيركوالسيون اصيل بنا - ــناريو مسـ عدم تعريف سـ
 جديد يكاربر يدبازد

 

 يساتتأسـ  ،مداربسـته  هاييندورب- يساتتأسجانمايي 
 يوبخبهحريق در بنا  اعالم الكتريكي،

  است. شدهنصب
 حجمكمساده و  يساتتأس-

ــعـدم توجـه به   - ــاتتأسـ  يسـ
سـرمايشـي و گرمايشي مناسب   

  در بنا
ــعــف بــزرگ نــورپــردازي  - ضـ

 نامناسب با كاربري

 

 مشكين فام يآقااستفاده از مبلمان - مبلمان متناسب و همگن با بنا
  در موزه

  تاسادگي مبلمان -
 چوبي هاياز مبلمان  استفاده -

ــب - عدم طراحي مبلمان متناس
  با بنا

كمبود مبلمان جهت نشــستن -
  بازديدكنندگان

 زباله يهاسطلعدم وجود -

 

  بازسازي مطلوب نماي بنا- سيماي بصري بنا
ــاس  - ــازي بر اسـ  يهاعكسبـازسـ

  قديمي بنا
  بنا تزئيناتتوجه به  -
 

رنگ اصــيل تغيير رنگ درها با -
ــط ميراث  آن در مرمــت توسـ

 فرهنگي

 

ــمند - توجيه اقتصادي طرح حفظ اثر تاريخي و نگين ارزش
  بافت تاريخي شيراز

 

بيشترين هزينه مرمت طرح به -
دليـل حفظ خانه بوده تا اعطاي  

  كاربري و احيا
ــدهاحكـاربري  - جوابگوي  يــاشـ

 بنا يدارنگهتعمير و  هايينـه هز
  نيست.
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  )فارس ريمشاه(موزه  زينت الملوك يخيخانه تار -5-3
 )1395خانه زينت الملك (نگارندگان، احياينقد  -3جدول 

 عكس نقاط ضعف نقاط قوت نقد يارزش يارهايمع

 يامنطقهبررسي آثار شهري و 
 طرح

  يمل ، شهري،نفوذ محلهحوزه -
  تناسب كاربري با بافت-
  بنا شان حفظ-
  استقبال مردم شهر و توريست-

 يستيجنبه تور يشتربنا ب-
 نيساكن خاطرتعلقتا  يداكردهپ

  بافت

 

  قرارگيري در بافت- سايت دسترسي
  سهولت دسترسي سواره و پياده-

- 

  

آتي  كنندگانمصرفشناخت 
 بنا و برآورد نيازهاي آنان

ز اعم ا كنندگانمصرفتوجه به نياز -
  خدماتي و رفاهي در احيا

  
  

عدم توضيحات مكتوب در -
مورد هر بخش بنا در 

  مربوطه يهاقسمت

 

انواع تغييرات كالبدي در بنا 
 متناسب با عملكرد جديد

براي نمايش  هاطاقچهاستفاده از -
  آثار

  بودن تغييرات يرپذبرگشت-
  استفاده از حياط-
بنا در  هاييفرورفتگاستفاده از -

  نمايش آثار

 
-  

 

تناسب كاربري جديد با 
 فضاهاي داخلي

  استفاده از پتانسيل فضا-
  فضا متناسب با كاربري جديدابعاد -
در همه فضاها  هايكاربرپخش -

استفاده صحيح از فضاهاي  يجهدرنت
  داخلي

-  

 

مناسب بنا در  سيركوالسيون
 عملكرد جديد

  دهشحفظسيركوالسيون اصيل بنا -
  -  تعريف سناريو مسير بازديد-

 يساتتأس ،مداربسته هاييندورب- يساتتأسجانمايي 
حريق در بنا  اعالم الكتريكي،

  است. شدهنصب
  حجمكمساده و  يساتتأس-
  شدهيطراحنورپردازي -

 يساتتأسعدم توجه به -
سرمايشي و گرمايشي مناسب 

  در بنا
برق  هاييمسمشخص بودن -

  در نما و بدنه
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مبلمان متناسب و همگن با 
 بنا

  مناسب استفاده از مبلمان -
نمايش  يهاقفسهطراحي لوستر و -

  مناسب بنا
  حياط هاييمكتنطراحي -
طراحي سطل زباله در  توجه به-

  حياط

-  

 

  بازسازي مطلوب نماي بنا- سيماي بصري بنا
 يهاعكسبازسازي بر اساس -

  قديمي بنا
  بنا تزئيناتتوجه به  -
  

چسباندن كاغذهاي تبليغاتي -
  راهروهابر بدنه بعضي 

بر روي بعضي  اثر رطوبت -
  هايوارهد

 
حفظ اثر تاريخي و نگين ارزشمند - طرحتوجيه اقتصادي 

  بافت تاريخي شيراز
پاسخگو  ياشدهاح يكاربر-

  استبنا  هايينههز
و اهالي بافت  يدكنندگانبازدتوجه -

  و شهر از بنا

باالتر از  يارخدمات بنا بس-
  درامد مردم ساكن محله

 

  
  )شاپيكافرستوران و ( شاپوري يخيخانه تار -5-4

  )1395خانه شاپوري (نگارندگان،  احياينقد  -4جدول 
 عكس نقاط ضعف نقاط قوت نقد يارزش يارهايمع

 يامنطقهبررسي آثار شهري و 
 طرح

  يمل حوزه نفوذ شهري،-
تناسب كاربري با بافت تجاري -

  اطراف
  استقبال مردم شهر و توريست-

بنا بيشتر جنبه توريستي -
ن ساكني اطرخ تعلقتا  يداكردهپ

  بافت
  شان بناعدم حفظ  -

 

  قرارگيري در بافت- سايت دسترسي
  سهولت دسترسي سواره و پياده-

از بين رفتن دسترسي اصيل -
  خيابان انوري بنا بر اثر احداث

آتي  كنندگانمصرفشناخت 
 بنا و برآورد نيازهاي آنان

ز اعم ا كنندگانمصرفتوجه به نياز -
  خدماتي و رفاهي در احيا

  
  -  

 

كالبدي در بنا انواع تغييرات 
 متناسب با عملكرد جديد

  و بالكن استفاده از حياط-
با بنا  يخوببهبناهاي ميان افزا -

  ارتباط برقرار كرده

تغييرات كالبدي به سوددهي -
  بيشتر توجه داشته

به  فضاهاتبديل بخشي از -
  و رستوران شاپيكافآشپزخانه 
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تناسب كاربري جديد با 
 فضاهاي داخلي

  پتانسيل فضا استفاده از-
  ابعاد فضا متناسب با كاربري جديد-

بيشتر فضاها به قسمت اداري - 
كه قابل  شدهيلتبدو خدماتي 

و  هابالكنبازديد نيستند فقط 
عموم  استفادهقابلاتاق بزرگ 

  است.

 
 

مناسب بنا در  سيركوالسيون
 عملكرد جديد

سيركوالسيون مناسب عملكرد -
  جديد

  

سيركوالسيون بعضي از درهاي -
بنا به دليل امنيت  اصلي
 عموم استفادهقابلو  شدهبسته

  نيست.
 يساتتأس ،مداربسته هاييندورب- يساتتأسجانمايي 

 و يشسرما حريق، اعالم الكتريكي،
 شدهنصب يخوببهدر بنا  گرمايش

  است.
حياط و  شدهيطراحنورپردازي -

  فضاهاي داخلي

  
  
-  

 

مبلمان متناسب و همگن با 
 بنا

  استفاده از مبلمان مناسب -
نمايش  يهاقفسهطراحي لوستر و -

  مناسب بنا
طراحي سطل زباله و  توجه به- 

  -  در حياط مبلمان

 

  بازسازي مطلوب نماي بنا- سيماي بصري بنا
 يهاعكسبازسازي بر اساس -

  قديمي بنا
  بنا تزئيناتتوجه به  -

-  

 

نگين ارزشمند حفظ اثر تاريخي و - توجيه اقتصادي طرح
  بافت تاريخي شيراز

ي پاسخگو ياشدهاح يكاربر-
  ستبنا هايينههز
و اهالي شهر  يدكنندگانبازدتوجه -

  ياشدهاحشيراز از كاربري 
  ينيكارآفربستري براي -

 صرفاً يخصوص يگزار يهسرما-
  ياقتصاد باهدف

باالتر از  يارخدمات بنا بس-
  درامد مردم ساكن محله
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  )يدست عيصنا(كارگاه  سعادت يخيخانه تار -5-5
  )1395(نگارندگان، خانه سعادت احياينقد  -5جدول 

 عكس نقاط ضعف نقاط قوت نقد يارزش يارهايمع

 يامنطقهبررسي آثار شهري و 
 طرح

  يمل حوزه نفوذ شهري،-
  تناسب كاربري با بافت-
  مشاركت مردم محله-
 

 شدهليتبدبنا بيشتر به كارگاه -
 است.

 

  قرارگيري در بافت تاريخي- سايت دسترسي
 

  عدم سهولت دسترسي-
 نبودن تابلو شناسايي كوچه-

آتي  كنندگانمصرفشناخت 
 بنا و برآورد نيازهاي آنان

با توجه به كارگاهي بودن بنا و -
استفاده خاص از بنا امكانات مناسب 

 شدهفراهمهر بخش توسط خود فرد 
 است.

 يدكنندگانبازدامكاناتي براي -
  فراهم نشده است.

آثار پس  يدارنگهفضاي براي -
  از ساخت در كارگاه وجود ندارد.

امكان نمايش آثار براي -
در بخش جدا  يدكنندهبازد

 وجود ندارد.

 

انواع تغييرات كالبدي در بنا 
 متناسب با عملكرد جديد

 يدارنگهبراي  هاطاقچهاستفاده از -
  شدهساختهآثار 

به دليل تزئينات  يننششاهفضاي -
فاقد كاربري است كه باعث محافظت 

  .شوديم آناز 
 

براثر استفاده از وسايل -
 هرسيديبآس هابدنهكارگاهي به 

  است.
در كارگاه  هاروزنهپوشاندن -

  عكاسي
در  ينيوميدر آلوماستفاده از -
  بنا
 سياه شدن بدنه و كف-

 زيرزمين در كارگاه دوات گري

 

با  تناسب كاربري جديد
 فضاهاي داخلي

مناسب  هاابعاد بعضي از فضا-
  .استكاربري 

مثل  ترآلوده يهاكارگاهانتقال -
 هاييرزمينزو دوات گري به  يزنقلم

 خدماتي

ار آث يدارنگهكمبود فضا براي - 
در بعضي  از ساختپس 

  هاكارگاه
متناسب  هاكارگاهابعاد بعضي -

فضاي داخلي نيست مثل منبت 
  و معرق چوب

 

 

مناسب بنا در  سيركوالسيون
 عملكرد جديد

  دهشحفظسيركوالسيون اصيل بنا -

 يساتتأسعدم توجه به - - يساتتأسجانمايي 
سرمايشي و گرمايشي مناسب 

  در بنا
در نماي بنا ديده  يساتتأس-
  .شوديم
 يساتتأسعدم طراحي -

 الكتريكي مناسب بنا
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مبلمان متناسب و همگن با 
 بنا

طراحي مبلمان مناسب عدم - -
  بنا
متناسب عملكرد  هر كارگاه-

خود داراي يك نوع مبلمان 
انباري  عنوانبههست و از حياط 
  .شوديماضافات استفاده 

آسيب رساندن بخشي از -
 وسايل به بدنه بنا

 

  بازسازي مطلوب نماي بنا- سيماي بصري بنا
 يهاعكسبازسازي بر اساس -

  قديمي بنا
  بنا تزئيناتتوجه به  -
 

و  هاروزنهبستن بعضي از -
  زيرزمين يهاپنجره

  از نما ييهابخشآسيب به -
  اثر رطوبت در نما-
 وجود كولر در نما-

 

حفظ اثر تاريخي و نگين ارزشمند - توجيه اقتصادي طرح
  بافت تاريخي شيراز

  بستري براي كارآفريني-
 ياندازراهكمك به جوانان براي -

  كارگاه و كسب درامد
بهبود اجتماعي بافت اطراف از -

طريق آشنايي جوانان محله به 
براي  هاآنو تشويق  دستييعصنا

 فراگيري

  
- 

 

  
  (هتل) يخانه مصطفو -5-6

  )1395(نگارندگان،ي مصطفو يخانه فرهنگ احياينقد  -6جدول 
 عكس نقاط ضعف نقاط قوت نقد يارزش يارهايمع

 يامنطقهبررسي آثار شهري و 
 طرح

  يمل حوزه نفوذ شهري،-
  تناسب كاربري با بافت-
  حفظ شان بنا-
  استقبال توريست-

بنا بيشتر جنبه توريستي -
ن ساكني خاطرتعلقتا  يداكردهپ

  بافت
  عدم مشاركت مردم محله-

 

  قرارگيري در بافت- سايت دسترسي
  سهولت دسترسي سواره و پياده-

- 

آتي  كنندگانمصرفشناخت 
 بنا و برآورد نيازهاي آنان

ز اعم ا كنندگانمصرفتوجه به نياز -
  خدماتي و رفاهي در احيا

 يهابخشنصب توضيحات در مورد -
  بنا در هر قسمت

 يسسرو يدارا هااتاق يتمام-
، يخچال، حمام، يفرنگ يبهداشت

امانات  صندوق، ماهواره و يزيونتلو
  .باشنديم

-   
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تغييرات كالبدي در بنا انواع 
 متناسب با عملكرد جديد

بنا براي  بامپشتمسقف كردن -
  رستوران

پوشاندن حياط و مسقف كردن با -
  سازه چادري

ساخت سرويس بهداشتي و حمام  -
  در هر اتاق

 
عدم توجه به حفظ فاصله -

  ديوار سرويس از ديوار تاريخي

 

تناسب كاربري جديد با 
 فضاهاي داخلي

  از پتانسيل فضا استفاده-
  ابعاد فضا متناسب با كاربري جديد-

بيشتر فضاهاي بنا به -
  است. شدهيلتبد خواباتاق

 
 

مناسب بنا در  سيركوالسيون
 عملكرد جديد

 -  دهشحفظسيركوالسيون اصيل بنا -

 يساتتأس ،مداربسته هاييندورب- يساتتأسجانمايي 
 در ،ينترنتا حريق، اعالم الكتريكي،

  است. شدهنصب يخوببهبنا 
  شدهيطراحنورپردازي -
سرمايشي و گرمايشي  يساتتأس-

  مناسب بنا

  
-  

 

مبلمان متناسب و همگن با 
 بنا

 يهااتاقاستفاده از مبلمان مناسب  -
  خواب

هر اتاق به نام يك دانشمند نام -
گزاري شده و مبلمان بر آن اساس 

 است. شدهيهته

  

عدم طراحي مبلمان رستوران -
  بنا خاص اين شاپيكافو 
  حجم زياد مبلمان حياط-

 

  بازسازي مطلوب نماي بنا- سيماي بصري بنا
 يهاعكسبازسازي بر اساس -

  قديمي بنا
  بنا تزئيناتتوجه به  -
توجه به نصب تابلوهاي معرفي -

  متناسب با سيماي بنا
  

بنا توجه نشده  خلوتياطحبه -
  است.

  .اندرهاشده هاحوض-
  

 

حفظ اثر تاريخي و نگين ارزشمند - توجيه اقتصادي طرح
  بافت تاريخي شيراز

پاسخگو  ياشدهاح يكاربر-
  استبنا  هايينههز
  از بنا يدكنندگانبازدتوجه -
بستري جهت كارآفريني ساكنان -

از مردم  كاركنانانتخاب محله (
  بافت)

 صرفاًسرمايه گزاري خصوصي -
  اقتصادي باهدف

خدمات بنا بسيار باالتر از -
  درامد مردم ساكن محله
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  *) 1395(نگارندگان، اشدهياحي تاريخي هاخانهتحليل كيفي احياي  -7جدول 
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  محتشم
                       (اداري)

  فروغ الملك
                     (موزه)

  زينت الملك
                     (موزه)

  شاپوري
                     (رستوران)

  سعادت
(كارگاه 
  ساخت)

                   

  مصطفوي
                      (هتل)

  * سبز (موفق)، زرد (نسبتاً موفق)، نارنجي (نسبتاً ناموفق)، قرمز (ناموفق)
  
  يريگجهينت -6

احساسات خود را در  وقفهيب. همه ما ديآيمدست ه است كه در پي مواجهه با اثر بهكارشناسان ياقدام نقد،
متكي  و جانبههمه. لكن نقد ميكنيم، بيان پردازديمشبيه آنچه نقد علمي بدان  ييهاصورتمواجهه با بنا با 

در پي  حاضر گزارش ترسيم شود. دقتبهكه بايد  است روشمندبه معيارهاي روشن نتيجه فرايندي منضبط و 
 ةنيزم دري يك بناي تاريخي به ارائه معيارهاي احيايمختلف طرح  يهاجنبهآن بود تا با نگاهي انتقادي به 

شامل  هكبافت تاريخي شيراز  يهاخانهيابد. توجه به احياي مناسب  دست دانش مرمتي، بر هيتكنقد اين آثار با 
و  خواهد نمود ايرا اح رازيشهر ش يماياز س يديجد يهاتيظرف شكيب، شوديمبخش اعظمي از اين بافت 

  .كنديمرا در پايداري اين بافت ايفا  يمؤثرقدم 
 توانيم، موردنظر ةمحدودو مطالعات صورت گرفته در  ذكرشدهخالصه و بر اساس مطالب  طوربه 
  تاريخي شيراز ارائه كرد: يهاخانه احيايزير را در خصوص  يبندجمع
  به بنا خاطرتعلقحس  يجادساكنان بافت و ا يازهايبر ن يخيتار يهابن ياياندك اح ريتأث  -
ساكنان  يانكه به كاهش ارتباط م ياقتصاد صرفاً يبا اهداف يبخش خصوص يراخ هايگذارييهسرما  -

نان باالتر از سطح درآمد ساك ياربس ايينهبناها با هز يناست. خدمات ا يدهانجام ،اشدهياح يخيتار يهبافت و ابن
  .شوديبافت عرضه م

  افتب يتيامن -يفرهنگ يآن ارتقا يامدمردم ساكن محله و پ ينيجهت كارآفر يبستر يجادعدم توجه به ا-    
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و متناسب با بنا توجه  يدجد يبه بخش مبلمان مناسب با كاربر يرازش يخيتار يهاخانه احيايدر   -
  نشده است. يچندان
  .است يشو سرما يشگرما يهادستگاهدر  هاآن، ضعف شدهمرمت يخيتار يهاخانه مسائل نيترمهماز   -
و  ياقتصاد مسائلبه  ييپاسخگو ياز بناها بدون مطالعه و بررس ياطالق شده به بعض يهايكاربر  -

  از زوال بنا بوده است. يريجلوگ يو مرمت بنا برا يربوده و هدف تعم ياجتماع
 رازيشهر ش يخيدر بافت تار هاخانه احيايطرح  كرديدر رو رييضرورت تغ ةدهندنشان قيتحق يهاافتهي

 قتيقدر ح نيازمند نقد و تحقيق ديگران است. ندترشكاملحاضر اقدامي حداقلي است كه براي  گزارش است.
  دوباره است. يآغاز ،مباحث نقد انيپا

  
  سپاسگزاري

برد پژوهش با در اختيار قرار از سازمان ميراث فرهنگي و شهرداري شيراز كه همكاري الزم را براي پيش
  .كنميمدادن منابع موجود داشتند، تشكر 

  

  نوشتيپ
 يخيتار يهابناها و بافت يايگروه مرمت و اح ،زهره مهرابيارشد  يكارشناس نامهانيمقاله از پا نيا -1

 ايطرح مرمت و اح يدر راستا رازيش يخيتار يهاخانه اينقد اح«تهران با موضوع شهيد بهشتي دانشگاه 
  .شده است استخراج» يريمجموعه بص

  

  منابع
 .هنر فرهنگستان :تهران .)1384( شعاع انجم. ترجمه امينه نقادانه شهيو اند يمعمار. نيو اتو، -

 :تهران مرمت و احياي بناهاي تاريخي. 1شماره  جزوه ).1369( فرهادو تهراني،  احمد جدي، اصغريان -
  معماري و شهرسازي شهيد بهشتي. دانشكده

  دانشگاه تهران. انتشارات :تهران ).1388حناچي ( پيروز ترجمه .مرمت تئوري .سزاره برندي، -
 يافزا انيم يمسكون هايمجموعه ينقد و بررس ).1393( حميد و ميرجاني، حسين رهنما، ،عليرضا توكلي، -

و  يدر معمار ديجد هايافق الملليبينكنگره  نيمجموعه مقاالت اول .زديدر بافت  اجراشدهو  يطراح
  .تهران ي.شهرساز

  انتشارات دانشگاه تهران. موسسه :تهران .مرمت شهري). 1386( مليحه و مقصودي، محسن حبيبي، -
، تهران، با رويكرد مشاركت يتاريخ يبافت شهر ياياح). 1391( انيو محمود پورسراج روزيپ ،يحناچ -

  .اول چاپ، انتشارات دانشگاه تهران
-81: 60 شماره ي.و شهرساز يمجله معمار .يدر باب نقد آثار معمار يمقدمات). 1379( حميدرضا ،خويي -

74 . 

 وزارت :تهران .هنر و معماري اسالمي ايران يادنامه دكتر لطيف ابوالقاسمي ).1383( علي عمراني پور، -
  مسكن و شهرسازي.



   1397بهار و تابستان م، شماره نهم، جسال پن ،يفرهنگ راثيم و مرمت دانشي تخصص دوفصلنامه/  آزاد  مهرابي و

  12-31؛ صفحات رازيبه شهر ش ژهيبا نگاه و ،يخيتار يهاخانه ايو نقد اح يبررس
 

 31 

  دانشگاه تهران. انتشارات . تهران:باززنده سازي بناها و شهرهاي تاريخي). 1389( منصور محمد فالمكي، -
). 1388( پيروزحناچي ترجمه .ميراث جهاني هايمحوطهمديريت در . يوكا و يوكيلتهو، برناردام فيلدن، -

  انتشارات دانشگاه تهران. موسسه تهران:
 .احياء در سير تحول بناي تاريخي از زمان خلق تا زوال اثر يهافرصت ).1390( اكبر، سيد عليكوششگران -

  .1-4: 1شماره  ،نشريه شهر و معماري بومي
 هنر. گنج :تهران .آرامگاه چلپي اوغلو تجربه اي درمرمت و احيا و خانقاه ).1388محمدرضا (نيكبخت،  -

  
- Brooker,G. & Stone, S. (2010).What is interior design. London: Rotovision. 
- Stevenson, A. (2010). Oxford dictionary of English. New York, NY: Oxford University 

Press. 
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  (مطالعه مروري) مازويي -شناسي مركب كربنيفن بررسي

  2فردحميدرضا بخشنده ؛1*مصطفي خواجه محمودي
 تري مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي، دانشگاه هنر اصفهاندانشجوي دك. 1

)m.kh.mahmoudi@gmail.com(  
 ، دانشگاه هنر اصفهانتاريخي گروه مرمت آثار استاديار .2

  
  چكيده

و اغلب نيز توسط خود خوشنويس  ايراني بودكه قرون متمادي مورد استفاده خوشنويسان  ،مازويي – مركب كربني
 ةامروزه رو به فراموشي است. در اين مقاله، پس از معرفي مركب و توالي تاريخي آن، به بررسي و مطالع ،شدساخته مي

نام ايراني نگاشته شده، پرداخته ساخت اين مركب توسط خوشنويسان قديمي و صاحب ةرساالت تاريخي كه در زمين
مازويي و شناخت مواد مورد  -  ركب كربنيهاي ساخت مدر واقع بررسي تكنيك ،شود. هدف از انجام اين پژوهشمي

. در استيك روش ساخت مناسب و جامع، برگرفته از اين رساالت تاريخي  ةاستفاده در ساختار آن و در نهايت ارائ
اي و استخراج اطالعات از متون كهن موجود، استوار گرديد. پس راستاي اين اهداف، تحقيقات بر پايه مطالعات كتابخانه

اجزاء اصلي و مواد افزودني  ةبه دو دست ،هامواد مورد استفاده در ساختار اين مركب شدحقيقات، مشخص از انجام ت
هاي آورد هستند. اجزاء اصلي اين مركب شامل دوده، صمغ، زاج و مازو است كه در روششوند كه كامالً بومتقسيم مي

 زا هستند، جهت بهبود كيفيت مركب ورنگ هامختلف ساخت اين مركب مشترك است. مواد افزودني كه اكثر آن
مواد  ،مركب سازان قديمي شده است. هر كدام از خوشنويسان وخواص شيميايي و بصري آن به تركيب اضافه مي

     كردند.افزودني متفاوتي را به واسطه خاصيتي كه مورد نظرشان بوده به اين مركب اضافه مي
  مازو، دوده، بوم آورد، مازويي - كربني مركب واژگان كليـدي:

 
Technological Study on Carbon-Iron Gall Ink (Literature Review) 

Mostafa Khajeh Mahmoudi and Hamidreza Bakhshandefard 
Faculty of Conservation and Restoration, Art University of Isfahan 

Abstract 

Carbon-gall ink which has been used and made by Iranian calligraphers for centuries is in danger of 
oblivion. In this paper, after introducing the ink and its history the way of its production which has been 
written by well-known calligraphers in historical documents is assessed. Investigating the production 
techniques of carbon-gall ink, identifying its used materials, and presenting a suitable method of 
production based on the historical documents are the aims of this paper. Based on these aims, library 
studies and data extraction of old documents were performed and represented materials used in 
production of this ink are divided into two categories: basic and additive materials which are completely 
native to the region. Main components of this ink are soot, gum, vitriol, and gall that are common in 
different ways of production of this ink. Additive materials, most of which are color producer, were added 
in order to improve the quality of ink and its chemical and visual properties. Each of the old calligrapher 
and ink maker added different additive materials depends on the quality they were looking for. 
Keywords: Carbon-gall ink, Gall, Soot, Domestic material   
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 مقدمه   - 1

هاي مكتوبي هستند كه هويت و ها، تاريخآيد. نوشتهمي به شمارين عنصر ارتباط تمام اعصار ترمهمخط 
ترين در اين ميان كتب و نسخ خطي بهترين و جامع شناسانند.يمآمدن ميراث گذشته را به ما  وجودبهزمان 

 ماهيت مواد تشكيل ةبه واسطبا وجود اين درجه از اهميت  وسيله و پل ارتباط ما با گذشته هستند و
موادي بر روي سطوح حامل (كاغذ،  ةوسيلهب هاها و يادداشتشان در معرض زوال هستند. نوشتهدهنده

شد. مركب شدند كه گاهي اوقات توسط خود نويسنده ساخته و نگهداري ميپارشمن، چوب و غيره) ثبت مي
هايي است كه به واسطه تركيبش، داراي مقاومت و ايستايي مناسبي در مازويي از جمله مركب -  كربني

با خود حفظ كند. دنياي مدرن امروزي اما، استفاده از  اران گذشت زمان بوده است و توانسته احوال گذشتگ
شوند. ها ميبه سرعت هر چه بيشتر جايگزين آن نهد و مواد جديد و مصنوعياين سنن را رو به فراموشي مي

... بوده كاران واي است كه دغدغه بسياري از هنرمندان از جمله خوشنويسان، نقاشان، مذهبمركب ماده
نويسان مشهور و صاحب سبك و نيز ديگر افراد مرتبط با اين هنر آورده راواني از خوشهاي فاست. نوشته
آرايي كتاب"در كتاب خود با نام كه  )1372(نجيب مايل هروي توان اشاره كرد به ز آن جمله ميشده است. ا

شابوري، از قول افرادي همچون سيمي ني ،رساالت بسياري را در باب فن ساخت مركب "در تمدن اسالمي
اصطالحاتي كه امروزه استفاده مجنون رفيق هروي و ميرعماد آورده و همچنين به معرفي برخي مواد و 

هاي خود به برخي روش "گلستان هنر"در كتاب  )1366(احمد منشي قاضي ميرپرداخته است.  ،گرددنمي
در كتابي با عنوان ) 1373( خانيحميدرضا قليچ كند.رد استفاده در آن اشاره ميامواد و مو ،ساخت مركب

هاي ساخت مركب و مواد به كار رفته در ساخت آن نيز به روش "رساالتي در خوشنويسي و هنرهاي وابسته"
از روش و مواد ساخت  ،اقتباس شدهبررسي مطالب اين پژوهش بر آن است تا با اساس،  اينبر پردازد.مي

و مقايسه آنها با يكديگر، يك روش ساخت جامع و  مازويي مورد استفاده در اين متون - مركب كربني
  امروزي براي اين مركب ارائه كند.

  پژوهشروش  - 2
مطالعات ها بر اساس اي و شيوه گردآوري دادهمقايسه -تحليليروش تحقيق در اين پژوهش بر پايه 

اين تحقيق از  .اي و بررسي متون كهني كه در اين باره نگاشته شده است، استوار گرديده استكتابخانه
ها با يكديگر سود جسته است. همچنين رساالت متعدد نگارش شده در باب فن ساخت مركب و مقايسه آن

شناسي مختلف جهت شناسايي ساختار و ماهيت مواد مورد استفاده در ساخت اين نوع از مركب گياه متوناز 
 استفاده شده است.

  تاريخچه و انواع مركب  - 3
  1تعريف مركب -1- 3

گفتند. چون دوده را با مواد ديگر مانند سم فارسي مداد است. تا زمان سعدي به آن دوده ميامركب، 
 .)20696: 1377(دهخدا،  اندگفته "مركب"به آن دوده، ، كردند و بهترتكميل  رهيو غصمغ، زاج، مازو 

كنند. البته ه كربن درست ميي سوسپانسيوني نظير دودهادانهرنگمركب را با استفاده از انواع رنگينه، يا 
هاي نوشتاري . مركبسازنديمبراي تهيه مركب چاپ يا ليتوگرافي، رنگدانه را در بست روغني يا رزيني 
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 و زاج درخت بلوط) ةريشموجود در ك (هستند كه از تركيب اسيد گالوتاني مازو -هاي آهنمعمولي، مركب
گالوتانات آهن  با اضافه  ).65: 1378جتتنز و همكاران، ( شودورت هوا تهيه ميسولفات فرو) در مجاز (سب

آيد و در اين حالت محلول بوده و ذرات معلق دست ميكردن مازوهاي خيسانده به محلول سولفات آهن به 
نفوذ در داخل كاغذ به  و بدوناي صاف شبيه روغن جال بدهد مركب تحرير بايد روان باشد، اندوده ندارد.

   ).311: 1366(فرهنگ،  الياف داخلي آن بچسبد و رنگ آن ثابت باقي بماند
  2دوده مركب -2- 3

: 1366(فرهنگ،  است شدههايي از صمغ يا مواد گلوتني تشكيل از دوده چراغ يا دوده كربن در محلول
هاي معلق كربن در كه حاوي دانه شدشتن از مركب كربني استفاده ميبراي نو ق. م 2500در حدود  ).311

مركب هندي يا مركب  راآن و امروزهگفتند مي 3اصطالح التين به آن آترامنتوم ليبراريوم و در يك مايع بود
و هاي متمادي مورد عالقه نقاشان رناين مركب كه ق ).6: 1385خسروي بيژائم، ( نامندميچيني 
كاج يا نفت در  رزين، در واقع همان دوده چراغ است كه از سوختن ناقص يسان در مشرق زمين بودخوشنو
ها در حالت معلق بود. در داشتن دانهآيد. مشكل اين مركب در آن زمان نگهمي به دستهاي سفالين محفظه

به ي بزرگي را هاو پولكشوند هاي ريز كربن توسط نيروي واندروالسي در سطح آب جمع مياين تركيب دانه
كه  دوستآبيك افزودني  ةيلوسبهتواند شوند. اين فرايند رسوب مينشين ميآورند كه در ظرف تهمي وجود

دهد، رفع شود. در كمتر از كاهش مي آنهاپوشش دادن  ةوسيلبهواكنش متقابل واندروالسي بين ذرات را 
سيون كلوئيدي بسازد كه روزها يك سوسپان ،تواند با افزودن صمغ عربيبشر دريافت كه مي ،سال قبل 4500
  ).Michon, 2003( دوام داشته باشد هاو هفته

  4مازويي -هاي آهنيمركب -3- 3
يك تركيب ز) (زاج سب سولفاتفروو از تركيب اسيدگالوتانيك يا تانن استخراج شده از مازوي بلوط 

 رنگ ياهستركيب  و بهاكسيد شده  آيد. اين ماده در مجاورت هوايمدست به لوتاناتاگفروبه نام  رنگيب
كشد تا اكسايش كامل شود. مواد الزم براي تهيه يمروز طول  10الي  7 شود.يممبدل  لوتاناتاگفريك

آورند. معلوم نيست كه از چه زماني مصرف مركب و آب به حالت سوسپانسيون درمي صمغمركب را درون 
 گردديمهاي ميانه باز تاريخ آن به دوران تاريك اروپا يا اوايل سده احتماالًمازو آهن شروع شده است، اما 

آزمايشي، مقداري محلول نمك آهن را  در ). در قرن اول پس از ميالد پليني66: 1378(جتتنز و همكاران، 
ي داشت، در اثر تماس نمك رنگكماي ور در محلول تانن چكاند، پاپيروس كه رنگ قهوهروي پاپيروسي غوطه

رود كار ميها بعد عمالً براي ساخت مركب بهدهد. اين واكنش قرنهن فوراً به سياه تغيير رنگ ميآ
)Michon, 2003.( آيد. اين مركب توسط مي به شمارين مركب در تاريخ غرب ترمهممازو  -  مركب آهن

همين امر دليل شود و ها ساخته و از اواخر قرون وسطي رايج شد. اين مركب به راحتي پاك نميرومي
ي سراسر دنيا هاو مجموعهها ي كه امروزه در كتابخانهطوربههاي ديگر بود. فراگيري آن نسبت به مركب

مركب  ةيلبه وسشمار موسيقي وجود دارد كه همه يب يهاو نت يادارهاي هاي خطي، اسناد، يادداشتنسخه
يك مركب معروف  عنوانبهاز قرن پانزدهم به بعد نيز  .(Eusman, 1999) اندمازويي ثبت شده -آهني

ي كه و مخملهاي نرم تن به خاطرو ونگوگ  وئرچينونقاشي، مورد استفاده هنرمنداني همچون رمبراند، گ
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ويژگي خورندگي اين  .ادامه دادند راآني از اين هنرمندان استفاده از اما تعداد كم قرار گرفت؛ ،كردايجاد مي
هاي مازويي در اوايل قابل استفاده، باعث شد مركب هاي مصنوعيِاه گسترش روز افزون مركبمركب به همر

   .(Eusman, 1999) قرن بيستم رونق خود را از دست بدهند
  5مازويي - مركب كربني  - 4- 3

هاي موجود در رساالت خوشنويسي، استفاده از مركب كربني كه صرفاً حاوي با استناد به دستورالعمل
، رساله يج بوده است. دليل اين مدعارا ناها قبل از قرن ششم هجري در ايرباشد، مدت و صمغدوده 
قرن ششم هجري) م (ليف حبيش تفليسي، منجم، طبيب و اديب ايراني در دوره سالجقه رو، تأالصناعاتبيان
ه در واقع تركيبي شود كهاي بعد در ايران ساخت مركبي رايج مي). در دوره6: 1385(خسروي بيژائم،  است

مورد استفاده قرار  نيزاز مركب كربني و مركب مازويي است. يعني در كنار استفاده از كربن، زاج و مازو 
ي ساخت آن با هاروشو در كتب قديمي متفاوت  ستا يرانياگرفته است. اين مركب ابداع خوشنويسان 

اين منابع شامل دوده، صمغ عربي، مازو  ةهمتغييرات جزئي آمده است. مواد اصلي اين مركب و مشترك در 
د. مواد فرعي كه جهت بهبود خواص ندهيمو زاج است. اين چهار ماده تركيب اصلي اين مركب را تشكيل 

 ، عبارتند ازمتفاوت بود وي سازنده و نوع مركب مورد نظرِ ةشد و بسته به سليقاين مركب به آن اضافه مي
... كه هر كدام جهت ويژگي خاصي به زعفران، صبر، پوست گردو، نيل و بحنا، برگ درختچه مورد، وسمه، آ

  شود.يمآن اضافه 
  مازويي - ايهاي ساخت مركب دودهدستورالعمل -4

از اين  مورد 5 ،در باب ساخت مركب نقل شده كه در اين تحقيق متعدديهاي در كتب قديمي روش
آورده  قديميها مقادير بر اساس واحدهاي وزني است. در اين دستورالعمل گرفتهها مورد بررسي قرار روش

ذكر گرديده است. بسياري از اين اشخاص درصد خاصي براي ا هآنمعادل امروزي  1شده كه در جدول 
ميرعماد  ،مقدار تعيين نموده خود،. از جمله افرادي كه براي روش ساخت مركب اندنكردهمركب خويش ذكر 

مازويي را بدين  - مركب كربني ةدرصدهاي مواد متشكل ،المشق خويشآداب ةر فصل پنجم رسالاست كه د
مثقال  5/0 -مثقال مازو  80 -مثقال زاج  40 - دانگ صمغ عربي  6 -مثقال  40صورت آورده است: دوده 

: 1373 خاني،مثقال نيل (قليچ 2 -مثقال پوست گردو  10 -مثقال افتيمون  2 -دانگ صبر  2 -زعفران 
42.(  

  
  آنهاواحدهاي وزني و معادل امروزي  - 1جدول 

  درم  دانگ  مثقال  واحد

  گرم 15  گرم 5/2  گرم 68/4  معادل
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  هاي گوناگون ساخت مركب و مواد مورد استفادهدستورالعمل - 2 جدول

  هادستورالعمل

  تركيبات

وده
د

مغ  
ص

  

ازو
م

ورد  زاج  
م

ران  
زعف

  

مه
وس

زرد  
بر 

ص
  

يل
ن

  

ردو
ت گ

وس
پ

  

  حنا

ون
تيم

اف
  

ك
مش
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در نوع و مقدار مواد افزودني، تقريباً  آن هم ،ي ساخت با اندكي تفاوتهاروشهاي باال در دستورالعمل

  است: گونه نيبدو دستور كلي آن  بودهيكسان 
گرفتند. بدين صورت كه مي ...ورا معموالً از روغن كتان يا بزرك، كنجد در ابتدا بايد دوده تهيه شود. آن

دادند، چراغ را در تميز و تابيده شده را در چراغ قرار مي ةاي از پنبريختند و فتيلهروغن را در چراغي مي
به اي آن، ظرفي سفالي را پنبه ةپس از روشن كردن فتيل گذاشتند وو آلودگي مي و غبار گردمحيط عاري از 

در ته ظرف سفالي جمع شود.  ،حاصل از سوختن چراغ ةدادند تا دودوارونه بر روي سر چراغ قرار مي صورت
. كردندپر مرغ از ظرف خارج مي ةوسيلجمع شده در ته ظرف سفالي را به ةپس از اتمام سوختن چراغ، دود

آرد  كاغذ را درون خميرِ و آنپيچيدند گذاشتند و كاغذ را دور آن ميدر ميان كاغذي ميسپس اين دوده را 
بر  شود كه روغن موجود در تركيب دودهدادند. اين عمل باعث ميكردند و در تنور بر روي خشتي قرار ميمي

اغذ حاوي دوده را از آن را از تنور درآورده و كاثر حرارت گرفته شود. پس از آنكه خمير كامالً پخته شد، آن
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اي شود. پس صورت ژلهبهجوشاندند تا را در آب ميكردند. در ادامه براي آماده كردن صمغ عربي آنخارج مي
را  هاآنكردند و ريختند و از آن صمغ آماده شده به آن اضافه مياز سرد شدن صمغ، دوده را درون هاون مي

تا با هم مخلوط شوند و يك خمير يكدست حاصل شود. در مرحله بعد  ؛كوبيدندبا هم درون هاون مي
در اين مرحله با مازو در آب  جوشاندند. مواد افزودني را معموالًمقداري مازو را خرد كرده و در آب مي

به زاي بدون دندانه بودند و مازو مواد افزودني، مواد رنگ ةاين است كه عمد ،جوشاندند، علت اين امرمي
رفت. مواد افزودني به مازو شامل زعفران، صبر كار ميبه هاآندندانه براي  عنوانبهطه داشتن تانن باال واس

و هاي باال تعداد، مقدار كه در هر يك از دستورالعمل بوده... ردو، افتيمون، نيل، حنا و مورد وزرد، پوست گ
. استو تركيب آن با ديگر تركيبات سازي زاج همتفاوت است. آخرين مرحله، آماد مواد افزودني با يكديگر نوع

-جوشاندند و سپس صاف ميزاج را در آب مي .هستندكار رفته متفاوت هاي بهزاج ،هاي ذكر شدهدر روش

كردند. در پايان جوشاندند و صاف ميكردند و دوباره ميمخلوط مي ،كردند. آب زاج را با مازوي ساخته شده
زدند. گاهي اوقات در پايان كار را هم ميكردند و آناضافه مي و صمغتركيب دوده كم به اين تركيب را كم

زدند تا مي همبهروز ركب را در پايان حداقل پنج شبانهكردند. منيز مقداري مواد افزودني به تركيب اضافه مي
  استفاده شود. ةتركيبات آن يكدست و آماد

  تركيب اجزا اصلي - 5
  6دوده - 1- 5

دوده متراكم حاصل از  ،) است كه براي تهيه آن%99يباً خالص (خلوص بيش از و تقرشكل كربن بيدوده، 
آوري هاي آجري جمعهاي معدني، روغن، قطران، زفت يا رزين را در محفظهروغن و سوزاندناشتعال 

توان سايه مي با آن كنند. رنگ اين ماده كامالً سياه نيست، بلكه رنگ آن قدري به آبي تمايل دارد ومي
شكل ، يكتوان ذرات خيلي ريز، مجزاهاي خوبي از خاكستري خنثي تهيه نمود. در زير ميكروسكوپ ميرنگ

 شونداي يا ليفي ظاهر ميصورت زنجيرهالبته اين ذرات درون بست رنگ به مشاهده نمود. راآنو همگن 
  ).71: 1378(جتتنز و همكاران، 

  7صمغ عربي - 2- 5

و ساير درختان   8شود. صمغ مترشحه از درخت اقاقياي عربينيز ناميده مي آكاسياصمغ صمغ عربي، 
دست از مناطق خشك شمال غربي آفريقا بهو   9اقاقياي آفريقايي است. صمغ سنگالي از اقاقياي سنگالي

شود و تشكيل آن خارج مي ةشكافند كه شيردست آوردن صمغ پوست درخت را ميآيد. جهت بهمي
يم در و پتاسدهد. صمغ عربي مخلوطي از امالح كلسيم، منيزيم هايي شفاف مايل به زرد ميكلوخه

و داراي  باز زنجير است  13و اسيد گلوكورونيك  12، رامنوز 11، گاالكتوز 10كمپلكسي از ساكاريدهاي آرابينوز
ن بست در مركب و عنوابه). صمغ عربي 276: 1366فرهنگ، ( و واكنش اسيدي است 240000وزن مولكولي

  گيرند.به صورت سوسپانسيون قرار مي صمغذرات دوده در  ،رود. در مركبكار ميسازي بهرنگ
  14مازو -3- 5

آيد. محتوي مي وجودبههاي ايجاد شده توسط حشرات عبارت است از آماس گياهي كه بر اثر سوراخمازو 
 ها نيز داراي ارزش استبراي عالج سوختگيي و پزشكسازي . تانن در مركباستدرصد تانن  70تا  50
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 رودكار ميها بهيشتر براي تيره كردن فام رنگو ب بوده زارنگهاي مازو جزو دندانه ).262: 1366فرهنگ، (
  ).106: 1380(جهانشاهي افشار، 

    .16و پيروگالول15شوند: كاتكولرنگي تقسيم مي ةبه دو دست نيز هاي گياهيتانن

دهد كه از تانن پيروگالول كه رسوب امالح آهن سه ظرفيتي رسوب سياه مايل به سبز ميتانن كاتكول با 
هاي ي به سبز آهني و تاننسازجوهرهاي كاتكول در صنعت متمايز است. تانن ،دهدسياه مايل به آبي مي

برده كار هاي پيروگالول در ساختن جوهرهاي تحرير بهپيروگالول به آبي آهني معروف هستند و تانن
  ).592: 1366شوند ( فرهنگ، مي

  17زاج -4- 5
  18زاج سبز - 4-1- 5

طبيعي به  طوربهاست.  O2.7H4FeSOسولفات است. جسم متبلور سبز رنگ با فرمول  )II(آهن زاج سبز،
درجه سانتيگراد و در  64، نقطه ذوب آن898/1شود. وزن مخصوص آن يافت مي 19صورت كاني مالنتريت

زرد رنگ  ،آهن قليايي گيرد، به علت تشكيل سولفاتار ميكه در مجاورت هوا قر آب محلول است. هنگامي
 O2.H4FeSO، به فرمول رنگ يدسفگرد  به صورت درجه سانتيگراد 140شود، و با حرارت دادن تا مي

احراز رنگ ثابت  سازي براياي در صنعت مركب، نمك عمده20تحت نام كوپراس سولفاتفرو آيد.درمي
شود كار برده مينه بهوليد رنگدات و دردندانه در رنگرزي پشم  عنوانبهمچنين در تصفيه آب، ت. هجوهرها اس

  ).237: 1366فرهنگ، (
  21زاج سياه - 4-2- 5
 استفادهمورد  ،شود و در مواردي كه فام دلخواه تيره باشدها ميزاج سياه باعث تيره شدن رنگ ةدندان 

 ).186: 1380جهانشاهي افشار، ( گيردقرار مي

 
  مواد افزودني -6

  22وسمه -6-1
تا  90شود. بلندي آن يبه نام وسمه گرفته م ،گياهي است دو ساله كه از برگ آن ماده آبي رنگ سير

كردن  از صافشود و پس ي است. اگر ريشه وسمه در آب پخته ي آن كماني و گروههابرگمتر و سانتي 100
 ).77: 1380(جهانشاهي افشار،  كار گرفتبراي نوشتن به راآنتوان يممقداري صمغ عربي به آن اضافه شود 

  شده است.شود و براي تغيير فام مركب استفاده مياز ريشه گياه وسمه ماده رنگي گرفته مي
  23نيل -6-2

به معني آبي پررنگ است. اين  24دانند. واژه سانسكريت آن نياليماين گياه را هند  منشأنگاران  تاريخ
ي اين هابرگرسيد. آنجا به خراسان مي و ازيل از هند به كابل د. نماده در رنگرزي الياف بسيار با اهميت بو

يي هاظرفكردند و پس از خرد كردن در يمشود خشك يمدرصد رنگ در آن يافت  90تا  75گياه را كه 
شود كه به رنگ زرد يمآمده در ظروف زرين جمع دستد. مايع بهكردنيمدادند و به آن آب اضافه يمقرار 

ظرف ديگري  و دررا از درون حوضچه خارج كرده  هابرگمايل به سبز است. پس از تكميل شدن تخمير، 
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 رنگزنند. وجود اكسيژن هوا باعث اكسيد شدن آن و تبديل رنگ آن به آبي پريمسرعت هم بهد و ريزنيم
   ).52: 1380افشار،  شود (جهانشاهيمي

  25مورد - 6-3
ي جدا گلبرگ است. در اطراف شيراز، سيستان و بلوچستان، يزد و هايادولپه ةاي زيبا از رددرختچه
هايش صاف، شفاف، سبز و معطر شود. برگها كاشته ميدرخت زينتي در باغ عنوانبهرويد و اصفهان مي

عنوان هاي قديم از اسانس گياه مورد بهاز زمان. )21771: 1377رود (دهخدا، است و در داروها به كار مي
گياهي، از آن در  ةكنندگي اسانس اين گونه شده است. عالوه بر اثر ضدعفونيكننده استفادماده ضدعفوني

هاي كننده معده و قابض و همچنين جهت رفع بيماريعنوان تقويتمصارف داخلي و استعمال خارجي به
  ).23: 1391شود (سعيدي و همكاران، ادراري استفاده مي تنفسي و مجراي

  26دصبر زر -6-4
آن در تغارهايي  ةهاي بريدشود. برگكار برده ميداروهاي مسهل بههمان آلوورا است. در صبر زرد، 

سخت  تبخير و ،صورت توده سياه و لزجيبهكند، سپس آن به بيرون ترشح مي ةشود و شيرريخته مي
عنوان كمك رود كه بهشيره آن احتمال مي چسبندهتوجه به خاصيت  با .)203: 1366فرهنگ، ( شودمي

  شده است.بست در مركب استفاده مي
  27پوست گردو -6-5

شود و اين به علت وجود سختي پاك مي و بهاگر پوست يا برگ گردو را با دست مالش دهند دست سياه 
درصد)  60تا  40شود، ولي قسمت اعظم آن (حدود فراوان يافت ميهاي گردو تانن است كه در تمام قسمت

است كه به سهولت در  28جاگلن به نامبر ميوه جاي دارد كه عالوه بر تانن داراي ماده ديگري ياندر م
گردوي سياه و گردوي آمريكاي  ةآيد. پوستمياي مايل به سياه درشود و به رنگ قهوهمجاورت هوا اكسيد مي

ثبوت رنگي  ةدهد و نيازي به كاربرد مادسرعت رنگ مييد تانيك به مقدار كافي است و بهاي اسمركزي دار
: 1380جهانشاهي افشار، ( دهدنيست، زيرا وجود اسيد تانيك عمل رنگرزي و ثابت كردن رنگ را انجام مي

108(.   
  29زعفران -6-6

شود. استخراج مي 30كراكوس ساتيووس ةگونيژه از وبهگل زعفران،  ةزرد طالئي است كه از كالل ةرنگين
 طوربهشد. اين رنگ را ي است كه اين ماده براي مصرف و مصورسازي صفحات كتب استفاده ميزمان يرد

كالله  .)138: 1378(جتتنز و همكاران، دهند استفاده از دندانه در داخل بست قرار مي و بدونمستقيم 
 است. كروستين، كه 31كروستينمتيلنكند كه ماهيت آن پليد ميمصرف و گراني توليزعفران رنگ زرد كم

ز است كه در پيريدين و هاي رومبوئيد قرمداراي كريستال كاروتنوئيد است، كربوكسليكدييك 
محلول  صورتهاي آلي ديگر مقداري از آن بهشود و در آب و حاللغليظ حل مي يدروكسيدهسديم

- ها در بافت گياهي، جلبكاست. اين گروه از رنگا گروه رنگي كاروتينوييدهآيد. رنگينه فوق متعلق به ميدر

شوند. ماهي يافت ميحيوانات، مثالً در روغن كبد كوسهها، همچنين در بعضي از ها، باكتريها، قارچ
شود و ها حل ميها و چربيها هستند. رنگينه زرد در روغنها و گزانتوفيلي اين گروه شامل كاروتنهارنگدانه



  1397بهار و تابستان سال پنحم، شماره نهم،  ،يفرهنگ راثيم و مرمت دانشي تخصص دوفصلنامه/   فردبخشنده و يخواجه محمود

  32- 42؛ صفحات )ي(مطالعه مرور ييمازو -يمركب كربن شناسيفن يبررس
 

 
40

اكسيداسيون  ها ناپايدارند و رنگ در اثركننده همچنين در محيط قليايي پايدار و در محيط اسيدي و اكسيد
  .)234: 1380جهانشاهي افشار، ( شودزائل مي

  32افتيمون -6-7
هاي آن باريك است. بعضي شبيه آويشن و سر شاخه است گياهي ةدوائي است معروف و آن شكوف"
  . )3031: 1377(دهخدا،  "استرنگ آن سرخ و طعم آن تند رومي است،  ةگويند زيرمي

  33حنا -6-8
نارنجي رنگي است كه با  -آن از آن ياد شده، ماده رنگي زردها كه در تورات، انجيل و قرحناي قديمي
از مصر و خاورميانه و درآوردن آن به شكل خمير زرد رنگ  34هاي درخت كوچك سرو، جنساساييدن سنبله

   .)208: 1366فرهنگ، ( دهداي ميمختلفي از زرد تا قهوههاي شود كه رنگخوش عطر ساخته مي
  35مشك -6-9

از  ختن نام دارد و يكي ،آمده از آهوي نر دستبهآيد. مشك مي دستبهرنگي سياهي كه از ناف آهو  ةماد
   .)444: 1366فرهنگ، ( استد رنگي ترين مواگران
  

  گيرينتيجه -7
 - ترين اجزاء را داشته و شامل دوده و بست بوده، مركب مازوييمركب دوده كه ساده شامل انواع مركب

و ز) (زاج سب سولفاتفروو يا تانن استخراج شده از مازوي بلوط  اسيدفلزي كه از تركيب گالوتانيك
 مازويي كه شامل -آورده و مركب كربنيمي وجودبه رنگ ياهسيك تركيب  ،شدن آن در مجاورت هوااكسيد
ندانه است. د عنوانبهرنگزا و زاج  ةعنوان دندانعنوان بست، مازو بهعنوان رنگدانه اصلي، صمغ عربي بهدوده به

انه در آب طور جداگكه دوده تهيه شد، صمغ، زاج و مازو را بهمازويي پس از آن -بني براي ساخت مركب كر
كنند و دو تركيب جوشانند. صمغ قوام آمده را با دوده و همچنين زاج و مازو را با يكديگر مخلوط ميمي

افزايند. سپس شود. مواد افزودني را كه اكثراً مواد رنگزا هستند به تركيب حاصل از زاج و مازو ميحاصل مي
زنند تا روز اين تركيب را هم ميند شبانهكنند و چتركيب حاصل را با تركيب دوده و صمغ مخلوط مي

وجود آيد. مركب كربني مازويي نه مانند مركب دوده به سهولت از روي استفاده به ةدست و آمادتركيب يك
شود و از اين حيث شود و نه مانند مركب مازويي فلزي باعث آسيب و تخريب به سطح ميسطح پاك مي

  برتري دارد.نسبت به هر دو مركب پيشين خود 
  هاپي نوشت

 
1  Ink 
2  Lamp black Ink 
3  Atramentum Librarium 
4  Iron-Gall Ink 
5  Lampblack–gall Ink 
6  Lamp black 
7  Arabic gum 
8  Acacia senegal 
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9  Acacia arabica 
10  Arabinose 
11  Galactose 
12  Rhamnose 
13  Glucuronic Acid 
14  Gall 
15  Catechol 
16  Pyrogallol 
17  Vitriol 
18  Green Vitriol 
19  Melanterit 
20  Copperas 
21  Colcothar 
22  satis tinctoria 
23  Indigofera tinctoria 
24  Nila 
25  Myrtle 
26  Aloe succotrina 
27  Juglens- regia 
28  Juglone 
29  Suffron 
30  Crocus Sativus 
31  poly methyl crocetin 
32  Epeoumon 
33  Henna 
34  Lawsonia inermis 
35  Musk 
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 1فاكسينگ ازناشي حفاظت اسناد كاغذي آسيب ديده 

  پوايكا-لتا ملنسيوكونيك ؛آردلين النا
 )مترجم( چرمينهاعظم رمضاني 

  دانشگاه هنر اصفهان ،تاريخي و فرهنگي اشياءكارشناس ارشد مرمت 
(azamramezani69@gmail.com)  

  
  چكيده

ها اكسينگفتر است. شكننده و ترتر، اسيديضعيف كاغذ نسبت به نواحي بيروني آن ا،هفاكسينگ در محدوده
ها ظاهر شوند. ماهيت فاكسينگ، هنوز مورد بحث است و تركيب سايش آهن يا تاثير ميكروارگانيسمدليل اكتوانند بهمي

كاغذ  ةاين، بسته به شرايط خارجي و تركيب اوليبر  ور دقيق شناسايي نشده است. عالوهطبه هاآنشيميايي و ساختار 
و كند كردن هايي براي ممانعت گران، يافتن روشگران و مرمتهدف اصلي پژوهش .شود ايجاد تواندمي متفاوتي شرايط

ها و اسناد  آسيب كاغذ و تخريب اكسيدي آن است. راه حل اين مشكل، امكان حفاظت آثار هنري منحصر به فرد، كتاب
  ياب قديمي را ممكن خواهد ساخت.كم

  هاآهن، ميكروارگانيسم اكسيداسيون اكسيداتيو، تخريب كاغذ، آسيب فاكسينگ، واژگان:كليد

 
 

Conservation of Paper Documents Damaged by Foxing 

Elena Ardelean and Nicoleta Melniciuc-Puică  
Azam Charmineh Ramezani (translator) 

Faculty of Conservation and Restoration, Art University of Isfahan 
Abstract  

Within foxings, the paper is weaker, more acidic, and more friable than outside of them. Foxings can 
appear because of iron oxidation or due to the influence of microorganisms. At present, the nature of 
foxings is still under discussion. The chemical composition and structure of foxings are insufficiently 
characterized. Moreover, these processes can vary depending on external conditions and the original 
composition of the paper. The main goal of researchers and restorers is to find methods for prevention 
and slowing of the paper damage and oxidative destruction. The solution of this problem will make 
possible to save unique artworks, rare old books and documents.  
Keywords: foxing, paper damage, oxidative destruction, iron oxidation, microorganisms 

 
1 - Ardelean, E., & Melniciuc-Puică, N. (2013). Conservation of paper documents damaged by foxing. Eur J Sci 
Theol, 9(2), 117-124. 
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  مقدمه - 1
هاي اي مايل به زرد با ابعاد كوچك و لبهاي كوچك مدور قهوههاي نقطهمعموال به لكه "فاكسينگ" ةاژو

مبهم  طوربه هواژاين شوند. مي يافت فيبري ةپايدر كاغذ يا ديگر مواد  كه شودمي مربوطتيز يا نامنظم 
سته به ذهنيت هر چند كه ممكن است نوع تفسير ب ،دهدهاي معلوم را شرح مي، شكل و رنگ لكهاندازه

  بيننده متفاوت باشد.
ناميد از  "فاكسينگ"اگرچه پژوهش اوليه روي اين پديده كه آن را  ،ها كامال روشن نيستماهيت اين لكه

 شودكه وقوع فاكسينگ به حضور آهن در تركيب كاغذ مربوط مي دريافت 1بِكويثآغاز شد.  1930سال 
(Beckwith et al., 1940). هلندي (كه  كاغذسازيدرون كاغذ از كاربرد دستگاه  حضور فلزات ،طبق نظر وي

امكان دارد كه پيدايش فاكسينگ    شود. در نتيجه در فرآيند توليد مطرح شد) ناشي مي 17در اواخر قرن 
 دهاي آليو اسي )آهن هيدروكسيد و اكسيدهاي شيميايي مقادير ناچيز آهن درون كاغذ (دليل واكنشبه

هاي در اين مورد، با پيشنهاد مكانيسم بِكويثبا  2هيها صورت گيرد. هم عقيده بودن قارچ توسط شده توليد
  : زير همراه بود ةدوسوي

رطوبت      اسيد حاصل از كپك       فعال ساختن آهن        افزايش ميزان اسيد       از بين رفتن  - 1
  كپك.  

 پككز بين رفتن ا   افزايش اسيديته     كپك  افزايش    اسيديتهرطوبت    فعال ساختن آهن    افزايش  - 2
(Hey,1983).                                                               

در  كه جاييآن از(ستاره) نام گرفت و  "3يهسه"فاكسينگ بر روي كاغذهاي ژاپني قديمي،  پيدايش
آهن "هاي غربي استفاده شده بود، اين فرضيه كه هاي سنتي متفاوت از نمونهساخت اين كاغذها از روش

  را  به اثبات رساند.  "فاكسينگ نيست ةتنها دليل پديد
 ،4هيداُ آراي 1984 سال در .دارد ارتباط فاكسينگ بروز به كه است ديگري تعبير ميكروبي حمالت تاثير

 و كرد استفاده 5روبشي الكتروني ميكروسكوپ از و شناسايي نواحي داراي فاكسينگ منظور جداسازيبه
 ,Arai) دانست فاكسينگ ايجاد عامل را سپرژيلوس رستريكتوسآسپرژيلوس گالكوس و آهاي قارچي گونه

مكانيسم  گر با آزمايش بر روي همان پديده موفق به شناسايي، همان پژوهش2000 در سال .1984)
ده در شرايط آزمايشگاهي آزمايش انجام ش پژوهشگران برخي اعتقاد به. اگرچه (Arai, 2000)فاكسينگ شد 

ها و مخازن نگهداري كتاب را بررسي بر روي اسناد موجود در كتابخانه طور دقيق پيدايش فاكسينگآراي، به
  .دانست كامل پديده اين كامل شرح براي را وي پژوهش تواننكرده است. بنابراين نمي
ميكروبي بر روي  ةها حاكي از اين است كه با وجود حملهاي درون كتابخانهكتاب ةمطالعات ديگر، دربار

چنين رطوبتي كه براي بروز فاكسينگ مورد درون كتاب اتفاق افتاده است. هم ، فاكسينگ درهاصفحه ةلب
 ,.Meynell and 1978; Zotti et al) تر استاست، كمنياز است از مقداري كه براي كپك قابل رويت الزم 

2008(. 
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لومينسانس فاكسينگ را توضيح  ةتواند پديدپيدايش فاكسينگ نمي به مربوط ديدگاه دو از يك هيچ
عنوان مالكي از منشا زيست شناختي فاكسينگ در ها لومينسانس را بهدهد. اگرچه بعضي ميكروب شناس

  گيرند.نظر مي
هاي بر روي لكه 6طيف سنجي مادون قرمز تبديل فوريه ميكروسكوپي، قارچ شناختي وهاي تحليل

و قدرت  يچ ارتباطي بين فلورسانس فرابنفشهاي كاغذي در شرايط متفاوت تاييد كرد كه همختلف نمونه
  .(Zotti et al., 2011) هاي قارچي روي كاغذ وجود نداردپايداري لكه

نشده با ل، تركيبات سيرهاي كربونيحضور تركيبات داراي گروه فاكسينگ، قرمز مادون سنجي طيف آناليز
 X(كه  X=C=Yكانژوگه دوگانه پيوندهاي با ان دي پيونداكسيژن، همراه با  =، كربن  C ،=N=پيوندهاي

 ة. هماندداده پيوندن داد كه با مواد قندي كربن، نيتروژن يا اكسيژن است) را نشا Yكربن يا نيتروژن و 
 تركيبات اين ،. عالوه بر اينشوند تشكيلتوانند در طول فرآيند اكسيداسيون سلولز تركيبات اشاره شده مي

 حاوي ركيباتت با سلولز اكسيداسيون محصوالت كنش برهم اثر در چگالش واكنش ةنتيج در توانندمي
 دهند، رنگ زردها ميلكهبه هاي حاصل از اكسيداسيون سلولز رنگ خاصي فرآورده. شوند تشكيل نيتروژن

  .است دارتركيبات نيتروژن به مربوط ايتركيبات داراي پيوند دوگانه و رنگ قهوه به مربوط
  :موارد زير ارتباط مستقيمي وجود دارد كه بين وقوع فاكسينگ وشد دريافته متعدد مطالعات انجام از پس

 اواخر قرن  شده ازكاغذهاي توليد يشتر بر روي(فاكسينگ ب اسناد اين گاهروش ساخت كاغذ تكيه
 باالي ميزان با كاغذهايي كه داد نشانتشكيل شده است). تحقيقات انجام شده  20قرن  تا 18

 سايشياك سريع تخريبي يندهايفرآ مستعد اما د،نشونمي فاكسينگ پيشرفت به منجر هرچند ليگنين،
هاي گوناگون حاوي مواد استفاده از افزودني .(Rebrikova and Manturovskaya, 2000)		هستند
 كاغذ در برابر فاكسينگ دارد. يپذيرنقش مهمي در آسيب ،بررنگ

 ها، روي هاي كتابهاي فاكسينگ بر روي لبه. لكهنور معرض در كاغذ قرارگيري زمان مدت
اند و نيز بر روي مقواي كاغذها جدا شده ةهايي كه از قالب كتاب يا تودهايي از تك برگقسمت

ها، هاي كتاببرگها، تكها، حكاكيبر روي نقاشي چنينهم .كنندميگسترش شروع به صحافي 
 نيز اندگرفته قرار اي كه براي مدتي طوالني در معرض نورمواد پنبه حاوي آثارهاي خطي و نسخه
 .شوندمي ظاهر

 هاي فاكسينگ بيشتر، پشت و روي لكه. خاك و گرد از مملو هايمحيط در اسناد نگهداري
 ةهاي تغيير شكل دادها، قسمتهاي كتابها، لبهصفحه ةهاي سفيد اول و آخر كتاب، حاشيصفحه

 ةهاي نفوذ گرد و خاك به درون تودهاي مصور ظاهر مي شوند. چنين نمودي با راهكتاب و صفحه ةتود
 اكسايشي هايآسيب شديدترين معرض در كتاب هايبخش اين كه است واضح كتاب ارتباط دارد.

 استفاده اثر در كه ايموزه هايبافته و هاكتاب از هاييبخش در فاكسينگ مواقع، برخي در .هستند
 شدهآلوده آب از استفاده اي،پنبه هايبافته حفاظت يندفرآ در چنينهم .شودمي مشاهده اندشده آلوده

  .شودمي فاكسينگ تشديد موجب آهن تركيبات با
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 زان رطوبت داخلي (رطوبت نسبي، دما). تحقيقات حاكي از اين است كه مي پارامترهاي آب و هوايي
 طوربهدرصد، كاغذ  80رشد قارچ شود. در رطوبت نسبي باشد تا سببدرصد  10كاغذ بايد حداقل

داخلي هم تر رطوبت گيرتر بودن كاغذ، ميزان كمكند. در صورت نمآب جذب ميدرصد  9- 14معمول 
شود اما در خورده نميدرصد  70از تركم  رطوبت نسبي ايي درآهن به تنه شود.سبب رشد كپك مي

تر نگهداري شوند تا از يا پايين درصد 40د، كاغذها بايد در رطوبت نسبيهايي مثل كلريحضور يون
 .(Derow and Owen, 1992)		خوردگي آهن جلوگيري شود

   توان به موارد زير اشاره كرد:مي فاكسينگ ايجاداز علل 

 محصوالت شود و مهاجرتمشخصي مي ةمراكز تير تشكيل موجبكه مستقيم فلز،  اكسيداسيون 
 ؛شودقسمت احاطه شده مي ، سبب تغيير رنگاز مركز فلزي محلول تخريب

 نامنظمي اي قهوه -  هاي زردلكه ،ندشوميتوسط باد منتقل  عمدتا م كههاي ميكروارگانيسآلودگي
 ؛كنندتوليد مي

 ؛دارد كاغذ بر آوري زيان تاثيرات كه شوندمي سلولز در اسيد توليد موجب هاقارچ و فلزات 

  سلولز در  رنگموجب تغيير  پذيري اكسيداسيون خود به خوديرطوبت نسبي با افزايش واكنش
 شود.خشك روي سطح كاغذ مي هاي تر/كنشهم

  بندي فاكسينگطبقه - 2

ه ارائ فشنفراب فلورسانسجه به شكل، رنگ و آزمايش با تو را انواع فاكسينگ بنديطبقه 8و ميلر 7كاين
  : (ibid)دادند
           مركزدار                                                                                                                       فاكسينگ -1- 2 

گ مركزدار بهفاكسين). a-1 (شكل هستند مركز هم هاييحلقه و تيره كزيمر با گرد و كوچك هاييلكه
   :شود تقسيم ترجزئي هايگروه به تواندمي فشنفراب فلورسانس آزمايش ةوسيل

 نارنجي و زرد كم  -  ها به صورت زرد، ولي حلقه)سياه /تيره آبي( شوندنمي فلورسان نقاط مركزي
 شوند.رنگ فلورسان مي

 سياه/ تيره آبي( شوندنمي فلورسان كدام هيچها نقاط مركزي و حلقه.(  

صورت آبي تيره يا سياه ظاهر شود و بهاين نوع فاكسينگ هميشه مغز فلزي دارد كه فلورسان نمي
  شود.مي

  برفي  فاكسينگ دانه - 2- 2
-1 (شكل توانند تا چند اينچ پهنا داشته باشندهاي نامنظم كه ميهاي دالبري و يا شكلهايي با لبهلكه

bوجود نظريه اين شوند.اي تا زرد است اما بعضي اوقات در نور معمولي ديده نميقهوه - ها قرمز). رنگ آن 
شود در حالي كه مراحل اوليه يا غيرفعال فاكسينگ سبب رنگين شدن آن مي ةپيشرفت ةكه مرحل دارد
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ها در ارتباط قارچ ي با فعاليتبرف هاي فاكسينگ دانهيت نباشند. لكهؤممكن است در نور معمولي قابل ر
  هستند.

  
دانه برفي بر روي كتابي با كاغذ  (b)اي در مولداوي. ، متعلق به صومعه19مركزدار بر روي كتابي با كاغذ دست ساز، قرن  (a)فاكسينگ:  - 1 شكل

 اي در مولداوي.، متعلق به صومعه19ماشين ساز، قرن 

  هاي شناسايي  روش - 3

 داراي اسناد درمان توان گفتشك ميپيچيدگي آسيب فاكسينگ مشخص است. بي ذكر شدهاز مطالب 
  .نيست پذير امكان علمي دقيق هايبررسي بدون فاكسينگ آسيب

بازرسي بصري در نور طبيعي، نور  شامل كه شودمياسناد ارايه  فاكسينگدر بررسي هاي مختلفي روش
ها، (فعاليت قارچ ايهاي نقطهآزمايش نانومتر) و 360فرابنفش (رسي ميكروسكوپي، فلورسانس ، برعبوري

 ،سولفوسيانيد پتاسيم ،فروسيانيدپتاسيم دار جهت انجام آزمايش برداري از فاكسينگ مركزاسيديته، نمونه
  . است تيوسيانات)پتاسيم 

  

  
 كتاب قبل از حفاظت - 2 شكل
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  ايكس اشعه پراش به مجهز روبشي الكتروني آناليز ميكروسكوپ - 3شكل 

  براي فاكسينگ اجرا قابل هايدرمان -4

 ؛هوا ة(رطوبت نسبي، دما، تهوي محيطي شرايط پايش( 

 ؛اسناد آرشيوهاي و هاكتاب گندزدايي  

 و هاآن هايمتابوليت قارچي، اجساد محلول، فلزي اجزاي كاهش راستاي در آبي شستشوي 
 ؛كاغذ در موجود ديگر هايآلودگي

  ؛آب در محلول غير اجزاي شستشوي راستاي قليايي درشستشوي  

 كردن برطرف و يگانه پيوند به كربن -  كربن دوگانه پيوند تبديل راستاي در بررنگ مواد از استفاده 
 ؛بوروهيدريد)سديم ، پراكسيد (هيدروژن كاغذ در شده ايجاد رنگ تغيير

 و آهاردار كاغذهاي در پريدگي رنگ سريع كاهش راستاي در آبي ضعيف برهايرنگ از استفاده 
 ؛آهار بدون

 عوامل     دي تيونيت سديمبا  مكانيكي يا شيميايي صورتبه فعال كردن آنحذف فلز و يا غير ،
 هاي فلزي.)، درمان قليايي يونEDTA، اسيد اگزاليك( سازليتكي

  موردي مطالعه - 5

 است 10مخزن كتاب يك صومعه در شمال مولداوي چاپ شده و متعلق به 9در بخارست 1856كتاب، در 
 صورتبه كه است شده اجتماعي و بيولوژيكي شيميايي، فيزيكي، بغرنج هايآسيب متحمل اثر). 2 (شكل
 و فاكسينگ سالخوردگي، از ناشي شدن زرد گاه،تكيه از بين رفتن ،شكاف ،ترك شكنندگي، ،پارگي ،اعوجاج
  .است نمايان زيستي حمالت از ناشي تغييرات

 آن شناسايي در الزم دقت است، كاغذي آثار در متداول آسيب فاكسينگ، ةپديد كهجاييآن از
 11شده خشپپرتو ايكس  انرژي همراه با طيف سنجي روبشي الكتروني ميكروسكوپ آناليزدر  .ضروريست

 تشخيص و آلومينيوم)، حضور آهن در نواحي فاكسينگ تاييد نشد و تنها مقادير ناچيزي كبالت 3 (شكل
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 و نايجر آسپرژيلوس يليوم،سپني ويريده، تريكودرما( قارچ ةهاي بيولوژيكي حملبررسي هرچند .داده شد
       .كندمي تاييدبه كاغذ را  )چاتوميوم
صورت گرفتند  آزمايشگاهقبول كميسيون حفاظت كه در  ) مورد4 هاي حفاظتي و مرمتي (شكلدرمان

باز كردن كل كتاب، درصد در آون)، تميزكاري خشك،  40گندزدا (با فرمالدهيدهاي درمان: عبارت بودند از
 هيدروژنمحلول  ةهاي فاكسينگ با تركردن موضعي به وسيلها، كم كردن اثر لكهتميزكاري با حالل

   .Ca(OH))2( هيدروكسيدكلسيم تميزكاري خيس و اسيدزدايي آبي با محلول  همراه باپراكسيد، 
 2g/m 11هاي (با وزن كاغذ ژاپني ةوسيلگاه كاغذي بهمجدد تكيه پارچگييكاستحكام بخشي و  ياتعمل

 كنترل( كتاب نگهداري براي الزم شرايط نهايت دردرصد) انجام شد.  2( CMC) و محلول  182g/mو 
    .شد ارائه) ⁰C 18-1 بين دما و درصد 50-55 بين نسبي رطوبت

 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

هاي حفاظتي و مراحلي از درمان - 4شكل 
 (b)تميزكاري خشك،  (a)مرمتي: 

تميزكاري  (c)ها، تميزكاري با حالل
زدودن  (e)اسيدزدايي آبي،  (d)خيس، 

اضافة كاغذ ژاپني مورد استفاده براي 
كتاب پس از  (f) تكميل نواحي كمبود،

  مرمتي. - هاي حفاظتيپايان درمان
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  گيرينتيجه -6

ها پژوهش، علت سالوجود  اد سلولزي تاريخي است و بامو متداول در حفاظت مشكليهاي فاكسينگ لكه
 دارلكه نواحي در قارچي يا باكتريايي رشد از شواهدي نويسندگانبرخي  درستي مشخص نيست.بهآن هنوز 
 موجود تحليلي هايتكنيك مقاله، اين در. استهمراه بوده آهنوجود  با موارد برخي در كه اندكرده مشاهده

  .است شده پيشنهاد درمان هايروش و برده نام كاغذ زوال عوامل داده، شرح مورد اين بررسي در
  

 23هاپي نوشت

 
1 Beckwith 
2 Hey 
3 Hoshi 
4 Hideo Arai 
5 Scanning electron microscopy(SEM)  
6 FTIR 
7 Cain 
8 Miller 
9 Bucharest 
10 Moldavia 
11 SEM-EDAX 
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1حفاظت چنگ اور؛ مروري بر روش درمان

  ويرجينا گرين
  (مترجم) شهرزاد اميري فارساني

  دانشگاه هنر اصفهانارشد مديريت جهانگردي، كارشناس 
 )amirifsi@gmail.com(  

  
  چكيده
، آزمايشگاه مرمت موزة دانشگاه پنسيلوانيا اجزاي طال، نقره و سنگ الجورد سر گاو چنگ سومري را 1976 سالدر 

هايِ سر جدا و قطعات پاكسازي شدند؛ بخشمرمت شده بود.  ) قبال1920ًسال شده دراز يكديگر جدا كرد. سر (كشف
هم هبه جزئيات ساختار اصلي كه هرگز ثبت نشده بود را نمايان كرد. سر و ريش با استفاده از مواد جديدتري مسئلاين 

سال  16شده از الجورد استفاده شده بود. پس از وزن زياد ريشِ ساخته تحملمتصل و از يك آرماتور پيچيده براي 
  ارزيابي شدند.  ،1970دهة  شده درها و مواد استفادهبراي يك نمايشگاه موقت دوباره بررسي و روش نمايش، سر

  
  
  
  
  

Conservation of A Lyre from Ur: A Treatment Review 
Virginia Greene 

Shahrzad Amiri Farsani (Translator) 
MScs. Tourism Management, Art University of Isfahan 

Abstract 

In 1976, in the University of Pennsylvania Museum Conservation Laboratory took apart the gold, silver, 
and lapis bull head from a Sumerian lyre. The head, excavated in the 1920s, had been previously restored. 
The head was taken apart and the component parts cleaned, revealing details of the original construction 
that had never been recorded. The head and beard were reassembled using more modern materials and a 
complex armature to support the weight of the lapis beard. After 16 years on exhibit, the head was 
reexamined for a traveling exhibit, and the methods and materials used in the 1970s were evaluated. 
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  پژوهش ةپيشين -1
ترين يكي از بزرگ( اورقرار گرفته است.  )امروزيعراق النهرين (بيندر نزديكي رود فرات در جنوب اور سايت 

تا  چهارماز هزارة  ،رسانيگير آبيك مركز اداري و تجاري مهم با خدمات چشم )رينالنهشهرهاي جنوبي بين
 ةبريتانيا و موز ةموز سفر پژوهشي مشتركبا  1964تا  1922سال  ازاور . هزارة اول قبل از ميالد متروكه شد

قبرستان سلطنتي . شد 3كاوش عراق عتيقةخدمات و با مجوز  2سي. ال. وولي، با سرپرستي پنسيلوانيا دانشگاه
ان گور سلطنتي عنو به  اوكه  يگور 16 هر يك از است. ووليتوسط كاوش شده  مناطقترين مهم ازيكي 

قابل دسترسي  دارسطح شيبيك  باكه يك گودال دارند  پاييندر خشتي يك اتاق سنگي يا  ،معرفي كرد
قبرها . پر شده است ،اندقرباني شدهدر زمان دفن اوليه  ي كهكارانخدمتبدن  ها با استفاده ازاين گودال است.

قدمت  .اندغني شدهيقي موسهاي و آلتمختلف، زيورآالت شخصي  ها، ظروفلحهسا ،با ابزار يباشكوه طرزبه
گذاري .م تاريخق 2600تا 2500 حدود 14كربن  ارزيابي با ،اندكه گورهاي سلطنتي در آن قرار گرفتهسطحي 

  . (Moorey, 1977:24) شده است
 ةموز شده بهكشف همان شرايطدر دانشگاه پنسيلوانيا  ةموز ةشددادهتخصيص آثارِبسياري از هرچند 

و  شده از طال، نقرهگاو ساختهيك سر  به شكلچنگ يك بزرگ شامل  اثرچندين اما  ندفيالدلفيا فرستاده شد
زمان  كه سر گاو. ، ب)الف 1 (شكل اندشدهقرار گرفته، مرمت  قيرالجورد و لوحي صدفي در جلوي آن كه در 

جعبة يك  و تعمير،  (de Schauensee, 2001: pl. 30)ظاهر آن مخدوش شده بودشدت شده و به خردكشف 
سفانه، تأم .كشيده شدبيرون زير زمين  از ييادمانعنوان  بهفقط  آناصل  كه افه شدآن اضبه جديد  كامالً يصدا

 ,Woolley) بود متفاوتشده  ذكرهاي كاوش گزارش ي كه درهايبا اندازهشده مرمت  يجعبة صداابعاد 

داشتن  امكانِ زماني كه شده بود. بازسازياصيل يك چنگ ديگر  با الهام از تزئينات جعبهتزئينات و  ،(1934:70
آزمايشگاه حفاظت به  درمانقبلي جدا و براي آزمايش و  يجعبة صدا، سر از فراهم شدجديد  يجعبة صدايك 
   .هاي جزئي بودپاكسازي سطح و بازسازي ،هدف و قرار نبود سر جدا شود ابتدا .شد برده

    
  
  
  
  
  
  
  

مرمت شده است. طال،  گونه كه قبالًگاو همان سر ).الف( -1 شكل
 اصل و تزئينات ديگر گچي است. چنگ با ريش ،الجورد و صدف سر

قبل  2600تا  2500ي مربوط به قبرستان سلطنتي اور حدود دالجور
متر. موزة سانتي 6/35، الجورد  و صدف، طول سر هاز ميالد، طال، نقر

لوح  ).ب( ).CBS 17694,  field U10556(پنسيلوانيا  دانشگاه
  جلويي صدف كه در قير قرارگرفته
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  سر توصيف -2
شايان شوند. سر شرح داده مي تار اصليِخمواد و ساابتدا توصيف درمان،  دريك نقطة مرجع  ةائار منظوربه

. شدند نمايانكار طي روي در با پيشدر زمان شروع درمان ناشناخته بودند و ذكر است كه بيشتر اين اطالعات 
  ند.اهشد ييدتأبازبيني و دارن توسط موزه ،صليمربوط به ساختارهاي اهاي يافته تمامي
  هاها و شاخسر، گوش -2-1

 هايها، موها و ريش و نيز سوراخهايي براي چشمحفرهبا يك تكه  از يك ورقة طالي گاو سر اطرافجلو و 
 ديگرشكل مستطيل  طالي رقةويك . شكل گرفته استها گوشداشتن نگه ورظمنبههايي براي گيره كوچكي

كوچك  سوراخالف). دو 2 (شكل پوشاند ها را ميبخش جلوييِ زير شاخ كهدهد را شكل مي پشت گردننيز 
سوراخ از دو هايي هنشان و شوندلبة سمت راست نوار ديده ميبه نزديك  ،)جدا از هممتر ميلي 7و  1 حدود(

يي كه سر را شكل ميدر لبة ورقة طال نطبق نيزم سوراخيك جفت  وجود دارد.نيز مشابه در لبة سمت چپ 
 به احتمال زياد رونداشت؛ از اين دوجودر سر  هنگهدارند يك وجود اي مبني برنشانههيچ  دهد وجود دارد.

 دسترسساير انواع چوب در  بيشتر ازكه  (چوب نخل يا صنوبر هستة چوبي كاري دور يكبا چكشورقة طال 
   .است گرفتهقرار  )بوده

 و درزي دارد كه ساخته شدهاز يك ورقة طالي جداگانه  گوشهر . نيز هستة چوبي دارندها و گوشها شاخ
درز بخش بااليي  ادامه دارد. هايكي از لبهنزديك  تا پشت گوش امتدادو در  لبة بااليي پايين تاگوش  سراز 

 2ل (شك شده است ثابت ميخ سرپهن كوچكپشت گوش با چهار  در امتداد بخش پايينيو كاري شده چكش
 شوند.ديده مي ي آنهادر گوش سمت چپ فقط حفرهو  جاي ماندهراست به سمت در گوش هااين ميخ. ب)

  اند. شده متصلسر  به) يچوب اً(قطع ميخها با گوشكه د ندهورقة طالي سر نشان ميكوچك هاي حفره
. شودديده مي هادر امتداد طول شاخ آن باريك درز پوشيده شده كه ي مجزاطال ةورق تكه هر شاخ نيز با يك

هستة اصلي استفاده نشده است. ورقة طال به كردن  وصلهيچ ميخي براي از اما كاري شده درز چكشقسمت 
رة حف باريك با زبانة مخروطييك  اين سرهاانتهاي  ودارند الجورد  از جنس كوچكي(سرشاخ) تكة ها شاخ سرِ

 سالمديگري  ولي حفره شكسته وندراز سمت راست  سرشاخة زبان سرِ. الف) 3(شكل  وجود داردچليپايي 
از روش  دقيقي نشانةهيچ  ،شوداي از سيم يا روش ساختاري ديگري نيز ديده نميچون نشانهاست. مانده 
 )ب 3شكل (در  هاي احتماليروشيكي از . وجود نداردبه هستة شاخ  سرشاخاتصال استفاده شده براي اصلي 

تا ه هسته وجود داشتدر قسمت انتهاي شده زدهتراشيده يا مته ةيك حفر به تصوير كشيده شده است. احتماالً
محصوالت خوردگي فلز بههيچ ردي از چون ( آلي شده از موادساخته اًقطع يك ميخ. نگه دارددر خود زبانه را 

ها از چشم نگه داشته است.در جايگاه كم حرا م سرشاخ و شده زبانه وارد هو حفر از ميان چوب )دست نيامده
سفيدي چشم ها و از صدف براي ساخت ها و عنبيهاز الجورد براي ساخت پلكصدف و الجورد است. جنس 

. الف) 4د (شكل انقرار گرفته در كنار يكديگر براي اتصال نهايي دقت بهسه بخش اين استفاده شده است. 
خورده ةقطعيك  ،چشم چپ رويمخروطي دارد.  دوسرقرار دارد يك حفرة  چشمپشت  رو بهعنبيه كه  تيزي
دور سيم . دست آمدبهپشت مجموعة چشم  نيزيك سيم كوتاه و حفره  وندرآلياژ مس جنس  از يسيم ه ازشد

  .وجود داشت )چسب قير اثرات احتماالً( دانة سياهمادة دانه يمقدار
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  ؛شده پوشانهمگچ  گردن و نوارهاي كوچك حفرهطال،  ةورق يهاگسيختگيو  هاترك سمت راست، گوشِ و سر، زير شاخ ةكنار.)الف( -2كلش

  پوسته شده است.امتداد درز. روكش سنگين روي ورقة طال پوسته سرپهن كوچك طاليي در هاي. گوش سمت راست و ميخ)ب(
  

            
  بازسازي شده است. چليپايي دقت كنيد. يك سرشاخ هايسوراخها با به زبانهالجورد.  هايسرشاخ. )الف( -3شكل 

  به سرشاخ الجورد هستة شاخهاي ممكن در اتصال . يكي از روش)ب(
  

در دوران كه  استده نچسبغليظ در حالت  و اي تيره يا سياهگ قهوهبه رن )طبيعينفتي  محصوليك ( قير
چشم اتصال  در احتماليروش  يك. (Forbes, 1964)است  شدهعنوان چسب استفاده به طور گستردهباستان به

 احتماالًقطعات تودرتو . داده شده استنشان ب)  4(شكل  هاي چوبي) در(با استفاده از سيم و ميخبدون چسب 
با استفاده از چون  ،بوده مستقل تكةيك  احتماالًچشم  تهو  اندمحكم شدهچوبي سيم دور ميخ پيچيدن با 

يك هنرمند توسط  أقطعصدف و الجورد  هايتكه. است شدهجاي داده سر در يك حفره  درونچسب قير 
 تكهموها از  .اندشدهبه يكديگر متصل  شوندقبل از اينكه به سر متصل  هاچشم چون ،اي ساخته شدهحرفه

بههر يك  ،موهادر براي نشان دادن تجعد  و خرده تكه) 3، كامل ةتك 73( ساخته شدهكوچك  هايالجورد
هستة سر  قير به مستقيم با صورتبه و قرارگرفته افقي رديفشش موها در  .اندشده تراشيده هجداگانصورت 

   .اندمتصل شده

 ب الف

 ب الف
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  قطعه شده است. برخي آثار مواد خاكستري مرمت نمايان است؛ ). مجموعة چشم، جدا شده از سر. چشم راست قطعهالف( -4شكل 

  چسب استفاده از بدون چشماتصال  در احتمالي روش . يك)ب(
  

  ريش  -2-2
 6يك ريش مجعد با  كهاند چيده شده صورتيها بهو اين تكه تكه الجورد ساخته شده 58جلوي ريش از 

نيز باالي بخش اصلي  شدهافزوده دو تجعد كناريِشكل دهند. را تر در هر طرف تجعد كوتاه 3رج در مركز و 
 و در عقب داردمخروطي ة دوسرحفريك هر قطعه . اندقرار گرفته الف) 1ريش در امتداد بيني گاو (شكل 

سر گاو  درمانِقبل از  ).بالف،  5 (شكل در خود دارندسيم آلياژ مس را  خوردگي اثرات هنوزها بسياري از آن
 يهايبا حفرهصدف بزرگ  "گوهرنشاني" البته خبر بودند،بي كامالًثبت نشده  هرگز يِهاحفرهوجود اين از 

   شده استاور شناخته  در) در برخيسيم با اثرات مشابه (
)de Schauensee, 200: pls. 330, 33a, b, 34(.  ،اصلي ريش  نگهدارندةصفحة از  ة بزرگتكسه در طي درمان
  :دست آمدبه

 (صيقل شده) هايبدون لبه و )شدهتبديل  شكسته ةچند تك بهالبته ( بزرگ تختسطح يك . 1ة قطع
   ؛اصلي

هاي صيقل شده در باال و شامل لبه(بخش مركزي ريش  مربوط بهباال  و راستگوشة از تكه يك . 2قطعة 
براي اتصال ريش رسد نظر ميهايي كه بهآلياژ مس يا ميخاز جنس  ميخ كوچكهايي از سه و بخش )اطراف

طول اصلي  .اندشده وارد به وضوح از پشت ريشدو ميخ الف، ب).  6هاي (شكل اندبه سر استفاده شده بوده
ميخ سوم كه فقط  متر است.سانتي 5حدود  ميخ جاي ماندة دوهاي بهبخشطول و  ها مشخص نيستاين ميخ

   ؛هستة سر فرو رفته استاز كنار ريش به جاي مانده متر از آن بهسانتي 2
نشان  كهدو تكة جدا از ورقة نقره و الف، ب)  7(شكل  يك لبة صيقل شده بااز سمت چپ  ي. بخش3قطعة 

 اي كوچكنقره ميخچهار  .شده است مستحكم قطعهقطعهصورت  بلكه به يكپارچه صورت به نهدهد ريش مي
سه ميخ در يك سمت و يك ميخ در سمت كه  شوداتصال دو بخش ديده مي در محل )مترميلي 8تا  6حدود (

هر بخش  يخارجبخش ها از د كه ميخندهوضوح نشان مي و به نمايان استميخ  دو اي تهپهن. قرار دارد ديگر
   .اندهكرد متصل ريشبه هستة  ن رارا سوراخ و آ ورقة نقره اند،هفرو رفت

شود كه براي اتصال دو بخش ريش ديده مينيز آلياژ مس  بلند از جنس ميخبخشي از يك  همچنين
هاي مس متر و لكهسانتي 7/3طول تكة به جاي مانده  اما استفاده شده است. طول اصلي ميخ مشخص نيست

اما  از بين رفتهسر ميخ متر بلندتر بوده است. ميلي 3تا  2طول آن حداقل احتماأل دهد كه مي نشانروي نقره 

 ب الف
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فرو  مجاوربخش درون  به ميان اثر)از  كامالً(و  بيروندهد كه ميخ از نشان مي وضوح بهورقة نقره  بدريختي
به) ريش اصلي پشتيان پايتنها رد( شدهپوسيدهتكة كوچك از چوب و ورقة نقره يك  ميخميان رفته است. 
   بود. پوسيدهبيش از اندازه كوچك و  شناساييبراي  تكه ؛دست آمد

  

  
  ). جزئيات پشت ريش.بشدة سيم نمايان است؛ ( هاي خوردههاي دوسرمخروطي و تكههاي ريش، حفره. پشت تكه)الف( -5شكل 

  

 
  اند؛ ). بخش خارجي دومين قطعه از ورقة نقره. بخشي از دو ميخ از مركز و چپ نمايان است كه از خارج به نقره نفوذ كردهالف( -6شكل 
  افقي در امتداد گوشة چپ باال. صورتبه). بخش دروني دومين قطعه. دو ميخ مسي در مركز و سمت راست؛ سومين ميخ ب(

  

 
اند؛ دو قطعة جدا شده از ورقة نقره دور پشت دو بخش ريش پيچيدهريش، از سمت چپ. صفحة نگهدارندة. بخش خارجي قطعه سوم از )الف( -7شكل 
  مس قرار دارد كه براي اتصال دو بخش ريش به يكديگر استفاده شده است.. بخش دروني قطعة سوم. پايين عكس يك ميخ از جنس آلياژ )ب(

  
ميلي 22و  15شده مربوط به سيمي از جنس آلياژ مس (به طول ، دو تكة خورده3روي سطح دروني تكة 

ماندة يك اي روشنِ شناسايي نشده (احتماالً باقيقهوهمتر)، يك كلوخة كوچك قير و مقدار بسيار كمي پودر 
هاي ريش هاي قطعهماندة سيمشده) وجود داشت. اين سيم احتماالً مربوط به باقي پشتيبان چوبي تخريب

  است كه پس از تخريبِ پشتيبان چوبيِ ريش درون ورقة نقره ريخته است. 
با اعداد كه ريش اي نقره صفحة نگهدارندةاي اضافي هتكه، سر جدا و پاكسازي شدند قطعات پس از اينكه

 و سمت راست ريش ي ازهاياين قطعات شامل بخش .)8(شكل  مختلف ثبت شده بودند در انبار يافت شدند

 ب الف

 ب الف

 ب الف
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در الفباي  (L) البه شكل حرف  هاتكهاز  قطعة كوچك بود. يكيعدد  19 نيز و دوم قطعة ي ازبه بخشمربوط 
؛ سه فرو رفته بوددر آن  نقره ديگري از جنس از كنارة ميخآلياژ مس  جنس يك ميخ كوچك از وانگليسي 
را آلياژ مس  ي از جنسسيم تكه ي ازنيز آثاريك قطعة تخت  داشتند. نقره ي از جنسهاينيز ميختكة ديگر 
و سر يك ميخ مشابه آلياژ مس  از جنس يهايميختنة ، شدهلاي شُميخ نقره عدد 11 نينهمچ. دادنشان مي

  . دست آمدبهنيز 
  
  
  
  
  
  

  
موزة  اي ريش، نماي دروني، آماده براي اتصال.هاي حامي نقرهتكه -8شكل 

  CBS 17694  و CBS17684 دانشگاه پنسيلوانيا 
  

. اندبه تصوير كشيده شده )الف و ب 9شكل (هاي ريش در تكه نسبت بههاي ورقة نقره تكه محل قرارگيري
 قرار نگرفته بندي اصلي ريشدر تركيب مناسبي نسبت به تركيب، نقره )الف 9مرمت اول (شكل  با توجه به

اما اكنون ريش  ،و خطوط ريش تراز هستندبه تصوير كشيده شده  )ب 9شكل (در اصلي بندي تركيباست. 
كه دارد چوبي  نگهدارندةصفحة يك هركدام و شامل سه بخش ريش شود. ديده ميعنوان يك واحد مجزا به

توسط يك نيز هاي ريش هاي مو، تكهو تكه چشممجموعة  همانند اند.متصل شده آن ر بههاي الجورد با قيتكه
پس از ساخت، قطعات  كه احتماالًدهد مي نشانها هاي پشت تكهسيم ساخته شده است.اي حرفهكار مرصع
 اند.(پارچه يا چرم) متصل شده مادة آلي اي از جنس يكهدر يك شكل مناسب مرتب شده و به الي الجورد

افزايش ميرا سر  ها بهآن اتصالو  در انتقالاحتمال راحتي  ،نازكنگهدارندة صفحة يك  درها تكه قراردادن
 ،ورقة نقرهسپس كاربرد داشته است. به چسب  هااتصال قطعهبراي محكم كردن  احتماالًنيز انتهاي سيم  .دهد

داشتن براي نگه نيز ياي كوچكهاي نقرهميخو كاري دور هر طرف چكش و پشت هر بخش از ريش قرارگرفته
  .چوبي را بپوشانندصفحة نگهدارندةاند تا متصل شدهورقه 

 صفحة نگهدارندةهاي بلندي از جنس آلياژ مس (فرو رفته از اطراف به سپس هر سه بخش با استفاده از ميخ
). از سمت راست دو ميخ و از سمت چپ فقط يك ميخ 10اند (شكل تراز و متصل شدههمچوبي مركزي) 

  دست آمده است (البته فضايي براي قرارگيري ميخ دوم وجود دارد).به
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هاي به موزائيك ). موقعيت قرارگيري ورقة نقره نسبتالف( -9شكل 
نقره نسبت روش درست قرارگيري ورقة ؛ (ب). ريش در مرمت اوليه

                                     هاي ريش.به موزائيك
  

  
حداقل دو ميخ از : متصل شده است به هستة سرآلياژ مس  ي از جنسهايسپس با ميخمجموعة ريش 

 شكافروي مستقيم  صورتبهريش رفته است. فروسو به سر هر  ازپشت ريش به سمت باال و حداقل يك ميخ 
وجود بهتر ريش به هستة سر به داليل اقتصادي يا براي اتصال محكم احتماالًاين شكاف  و قرارگرفتهورقة طال 

  اند.به سطح رويي ريش چسبيدهبا قير  نيز مجعددو الجورد است.  آمده
 يككه  )به وزن سر و ريش توجه بابعيد است (اصلي ناشناخته است.  يجعبة صدااتصال سر به  روش

  . وجود داردبراي ايجاد استحكام بيشتر چوبي  پرچي هايميخاحتمال استفاده از اما  ،باشد يچسب اتصالِ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي ريش كه دهندة ساختار اصلي پيشنهادي. تكهبرش مقطعي ريش و سر، نشان -10شكل 
پس از  اند. مجموعة ريشچسبيده صفحة نگهدارندهبا قير به يك اليه از پارچه و سپس به 

  تكميل، با ميخ روي فضاي خالي سر و به هستة ورقة طال متصل شد.
  
  لوح جلويي  -2-3

با چسب  بستر قيري تشكيل شده است. احتماالًهاي صدفي كوچكي درون يك ب) از تكه 1لوح (شكل 
  است. محكم مونتاژ شده و سپس جلوي جعبة صدا قرار گرفته صفحة نگهدارندهروي يك 

  نخستهاي پژوهش -3
عمليات اكتشاف  دانستن جزئيات مربوط به ،ها پيش مرمت شدهبا اثري كه سال در برخوردنخستين مشكل 

وضعيت سر در زمان اكتشاف و برخي عمليات مرمتي در گزارش است. نخست (اگر وجود داشته باشد) و مرمت
ها از محل اصلي ها و گوشاست. سر گاو فشرده شده و شاخ شده ) شرح داده1934( ووليهاي منتشر شدة 
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هاي هاي الجورد موها درون سر افتاده بودند. تكه. تكه(de Schauensee, 2001: pl. 30)اند جا شدهخود جابه
 ريش كج و شكسته نگهدارندةبودند. ورقة نقرة صفحة الجورد ريش تغيير جهت داده و تا حدي روي هم افتاده 

. ندها از سطح جدا شده بودو تكه )4ململهاي سر ريخته (به همراه شده بود. موم پارافين سرتاسر همة بخش
  انگشت مقاوم و شكل داده شده است.پس از جدا كردن عناصر مختلف سر گاو، طال با فشار 

ها دوباره متصل ها و گوششاخو  "و... پر شده بوده گچ، پالستيكطال با چوب"، )1934،70( وولي گفتة هب
بهجاترتيب اصلي  ازنيز هاي الجورد شده و تكه عموديو  بريده"ريش اي نقره نگهدارندة ةصفحند. اهشده بود

و  )برخي در جايگاه اصلي(هاي الجورد مو نيز دوباره به سر متصل تكه. (Woolley, 1934:70) "نداهشد جا
شده مربوط  اين گزارش كوتاه و نامطلوب و دو عكس منتشر .انداستفاده شدهبراي پر كردن جاهاي خالي  برخي

  تنها اطالعات موجود است مرمت زمان به وضعيت جعبة صدا در سايت و
(Woolley, 1934: pls. 106a, b, reprinted in de Schauensee, 2001: pls. 26, 30). طور دقيق حتي به

                   مشخص نيست چه زماني، كجا و توسط چه كسي مرمت انجام شده است. 
   

  وضعيت سر قبل از درمان -4
هاي كوچك زيادي در ورقة طالي سر و اعوجاجها و گسيختگيبا گچ پر شدند. ترك هاگوشها و سر، شاخ

هاي بازسازي شده لبة ورقة الف). گردن گچي با مرصع 2هاي پاره شدة آن وجود داشت (شكل هايي نيز در لبه
كه ورقة طال وجود آمده بهزماني  شد كه احتماالًبيني مشاهده مي اطرافهاي بسياري طال را پوشش داد. چين

 يدهاي از موم و آلودگي پوشهاي الجوردي و صدفي با اليهچشم دهي شده است.پس از اكتشاف دوباره شكل
  شده اما هيچ تلفات يا آسيبي مشاهده نشد. 

نيترات شده بودند. چسب كه ظاهر  ثابتخود هاي چوبي و نوعي چسب روشن در جايگاه ها با ميخگوش
هاي بيها و گسيختگيترك رفته بودند. ورقة طالي هر دو شاخ ها نيز از بينو ميخشده تخريب  داشتهسلولز 

سپس با اين شاخ شكسته و  گچي. هستة داشتويژه در شاخ چپ ) به11(شكل  )هالبه همچنين در(شماري 
 جدا از گچ چيزي شبيه به چسب نيترات سلولز مرمت شده بوده است. طالي زير بخش مرمت شده نيز كامالً

  رفته بود. بيناز  نيز متر از انتهاي سرشاخ سمت راستميلي 5حدود  وشده 
  

 
  شدة طال نمايان است.شاخ سمت چپ، الية گچي از زير ورقة پاره -11شكل 
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اي از موم و آلودگي پوشيده اي تيره قرار گرفته و همچنين با اليهموم قهوه مو و ريش در ماتريسهاي تكه
ها و لبهروي رنگ زرد خردلي  كار رفته بود.سر به اتصال آن به ةيك موم زرد دور ريش در نقط .دندشده بو

ريش  هاي. لبهاي اصلي نمايان نبودنقره ةنگهدارندصفحة . بوده شدقرار داده فلزي  ايهقرنرنگ  ،پشت ريش
چشم ييجدا؛ همچنين كردميرا نمايان  گچي مدرن نگهدارندةة صفحيك  وشده نقطه شكسته در چندين 

  هاي الجورد و موم از گچ زيرين وجود داشت. تكه بينگيري 
زرد تا حدودي  برابر 20 نماييبا بزرگموم اي تيره زير ميكروسكوپ ارزيابي شد. موم قهوهكوچكي از نمونة 

هاي چسب قير ماندهباقي اًها قطعدانه اين .درسينظر ميمات بهو  هاي مختلفاي تيره در اندازههاي قهوهدانه با
  .)اندحفظ شدهها گونه آنو اينموم پارافين را روي ريش ريخته  وولي( هستنداصلي 

مواد مرمتي  تمامياست و اي تيره مربوط به زمان اكتشاف موم قهوه ، احتماالًبا توجه به اطالعات موجود
 پرتونگاري بررسيسر براي  اند.مرمت اضافه شده نخستيندر هاي چوبي قابل مشاهده شامل گچ، چسب و ميخ

در الفباي  (U) يوبه شكل حرف (بزرگ يك آرماتور  بررسيبه بيمارستان دانشگاه پنسيلوانيا فرستاده شد. اين 
صفحة يك هيچ مدركي از اما  بودهنخستين مربوط به مرمت  احتماالً كه در سر را نمايان كرد )انگليسي

  .(de Schauensee, 2001: pls. 31a, b)مشاهده نشد  تاريخي يا مدرن نگهدارندة
 .شدآرماتور فلزي شدن  موجب نمايان رونداين شد. گردن گچي از سر جدا  ،دارانموزهسپس با موافقت 

كردن سر و جدا داران خواستار راحت همچنين موزه شد. ضروريفلز نمايان و برداشتن آرماتور هاي خوردگي
 قديمي مشكل بود. رو اين مرحله بدون برداشتن گچ و آرماتولوح از جعبة صداي جديد براي پژوهش بودند 

نياز تري مناسبصفحة نگهدارندة به ها خورده و شكافهاي تركشده به ورقة طال به مرمت و بخشآسيب وارد
ريش در نزديكي سر شكسته شد  ،گردن گچي كردن جدا هنگامگرفته، هاي صورتتمراقببا وجود . داشتند
ها يهميان ال وة گچي شكل گرفته سپس مشخص شد كه ريش نه از يك بخش بلكه از چندين الي. )12(شكل 

هايي ها و شكافهمچنين تركو ها شدة بسياري ميان اليه هاي شكافتهبخشموم و پارچه گذاشته شده بود. 
 ايهنقرصفحة نگهدارندة  هايي ازنشانه كرد.را مشكل ميكه دسترسي راحت به ريش وجود داشت در خود گچ 

 )در صورت امكان(هاي اصلي نقرهپاكسازي و عكاسي  به نيازداران و موزه گرانمرمتو  نمايانريش اصلي 
  .دانستند را ضروري نمايان

 
  
  
  
  
  
  

. سر و گردن گچيِ جداشده، ته آرماتور فلزي و سطح شكستة ريش و 12شكل 
  هاي چندگانة گچ و موم.اليه
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را  دهندة آن عكاسي و آنتشكيلهاي سر كامالً جدا، پاكسازي و همة بخشكه سپس تصميم گرفته شد 
  سرهم كنند؛ تا امكان راحت جدا شدن سر و لوح از جعبة صدا وجود داشته باشد.  نگهدارندة جديد روش يكبا 

  

    سر درمان -5
هاي جدا شده روكش بخشها از سر جدا و ها و گوششاخعمليات درماني به چندين مرحله تقسيم شدند. 

گچ از سر،  از آن نيزپس . شدند قطعهقطعه سپس بخشي درون سر وبخش جداشدة ريش ابتدا  .داده شدند
   شد. برداشته ها،ها و گوششاخ

  هاها و شاخگوش -5-1
 وچسب ها از شاخبراي جدا كردن از استون  .شدندسست  هاي چوبيبا برداشتن گيرهبه سادگي ها گوش

  . استفاده شد الجورد از گچ هايسرشاخ نيز
  روكش كردن -5-2

يك اليه كاغذ استفاده از بودند) با  كه هنوز به سر متصل الجورد هايمو با تكهها و سر (ها، شاخگوش
واند تورقة طال تا چه حد ميمشخص نبود در آن زمان چون سلولزي و موم ميكروكريستالي پوشش داده شدند. 

مشخص  بعدها. بافت و موم قرار داده شد درشتكتان  ةيك اليروي آن بدون هسته شكل خود را نگه دارد، 
گران اين امكان را داد تا سر را طي مراحل اولية درمان به حفاظتاما ، بودهضروري غيراين روكش دواليه  شد

  جا كنند.جابهبا اطمينان 
  ريش كاويدن -5-3

با چندين  پشت ريشهاي الجورد ابتدا تكهكار شروع قبل از  ؛بودريش از سر شدة بخش جدا از كار شروع
مقاوم  هاحاللهاي نقره و رنگ زرد در مقابل اليه .پوشش داده شدندو موم ميكروكريستالي  يكاغذ سلولزاليه 
برداشته شدند. به دليل وضعيت ضعيف نقره، هيچ  5فرماميد و متيلن كلرايدمتيلديبا  هااما بيشتر رنگ ،بودند

و لبه ورقههاي رنگي نشد. ورقة نقره بسيار تخت و شكننده، ساختار آن ورقهتالشي براي برداشتن همة لكه
  هاي آن خرد شده بود.  

مقاوم و روي  7در تولوئن (PVA_AYAF) 6استاتوينيلپليشدن، با استفاده از ورقة نقره پس از نمايان
شده براي استفاده PVAطور موقت پوشيده شد. متأسفانه حالل و موم ميكروكريستالي به سطح آن با پارچه

بخشي است كه طور مناسب قرار نگرفته بوده و دليل آن احتماالً استحكامها بهمقاوم كردن نقره در برخي تكه
 آكريليكها پس از چند آزمايش با امولسيون با استفاده از استون برداشته و قطعه PVAقبالً استفاده شده است. 

تر پيش ،9(كوپوليمر اتيل متااكريالت B-72بخشي شدند. پارالوئيد استحكام ]پريمال[ AC-33  8روپلكس
ز بهتر روپلكس ني وبه اندازة امولسيون مناسب نبود  البته و هنخستين جايگزين امتحان شد B)-72 10آكريلوئيد

 ةنگهدارنداولين كه گچ استفاده شد ورقة نقره و  كردن جدا برايمرغوب  ململيك اليه از . بود 403 11جيداز 
  .شده داد قرار چو گ ململ بينكاردك  ،ململنقره و براي جدا كردن ريش مرمت شده بود. 

وضعيت  اما. آشكار نكرد رادرمان شده  قبالًورقة نقره كه نشان دهد توجهي قابل نشانةكار روي ريش هيچ 
از صفحة نگهدارنده پاكسازي سطحي  دهندةنشان) 2,2(بخش  هاميخ و هاي آلياژ مسسيم نقره و وجود تكه
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 نبودسر  ةمرمت شد جزء بخشهاي اضافي ورقة نقره كه همچنين، در مورد تكه. استقبل از مرمت ها آلودگي
  ه صادق بود. نيز اين مسئل
 شدمي ديدهمتصل به سطح دروني ورقة نقره محصوالت خوردگي مس  ازحاصل  لوخة كوچككتعدادي 

 مقداري كوپريت وكربنات  شامل طور عمدهبهشده (بدون آناليز)، هاي انجامو آزمايشاثر با توجه به ظاهر  كه
صفحة پس از عكاسي،  .وجود داشتنيز  ململاز ورقة نقره و هايي بخش روي بزرگيهاي سبز لكه. بودند

قرار ن روي سطح نقره ئدر تولو B-72 پارالوئيد و مرغوبدرشت الياف شيشة پشم جنس از يموقتنگهدارندة 
صفحة نگهدارنده هدف از قراردادن برداشته شد.  آن سطح خارجيموقت از  يكاغذ و ايو روكش پارچهگرفت 

روي ريش تازه مرمت شده  ورقة نقرة اصليهاي تكهگذاري جاي ،)پوشاندن جزئيات(براي روي سطح دروني 
   .بود

چندين شامل  ململزير  گچي نگهدارندة ةالياز پشت ريش شروع شد.  هافعاليتپس از جدا شدن نقره، 
چوبي ميخ سه با ضخيم مقاوم شده يك الية و  ها)هاي جدا در بسياري از بخشدهندة تكهنشاننازك ( ةالي

در آب گرم نرم شده  ي كهكتان و موم با گچهاي اليه. بود متر طول)سانتي 5/6متر قطر و سانتي 5/0(حدود 
قرار  گچزير الجورد  دارندةنگه يبستر موم ؛برداشته شدندجراحي  تيغاستفاده از با و سپس  شده خيسانده

استفاده از با نياز  صورتدر و صورت مكانيكي  و باقي بهگيري نمونههاي آينده موم براي ارزيابياز  داشت.
صورت  بهو  هقرار گرفتروي ردهاي ريش اصلي  حفظ ترتيب باها تكه ،پس از آن. تولوئن از سطح برداشته شد

   . ندبا پارچه و موم ميكروكريستالي پوشيده شد يك تكه
سطح  ازحدودي پاكسازي رنگ پس از هنوز به سر متصل بود. ريش كه  شروع شد بخشيكار از  سپس

طي (اين فضاي باز . شده است وارد هستة گچيورقة طال  از طريق فضاي بازكه ورقة نقره  مشخص شدپشتي، 
از اين  سالم خارج شود.صورت بهگچ  تر از آن بود كهكوچك )شده بودوارد سر از طريق ريش نخستين مرمت 

هستة گچي سر  بهسه ميخ مدرن چوبي  ،هاي موم و گچدر تركيب اليهقطعه شد. ريش قطعهجلوي بخش  ،رو
در نقطة  واضحطور به ريش زير ريش بودند. از آمدهدستي بههاميخ ةزانداهم اًتقريب هاميخ .بودندشده متصل 

، هبختانشخو قدي در مرمت استفاده نشده بود.تمام اهرم هيچو  شده شكسته چوبي ميخ دستهضعيف ميان دو 
   .نداصلي آسيب نديده بود وادم و هداد رخ شكستگي بين دو بخش ورقة نقره

ماندهباقي .شدورقه هورقسپس و  مرطوب ،آب استفاده از با و قرار داشتزير الية موم و گچ  هجداكنند ململ
 ،پاكسازي پس از ).2,2(بخش  گرفته بودرا فرابخشي از ورقة نقره  ،هايي از جنس آلياژ مسهاي خوردگي ميخ

و سپس يك روكش موقت  موفق بود) (اين مورد كامالًبخشي ن استحكامئدر تولو B-72با پارالوئيد سطح نقره 
گچ درون سر محكم در جاي استفاده از با  ورقة نقره البتهشد.  اضافهپارچه و موم ميكروكريستالي به آن از 

  قرار گرفته بود. 
  چشم مجموعة -5-4

 ،شدههاي خارجي و برداشتن مكانيكي موم سختن دور لبهئبا ريختن تولوقبل از جدا كردن گچ از سر، 
قرار در كنار يكديگر با چيزي شبيه به موم پارافين ها چشممجموعة  .جدا شدندالف) از سر  4ها (شكل چشم

جوش نقطه با (اتر نفتي 12ليروئين اين موم به راحتي با .اند)شده گذاريجاي ،پس از اكتشاف (احتماالً گرفتند
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ها چشمپشت ، در مرمت سر. شسته شدندها جدا و با همين محلول بخش ،حلگراد) درجة سانتي 100تا  90
 يبيشتر يهاخوردگيرو اينو از  بود) شده هاي سيم چشم چپ ريختهدور تكهگچ (ه بخشي نشداستحكام

  .كردميشده را مشكل خورده سستهاي پاكسازي سيمايجاد شده بود كه 
، در آب نامحلولو هاي مس در يك مادة خاكستري سخت خوردگيردهايي از راست  سمت پشت چشم

 هاي مجموعة چشم، اثراتبين تكه .دادمي را نشان اتانولستونا 50:50محلول  نيزو  ليروئينن و ئاتانول، تولو
ه ك بوداين ماده به احتمال زياد يك مادة مرمتي مدرن موم پارافين يافت شد.  و يمادة خاكستريك از  زيادي

       .گيري شدنهنمو ولي شناخته نشد
با  هاچشم. نخورده باقي مانددستمادة خاكستري  اماپاكسازي  ليروئيندر  صدف و الجورد هايتكههمة 

گذاري اما مادة خاكستري پشت چشم راست جاي .بندي شدنددوباره سرهم PVA 403 جيدچسب امولسيون 
جزئيات ساختار چشم ، آنقبل از جدا نگه داشته شد. هاي بعدي براي آزمايشخورده از چشم چپ پيچسيم 

   ثبت نشده بود.ها) سرشاخ مانند(
  قديمي هاي گچيجدا كردن هسته -5-5

مكانيكي برداشته  صورتبه نشدنرم پس ازگچ و  خيساندهدر آب گرم ها ها و گوششاخچندين ساعت 
از فقط  ،متريميلي 5تا عمق از سطح دروني گچ خارج شدن  از پس وابزار فلزي ابتدا از براي اين منظور شد. 

 يكپس از  كهبه فلز چسبيده بود سرسختانه هايي از گچ بخشو  بدون آستر طالورقة  ابزار چوبي استفاده شد.
گوش سمت راست هاي كوچك ميخبا انجام اين عمليات . از سطح جدا شدندشدن  همدت طوالني خيساند

  ب). 2(شكل  متر طول داشتندميلي 6 تا 5سالم و  ميخ هر چهاركه  نمايان شد
ورقة  استفاده ازبا  نيز هورقة نقر .نرم شددرون سر  گچِ ،شده در آب گرم خيساندهابتدا با استفاده از پنبة 

. قرار گرفتمقدار كمي آب در آن به مدت چندين ساعت شدن حفره،  وسيع پس ازشده بود.  حفاظتاتيلن پلي
خارج شدن نقره،  پس ازنقره جدا شدند. ة ورقة ماندباقيهاي بخش، متر رسيدسانتي 1ه حفره بعمق زماني كه 

  برداشته شد.روز خيسانده شدن پس از يك شبانهماندة گچ به راحتي و باقيو سر با اطمينان در آب فروبرده 
 استفاده نشدهسطح خارجي ورقة نقره  براي ايجداكنندههيچ ، سر ريش درونقرار دادن قبل از سفانه متأ

  شد. طور كامل برداشته نميبهو  نفوذ كردهنقره  هايو درز هاتركگچ در  ،اين رو از بود.
يني درون بريخته شده  سخت گچ سفيد نوع نخست،ه بود. استفاده شداز سه نوع گچ پر كردن سر براي 

ه كدوم گچ با موم در جايگاه قرار گرفت. و  متصلريش مرمت شده  ،حفرة درون ورقة طالسپس از طريق . بود
 نيز سوم نوعسر را پر كرد.  زيادي از بخشو نگه داشت محكم خود ريش را در جايگاه ، نخست بودگچ مشابه 

  آرماتور فلزي را در جايگاه قرار داد.و كرد پر هاي سر را حفره ديگربود كه  يترگچ صورتي نرم
اينكه يا  آرماتور سوراخ شده و سپس براي قرار دادنبا گچ سفيد پر  كامل طوربهسر  كه گفت تواننمي

توسط يك  آنو اتصال سر به صدا جعبة  ساختصورت،  هردر . ه استبودآرماتور از ابتدا مشخص شده  جاي
يه و اين نظرانجام شده  از مرمت سر (توسط همان شخص يا شخصي ديگر) يا در زماني متفاوت متفاوتشخص 

  . شوداثبات ميتفاوت ميان مواد از 
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منطبق بر دو جفت و  هازير شاخ ،در لبة ورقة طال حفرهدو جفت سطح دروني ورقة طال، آشكار شدن با 
ورقة طال مشهود بود كه  همچنين راز بودند.ناتو دو جفت حفره  جديد هاميخ اين .نمايان شد نوار گردنحفرة 

مانند ريش در موم مشابهي كه رف شده حهاي الجوردي منبه زير رديف پاييني تكه مومتر فقط چند ميلي
نظر هاي مو ساده بهپشت تكه ،هاي مشابه در ريش)(برخالف نمونه برداشته شدن موم پس ازقرار گرفته بود. 

  .بوده استچسب قير در هسته قرار گرفته  با استفاده از احتماالًاز اين رو  و رسيدمي
  

  مرمت جديد سر و ريش -6
  ريش هايقطعهصفحة نگهدارندة  ساخت -6-1

نظر  پشتيباني شدند. B-72و پارالوئيد درشت الياف مرغوب  شيشةپشمهاي الجورد با استفاده از تكه
 ،شدهجزئيات ثبتدرك  پس ازداران موزهترجيح اما  نبودها ماندة سيمها و باقيپوشاندن حفرهن گراحفاظت

روي ريش جايگزين  ةهاي ورقة نقرتكه كهگرفته شد  پس تصميمس البته .در مرمت بودريش  حفظ ظاهر اصلي
از اين ظاهر اصلي ريش بسيار سخت بود.  ةائارو  مطمئناتصال ها با توجه به وضعيت شكننده و كج آن نشوند.

هاي تكه ،نقرة اصلي ساخته شد. پس از ارزيابي تربزرگسه تكة گلس براي پلكسيصفحة نگهدارندة رو يك 
 شاهدةمامكان شفاف صفحة نگهدارندة اصلي متصل شد.  صفحة نگهدارندةتكه به پنج  خارج و انبار ازاضافي 

 ,de Schauensee( را ايجاد كردبراي ارزيابي نزديك صفحة نگهدارنده از ها تكهجدا كردن نقره و رقة و سويدو 

200: pl. 50(.  
نه ( يك زيري مستقيم ،ريشداران تصميم گرفتند ريش، موزه يهابه تكهصفحة نگهدارنده اتصال پس از 

ايجاد استحكام و ظاهري  براي و حذفصفحة نگهدارنده  .داشته باشد )بود مرمت اصليآنچه در مقعر مانند 
با قطعات طراحي جديد،  ييدتأپس از . شدندگذاري دوباره جايداران با همكاري موزهاز قطعات بهتر تعدادي 

 پارچة درشت الياف كردندليل سختي جدا به پشتيباني شدند.ن ئدر تولو B-72پارالوئيد  و سبك شيشةپشم
جايي يكي از در صورت نياز به جابهاثر جلوگيري از پاشيده شدن كار (راحتي  و برايها قطعه جاييجابه در
جدا ها جايي كل تكهجابهبه نياز  در صورت و همچنينشيشة سبك تا حدودي مناسب انتخاب پشم) هاتكه

يك واحد  عنوانبه )سه تكة جدا(ريش و دو بخش كناري ، كاربراي راحتي  .بودخواهد تر راحت هاآن كردن
   .جداگانه پشتيباني شدند نيز دو تجعد خارجي منسجم و

  مركز هستة آرماتور و  -6-2
نياز بود سر با يك مادة جامد پر شود. مناسب براي ريش و ورقة طالي سر صفحة نگهدارندة يك براي ايجاد 
سه كه مجموعة ريش را حفظ كند.  بودمياي مقاوم و به اندازهماندگار پذير، و برگشت سختاين ماده بايد 

پشتيبان جديد براي ريش بايد مقاوم، ها نيز صادق است. ها و گوششاخبراي پر كردن جديد  نخستشرط 
اصلي نقره ارزيابي  پشتيبانعمق با گونه كه سبك وزن، جداشدني و تا حد ممكن به ضخامت اصلي (همان

قبل از  )هسته (در صورت برداشتنديده و حفظ ورقة طال هاي آسيبمحل باشد. براي حمايت ازنزديك شده) 
طراحي جعبة صداي جديد و روشي كه براي . شدندمي آستردهيها بايد ها و شاخسر، گوش ةافزودن پركنند

  كند.  فراهممكان جداسازي راحت سر و لوح را ابايد نيز  شدمياتصال سر استفاده 
  طال ةورق و تراز كردن آستردهي -6-3
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 B-72پارالوئيد  وشده بافته يا درشت الياف شيشة پشم ،آستردهيترين ماده براي مناسبرسد نظر ميبه
پارچة درشت  و از اين رو از )1,6انجام شده (شكل اين بخش از كار جدا كردن پشتيبان ريش قبل از . شدبا

تراز ها برداشته شد تا ها و شاخموم و پارچة گوشروكش ، جايگاهدر  شدنتراز پس از همشد.  استفادهالياف 
. انجام دادبتوان برداشت كامل و آرايش دوباره كه  اي ضعيف بوداندازهبهتراز هاي بريده شده بررسي شوند. لبه

نجام در اافزايش دقت با  روشن شد كه پوشش سنگين ورقة طال غيرضروري بوده است. ،طي اين روند آشفته
 تساخطراحي  در .نيستنيازي به پوشش پشتيبان و آستر  ،ها و همچنين سرها و شاخگوش كار براي پر كردن

و بدون پاره  كارا ،پذيرپارچه انعطافاين شد.  استفادهجديد  آستردهيبراي سبك  شيشةپشمپارچة  از مدل
  شدن قابل جدا شدن بود. 

 نوار با دو جفت . اينمناسبي قرار نگرفته بودگردن در جاي  يمشخص بود كه نوار طال نيز روكشبدون 
مانند مرمت ( ه استبودپوشان با سر همنيز  قبالً و (de Schauensee, 2001: pl. 45)تراز هم كوچك ةحفر

 دليلبه دهي احتماالًاين نظم. كنندگزين يجاهاي سر زير لبهرا  آنشد  گرفتهتصميم بعدها  البته. نخست)
پس هاي نوار گردن لبهاگر . ه استها بودلبهسالم  وضعيتنيز  ها در لبة خارجي سمت چپ وحفرهگذاري جاي

   شدند. لبه نزديك ميها به راحتي به ميخ، نمايان نبودندها از ايجاد حفره
با نوار حساس به فشار (نوار  و ة ورقة طال مرتبپاره شدهاي همة لبه، هاها و گوششاخآستردهي قبل از 

استفاده از ها نيز با نوارچسب پوشش داده شدند. ها و فاصلهحفره و بر بخش خارجي محكم) 3mمجيك 
به طال رساندن بدون آسيب وبود بسيار مفيد ها طي روند پر شدن كردن لبهمشاهده  قابل در نوارچسب شفاف

  با استفاده از پارالوئيدو  شيشهپشم ايهها با نوارهاي پارچها و گوشسپس سر، شاخ. شدا ميراحتي جدبه
B-72 شدند.  آستردهي نئدر تولو  

آستردهي  به نوار گردنشده اضافهپارچة  از يهيك الو   B-72و پارالوئيد  شيشهپشمسر با نوارهاي پارچة 
روي سر  شيشهپشمجنس و با نوارهاي اضافي از آستردهي صورت منسجم به يالجورد هايموي تكه. شد

  محكم شدند. 
سر،  خاليهاي براي بخش 13ليكيتكس ليكياكرسازي مدلچسب  ،ن كل سربندي شدپس از پر و سرهم

 ليكياكرها سپس با رنگ اين پرشدگي. را بپوشاند شيشهپشمتا بافت پارچة  استفاده شدها ها و شاخگوش
  . رنگ شد دارانشده توسط موزهييدتأ با استفاده از رنگ خردلي غيرمتاليكو ليكيتكس 

  ها ها و شاخسر، گوشبراي ه پركنند -6-4
رزين  ،شدهارزيابي ةماد نخستين. ندشدنيز ارزيابي مي براي هستة جديد مناسبمواد ، درمان سر همزمان با

 استحكام براي يآميزطور موفقيتبهگران مكزيكي حفاظت توسطبود كه استروئين  كف ذراتپرشده با  وكسيپا
پذيري هاي برگشتآزمايشسخت و ساده بود.  ،سبكاين تركيب استفاده از  ه بود.نقاشي ديواري استفاده شد

حالل اين  ،شدمياستفاده در يك مقدار مناسب ذرات كف از  ي كهدر صورت كه هداد نويسنده نشان نخست
ها نشان داد آزمايشدوم  دورةهرچند، . شدميمكانيكي برداشته  صورتبهو ماتريس اپوكسي نيز استون ماده 

اند) بسيار شدهرزين متمركز و هايي كه ذرات (در بخشكوچك محدود هاي كه برداشتن اپوكسي از بخش
  . مشكل است
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موم ها با استفاده از آزمايش مصنوعي،هاي تعدادي از رزينهاي آزمايش از ناموفقنتايج دست آمدن با به
آميزي بود. آب با ذرات استروئين انجام شد كه درنهايت روند موفق 6000و  4000درجة  14اتيلن گليكولپلي

اتيلن گليكول پذير باشد. پليبردن ترتيب برگشتاتيلن گليكول است و هسته بايد بدون از بين حالل موم پلي
هاي است و با اين اطمينان انتخاب شد كه بدون پايشِ دما حتي در تابستان تردر دماي اتاق سخت 6000

تمايل با ترين مشكل تركيب موم، تمايل ذرات به شناورشدن در سطح بود. اين فيالدلفيا مقاوم است. بزرگ
 ذراتاز شناورشدن  عملاين . هرچند شدكنترل  Sil)-O-(Cab  15سيليكا ايروژلبا  تر كردن مومغليظ

  ماند.مي ثابتبا فشار فقط و است  ناپايدار يتركيب اماكرد جلوگيري مي
  آرماتور ساختطراحي و  -6-5

 يرپذسبك، مقاوم و به راحتي برگشتهرچند اندازة اپوكسي نيست. طور قطع بهبهدر پرشدگي موم مقاومت 
زن وتحمل پركنندة سر كاربرد اگر  ليو دنداشتن اپوكسي ها نيازي به مقاومتها و گوششاخبا اين حال است. 
 كردهكل وزن ريش را تحمل مي ،يك آرماتور به جعبة صدااز طريق اتصال مستقيم پس سر بايد  ،نبودهريش 
استفاده  به اين طرح هرگونه نياز). استفاده از 13گلس طراحي شد (شكل يك آرماتور پلكسي از اين رو .است

هاي باتوجه به اندازه و شكل ريش (و حفره كند.را حذف ميباشد مرتبط با ورقة طال  اي كه مستقيماًهپاياز 
  .ضروري بودآرماتور دو بخشي و قابل اتصال  ساخت ،ريش درون سر نگهدارندةگيري پس از قرار و درون سر)

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  گلس براي حفظ ريشاستفاده از آرماتور پلكسي -13شكل 
  

و  )مترميلي 6گرد شده _متر ميلي 25/6( ياينچ 4/1گلس از ورقة پلكسيريش  دارندةنگه  ةبخشي از پاي
 )مترميلي 3گرد شده _متر ميلي 125/3( ياينچ 8/1 گلساز پلكسي قرار گرفته گردن كه دراز آن بخشي 

ده ش استفادهها و امكان پخ كردن سر پيچها پايهراي استحكام ب نيز ياينچ 4/1تكة از يك ساخته شده است؛ 
   .نشان داده شده است 14درون سر در شكل جايگاه آرماتور  .است
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  دهندة موقعيت آرماتور درون سر و ريش مرمت شدهطراحي مقطعي، نشان -14شكل 

  

  افزودن موم پركننده -6-6
، دور هر مجموعة )آينده آن در مشكل حذفو به شكاف نفوذ  احتمال(موم  ازها چشم كردنبراي جدا 

براي  B-72پارالوئيد از پيچيده شد.  B-72به پارالوئيد  آغشته شيشةپشم جنس به يكوچك ظرفچشم 
  ها در سر استفاده شد. داشتن چشمنگه

صورت بهسپس سر  و ندها قرارگرفتآن ته يگلسپلكسيهاي ميخو جداگانه پر  صورتبهها ها و شاخگوش
در زاوية  پرچيميخحفرة قرار گرفتن و براي اطمينان از  با مومسر پرشدن  تكميلپر شد. قبل از  بخشبخش
داشته نگهجدا بندي نهايي تا سرهم اين اجزاالف).  15(شكل ها درون سر قرار گرفتند ها و شاخگوش ،درست
  كه تا حدي از لبة گردن مشخص بود  اضافه شداي گونهآرماتور به ،بعد از پر شدن سر .شدند

 هاي ورقة طاللبه بهبدون فشار و جدا از جعبة صدا  كامالًبايد سر اين چيدمان در . )13ب و شكل  15(شكل 
 . شدمتصل مي

  

  
 سر. نخستين الية موم در جايگاه قرار دارد،. پر كردن )ب(اند؛ ها براي الية بعدي پركننده در اين حالت قرار گرفته. پر كردن سر. شاخ)الف( -15شكل 

 اند.آرماتور جاي گرفته و دو قطعه به يكديگر متصل شده

  
. مناسبي نداشتندها وضعيت كه تكهمشخص شد  هاي موپوشش از تكه حذفتكميل پرشدگي و  پس از

و  )هترب وضعيت ايجاد يكبراي  شيشهپشمدو الية اضافي ( شيشهپشماز با استفاده و جداگانه  صورتبهها تكه
 روند، وجود نداشتها از وضعيت اصلي تكه شواهديچون هيچ قرار گرفتند. خود در جايگاه  B-72پارالوئيد 

 ب الف
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اي فضاي بين قطعات با موم رنگدانه و پشت گردن قرار گرفتند خرد شدهدنبال شد. چندين تكة نخست مرمت 
)PEG 4000 ايجاد شودچسب قير اصلي ظاهر رنگدانة پودري) پر شد تا  و .  

  

  تكميل ريش -6-7
پر و ) سانهاي ريز همه براي ايجاد دانهك شدالو ذرات استروئين (ذرات  403پشت نامعمول ريش با جيد 

) و هشيشپشمة پشتيبان الي گيآب (بدون گسيخت در آن بودن محلولچسب انتخاب اين  دليلهموار شد. 
  . بود PEG)موم  نسبت به(گلس پلكسي چسبندگي بهتر به پاية

 ورقة فلزياز عنوان جايگزين به ،هاي ورقة اصلي نقرهتكهنكردن  باز پشتيبانيگيري براي پس از تصميم
بازسازي كيفيت  از دارانموزه با نظر. نداشت نيز يظاهر مناسبكار كردن با آن سخت بود و استفاده شد كه 

اطراف الية بايگاني و  4جاي آن پشت ريش با دو اليه مقواي به و صرف نظر شداصلي صفحة نگهدارندة فلزي 
گلس به پلكسي 403ها)  و جيد بايگاني (منعطف براي قرار گرفتن در منحني 16بالتينگدو الية كاغذ آن با 

ها يپر (لبه براي از بين بردن تيز هاي بين پشت و اطراف نيز با بتونة اكريليك ليكيتكسمتصل شد. فاصله
داران تأييد حل كه توسط موزهنيز با رنگ خاكستري رنگ شد. اين راهصفحة نگهدارنده سنباده زده شد) و 

طور تقريبي از يك فاصلة معمول به ظاهر اصلي اثر شبيه است اما مرمت آن قابل تشخيص است. پس شده، به
  به جلوي ريش متصل شدند. B-72از تكميل مرمت ريش، تجعدهاي اطراف با استفاده از پارالوئيد 

  هاها و گوشافزودن شاخ -6-8
هاي از بين بخش ،الف) 3(شكل  17اسكالپيبا نام تجاري  (PVC)گيري پليمرياستفاده از خمير قالببا 

ها به چسب براي اتصال سرشاخ از اين. ندمتصل شد B-72گيري و با پارالوئيد قالب هاي الجورد رفتة سرشاخ
. اصالح شدها در مرمت سرشاخ (نادرست) ، جهت قرارگيريداراناستفاده شد. به درخواست موزهها نيز شاخ
مرمت وارونه  نخستيندر  ي اين گاوهاشاخ احتماالً است؛ مورب راز او شده كشف بيشتر گاوهاي شاخ
  . اندگذاري شده بودهيجا

دور لبة پاييني تجعدهاي ريش، در ثابت شدند. خود در جاي   B-72ها با پارالوئيد ها و گوشدر نهايت، شاخ
هاي تخريب قرار گرفت. موم، لبهشده موم رنگ رسند)مي به سر(كه هاي ريش ها و گوشهها و ريشته شاخ

     كند. طور تقريبي ظاهر اصلي چسب قير را پنهان ميشده و به
  

   لوح -7
     براي  احتماالً كهشد  استفادهتزئينات صدفي جلوي لوح گذاري اي تيره براي جايپارافين قهوهاز 

هاي حاشيه از بين رفته (از از صدف بخشيب).  1داشتن اثر با چسب قير اصلي تركيب شده است (شكل نگه
اي شبهتازگي از بين رفته باشد مشخص نيست. لوح نيز با يك اليه از مادهاينكه به البتهسمت راست باال) 

  گچي، خاكستري و سخت در وضعيت بسيار خوبي پوشش داده شده است. 
 سطح صدف و حذفجراحي تيغ استفاده از اطراف ريش با هاي قديمي پشت لوح و تزئينات جعلي چسب

ليك ياكر گيريقالبصدف با چسب  ةرفت بيناز  هايتكههمچنين اتانول پاكسازي شد. استفاده از با نيز 
  آميزي شدند. رنگليك ياكر با رنگسازي و باز
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  ة صداجعب رويسر و لوح  قراردادن -8
قابل  يراحتبه در صورت نيازطراحي كرد كه اي پايه حگران براي سر و لوبا مشورت مرمتمروين مارتين 

نيز از آرماتور سر  متصل است. )ب 1(شكل شيار جلوي جعبة صدا  بهكشويي  صورتبهلوح . است شدنجدا 
محكم در  ،هاي پرچي چليپاييو با استفاده از ميخ متصلصدا جلوي جعبة  شيار به يچوب ةقطعيك  طريق

  ). 16(شكل ه است جايگاه قرار گرفت
  

 
  
  
 
 
 
 

قرار دادن سر روي يك جعبة صداي جديد. حفرة ميخِ اتصال در گيرة  -16شكل 
  دارندة سر نمايان است.چوبي نگه

  
  

 لبة پاييني گردن را به سطح آرماتور نزديك و بين سر و پاية چوبي قرار گرفت هكننداتيلن جداكف پلييك 
اي با رنگ قهوهلبة كف  )،استفاده شده بودهبخشي از پايه عنوان به احتماالً( چسب قير سازيشبيه برايد. كر

   .گرفت النهرين موزة دانشگاه پنسيلوانيا قرارگالري بيندر  1980در چنگ ). 17(شكل  تيره رنگ شد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

براي قرارگرفتن در گالري. خط تيرة  آمادهكل چنگ، . 17شكل 
  جداكنندة بين سر و جعبة صدا نمايان است.

  
  بازبيني مرمت -9

ت دسآثار به" موقتبه يك نمايشگاه  انتقالبراي سر گاو آمادگي ، نمايشسال  16 پس ازو  1996 سال در
راحت و بدون اينكه به ساختار اثر يا جعبة صوتي آسيب وح سر و ل شد. ارزيابي "آمده از گورهاي سلطنتي اور
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 18گرنت .آلين دقيق مرمتي هايبررسيدر  ه بودند.از هم جدا شدانتقال  و چندين بار براي مطالعه يا نقل ،برسد
اينكه با وجود طراحي پيچيده و بدون . نشدمشاهده گاه ريش يا تكيه سر ةهست ديدگيباي از آسيهيچ نشانه

 نگهدارندةشدة مرمتصفحة  .در جايگاه قرار گرفته بودمحكم گلس آرماتور پلكسي ،پايش شود دماي گالري
هيچ عمليات ديگري براي آماده كردن چنگ اما  ؛رنگ شدتر با رنگ خاكستري تيره ،داربراي رضايت موزهريش 

اصلي كه در وضعيت بسيار  ايهنقرصفحة نگهدارندة  هايدانشگاه براي قطعهدر موزة براي نمايش نياز نبود. 
  . رسيدنظر ميبهموفق  رمان كامالًددر واقع . خواهد شدساخته پاية جديدي  ،خوبي هستند

 ةده هايفعاليت ،. مواد استفاده شدهاستنااميدكننده  انجام شده ي كهعملياتبسياري از امروزه  چند هر
 مطمئنتوانست يك درمان امروزي ميمتفاوت بود.  ، قطعاًشدانجام مي اًدرمان اخير راگ دهد؛نشان ميرا  1970

 را نشان )ثبت عمليات درمانة تجرب مانند( مرمتتجربة بهتري در  كه باشد تري از موادگسترة وسيعشامل  و
  .دهد

 براي پاكسازي قطعات الجورد و نه B-72عنوان حالل پارالوئيد به نهتولوئن از  احتماالًز، از هرچي ترمهم
حالل تولوئن  صورتبهبلكه  صورت ذرات خشكبهنه را  B-72در آن زمان پارالوئيد آزمايشگاه . شداستفاده نمي

و است ذرات  شكل دررزين ساخت حال حاضر، در. خريداري كرد )شد تر همتولوئن رقيق حتي بعد با(كه 
موم  حذفبراي شود. انتخاب ليروئين (و گاهي اتانول) استفاده مياستون يا اتانول هاي اللحدر  لمعموطور به

توضيح داده  واضحهاي مرمت شود البته اين دليل در گزارشن و تولوئن ميييلاموجب كاهش استفاده از ز
آخرين عنوان حالل جزء بهكلرايد و متيلن (DMF)فورماميد متيلدياستفاده از  ،از گذشته تا امروزاست.  نشده
 گاز هواكشدر هاي شخصي با در نظر گرفتن مراقبت 1970 دهة حتي دراين مواد . اندبودهانتخابي  هايهگزين

 . ندشداستفاده مي

مواد  و ديگر بخش سفالعنوان استحكامبه PVA-AKAFاز طور معمول به آن زمانهاي آزمايشگاهدر 
 يهاتجربهبراساس . شديپشتيبان استفاده م الية براينيز  B-72پارالوئيد  از و چسب و نيز به عنوان متخلخل
تا حدود  ليكياكرانواع  1980براي نقره است. اواسط دهة بخش استحكام بهترين PVA-AYAF ،مربوطه
 البته و شدمي امتحانعنوان حالل اي بود كه بهماده نخستين B-72؛ شد PVA يهاحالل جايگزينزيادي 
براي مجموعة چسب  بهترين تقريباًليك ياكر .كردپوشي چشمقبلي  تركيببا  آن مشكل ناسازگارياز نبايد 
عامل پيوند عنوان بهز آن ا در حال حاضر و بوده ة انتخابيآخرين گزين تقريباًامولسيون چسب . ستا اهچشم
طور معمول استفاده به AC-33 روپلكس از و هم 403جيد از هم درمان، در طول شود. مي ستفاده ا عرضي
   .معروف بوده استحالل در آب مادة يك عنوان به 403جيد  كه شده

ها استفاده اي از آنهاي كيسهصندليپر كردن راي (بدر موم پركننده براي استفاده ذرات كف استروئين 
مرمتنداشتند.  ديگر يجايگزين كافي براي انتخاب زمانداران نيز موزهو راحتي در درسترس بودند بهشد) مي

گهن      با با اين حال ،نداشتند نيز خوبيماندگاري و بوده مناسب نابراي مرمت ذرات اين  آگاه بودند كهگران 
 ايمادهاستفاده از  ،براي حذف هسته .افزايش يابدها ماندگاري آن اميدوار بودند ،ها در تاريكيداشتن آن

شد، اگر درمان امروز انجام مي. كردحل توان ميآب گرم  با نيز راموم  وتر راحت كار را(در استون)  شوندهحل
 19ميكروبالن در تركيب الًاحتماو در دسترس راحتي  به خرد شدهاتافوم شد. مواد متفاوتي انتخاب مي اًقطع
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 نيزپركننده  ةعنوان مادة اوليدر آب بهحالل سخت . استفاده از يك موم ه استشدمي استفاده رزينو  شيشه
   رسد.نظر ميبه اسبينمانتخاب 

هاي ريش كه تكه نگهدارندةتالش براي حفظ پشت مجموعة چشم و صفحة  ميان توجهياختالف قابل 
 بيشتري براي كشف تالش شد،اگر درمان امروز انجام ميها و سيم قرار گرفته وجود دارد. مستقيم روي حفره

 نگاهيبا . كندحذف را هاي ريش تكه پشت اندن كاملپوشبراي چسب  به استفاده از كه نيازشد ميحلي راه
اكنون  البته شد.اضافه ميهاي صفحة نقره به تكه اينگهدارندهنبايد صفحة تا روندهاي بعدي درمان ، به گذشته
  . استدر مورد روند پيچيدة درمان اظهار نظر  بهكمتر قادر نويسنده 

 ضميمهسفيد و فقط براي سياهبا عكس مستندنگاري سال پيش انجام شده بود،  15حتي اين عمليات  اگر
ديجيتال انجام مي صورتبه عكاسي البته اگر امروز بود؛ شدمي استفاده رنگي عكساز  )مستندنگاري(نه كل 

ه هاي يك مادويژگيدر مورد هاي آزمايشگاه گزارششد. مواد ميدقيق انتخاب  درهمچنين دقت بيشتري شد. 
استفاده  خاصمحصوالت  )اشاره(يا  دقيق معرفياما اغلب از داشته هاي دقيقي ها بحثاستفاده از آن و روند
نوع  اما است گسترده هادهندهپوششانتخاب در مورد بحث  براي مثال .است شدهپوشي چشم ينهاي شدة

، شگاهدر آزماي استفاده شده مواد بررسينويسنده با  .نيست مشخص شدهاستفاده  ي كه در نهايتمومپارچه يا 
 سازي مواد كاغذيبراي پايه كه حدس زدهسلولز بلند الياف بدون روكش شبيه به پارچة لنز  را پارچهنوع 

وده ب سونوكو آن اينكه جنس فقط ،نداردوجود موم ميكروكريستالي  در مورداطالعات بيشتري . كاربرد دارد
   .است

 ،مقاومت ورقة طال براي افزايشروكش سنگين يك استفاده از براي  گيريمتصمي، به روند درمانبا نگاهي 
تصميمدقت در انتخاب و ارزيابي پركنندة سر، طال،  دهيآستربراي  B-72پارالوئيد -شيشهپشم استفاده از

 ،چيزاز هر ترمهمسازي و طراحي بوم آرماتور و پايه ،اي جدا از سرنقرهصفحة نگهدارندة گذاري براي پايهگيري 
  .استبخش رضايتعمليات يك دهندة نشان ،ريشصفحة نگهدارندة براي كشف دقيق و صبورانة گيري تصميم

بيشتر  ايهنبدون هزي وتر سريع گران براي اتمام هرچهمرمت اجبارو كار  وسعت دليلبه نيز برخي عمليات
كيفيت توانست و پژوهش ميريزي برنامه در بيشتر زمان صرف .است انجام شدهاز بودجة معمول آزمايشگاه 

با (هزينة بيشتر  صرفو  در روند كار سرعت فشار با ندتوانستمي نيز دارانموزه دهد. افزايشمواد و روند كار را 
  .مقاومت كنند )توجه به ارزش اثر

خدمات ارزيابي مركز هنوز از اما  دهوردست آبهبراي انجام كارهاي بزرگ  يتجربة مناسبحفاظت آزمايشگاه 
بودجة  واست مالي خارجي  هايحمايت نيازمند آزمايشگاهاين  .كندمياستفاده پزشكي دانشگاه پنسيلوانيا 

   .نيست )تجهيزات الزم دوجو باحتي (ها بسياري از هزينه قادر به پرداخت آزمايشگاه
 موفقروش يك درمان اين روش  اما توانست بهتر انجام شودكه كار مي وجوداين با در نهايت بايد گفت 

پايدار پس از درمان  ةانداز بهسر و ريش  ،نمايش موقت 10و  اثر امانتسال نمايش و  21. پس از بوده است
  . دهدرا نشان ميبخش و استاندارد يك نتيجة رضايتكه است 

  

  هايادداشت
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هاي مالي با كمكها در فكر ساخت يك جعبة صداي جديد بود و سرانجام ة موزه مدتبخش خاورميان. 1
ساز مجسمه( كارچوب  21آرجيمز هوس جي، )1977(  20كوركيان فاند) و 1976راهنمايان داوطلب موزه (

. ام شداين كار انج ،)ه بودبراي ساخت جعبة صدا دعوت شد كهبازنشسته از هنرهاي زيباي دانشگاه پنسيلوانيا 
گردن  وسر . انجام شد 23ليناوارد مكبا همكاري و  22مروين مارتيناين كار توسط ادامة  ،بيماري او به دليل
شلي  وويكتوريا جنسن  ،ويرجينا گرين، دايان ديويسگراني چون صدا با همكاري مرمتو لوح صدفي گچي 
  شد. جعبة جدااز مرمت دانشگاه دلور (وينترتور)  كارآموز ريزمن

هاي اصلي ياداشت كپيخواستار  ،)1934گر پس از بررسي گزارش منتشرشدة اكتشاف (وولي يك مرمت. 2
 اي كورتيسجيتوسط ُارسال شده  ووليهاي ياداشتاطالعات كپي هاي موزة بريتانيا شد. مستندنگاريو  وولي

هاي مستندنگاريچاپ شده بود.  يهاگزارشاطالعات كمتر از  )هاي آسياي غربي موزة بريتانيايقهتبخش ع(
  دست نداد. لوح به وبيشتري از چنگ يا ثبت مرمت سر تصاوير  نيز عكاسي

.  (de Schauensee, 2001:51)در موزة دانشگاه پنسيلوانيا ساخته شده باشد جعبة صدا رسد به نظر مي     
عمليات انجام شده و  (Woolley, 1934: pl. 107) استتصويري از سر مرمت شده شامل  ووليهاي گزارش

 .داشبانجام شده  تحت سرپرستي اويا  وولي شخصتوسط  احتماالًو يا در لندن  در سايتممكن است روي سر 
همچنين از نبود اطالعات در  .در لندن انجام شده باشد و سايت بوده درزماني كه وولي رسد اين كار نظر ميبه

اساس اطالعات  را از حفظ يا بر هاگزارشبخش زيادي از وولي  كهرسد نظر ميبهاو ميداني هاي يادداشت
كه  رسدنمينظر به. باشد )نه يك گزارش(درمان  يپيشنهادطرح  اين مطالب احتماالًو  ديگران نوشته باشد

نقره فراتر از مدركي مربوط به درمان يا ورقة نقره  كردنكمو هيچ توضيحي در مورد  باشد شدهآنيلطال 
كه پالستيك باشد چوب زير چشم احتماالًمادة سخت خاكستري كشف شده . دست نيامدبهپاكسازي سطحي 

اي روشن قهوه )شوددر آمريكا فروخته مي(نام تجاري  اينمحصولي با  رنگ هرچند ؛به آن اشاره كرده وولي
  . نيست)و متراكم ريزذره نيز ه انداز آنبه است (

در  هاي ساالنة حفاظتمالقاتسسة آمريكايي مؤدر ) فرضيهيك (با بررسي  1975 سال در نويسنده. 3
چاپي در بدون وجود چكيده يا پيشيك گزارش  البته. ه استدر مورد اين روش مطالبي شنيد ،مكزيكوسيتي

  .(Montero, 1974) ه استمنتشر شداين باره 
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سسة از مؤست و ا شناسي از دانشگاه پنسيلوانياالتحصيل كارشناسي ارشد در رشتة مردمويرجينا گرين فارغ 

سال  . او ازگرفته استشناسي شناسي و قومديپلم مرمت مواد (با محدوديت) باستان ،شناسي لندنباستان
متخصص  يك عنوانبهاو فيالدلفيا بوده است.  در دانشگــاه پنسيلوانيا ةآزمايشگاه مرمت مـوز سرپرست 1972

ريزي و نظارت بازسازي انبار و شناسي بسياري را درمان كرده و در برنامهشناسي و مردمعمومي آثار باستان
يت دارد.لاري در موزة دانشگاه فعاهاي ساختديگر پروژه
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  گزارش نشست علمي:

 شناسي در حفاظت آثار تاريخينقد داوري زيبايي
   (تهيه و گردآوري)بر عبدالبصير حسين

  دانشجوي كارشناسي ارشد مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي، دانشگاه هنر اصفهان
)basir2h@gmail.com(  

  
  

هاي تحليلي از سلسله نشست ،شناسي حفاظت آثار تاريخينشست علمي با عنوان نقد داوري زيبايي
زاده اهللادكتر آيتاجتماعات و در سالن  96نوزدهم ارديبهشت ماه سال  تاريخدر حفاظت آثار تاريخي، 

برنامه فوق به  مرمت دانشگاه هنر اصفهان برگزار شد.حفاظت و سوكياس دانشكده ساختمان  شيرازي
ابتدا دكتر وحيدزاده موضوعي   كوشش انجمن علمي گروه مرمت آثار تاريخي ميسر گرديد. در اين نشست

محترم  استادانكردند و پس از آن  مطرحشناسي در مرمت اسناد تاريخي) را تحت عنوان (مالحظات زيبايي
گفتگو حول محور نقد داوري دكتر محمدي، دكتر كريمي، دكتر عودباشي و دكتر وحيدزاده) به بحث و (

در ادامه گزارشي از اين جلسه  .شناختي پرداختند كه در نهايت جلسه با پرسش و پاسخ خاتمه يافتزيبايي
  خوانيد. را مي
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شناسي در مرمت اسناد تاريخي را مطرح كردند و با زيبايياي بر مالحظات زاده مقدمهابتدا دكتر وحيد
هاي شفاف تفاوت ديدگاه صورتبههايي ارائه تصاوير در زمينه مرمت اسناد و همچنين ذكر مثال

نوع رويكرد اجراي پروژه مرمت در "چنين گفتند: شناسانه در مواجهه با امر مرمت را نشان داده و اينزيبايي
هاي گيرد و از اين رو با دقت نظر در اجراي پروژهثير نوع نگاه غالب صورت ميتأ كشورهاي مختلف تحت

تواند متفاوت باشد. در بسياري از شويم كه اين نوع نگاه چقدر ميمرمت در كشورهاي مختلف متوجه مي
ها و رويكردهايي كه در كشورهاي مختلف مطرح است هميشه موافقان و مخالفان بر طبل خويش نظريه

ترين تصميم را خود بايستي صحيح كوبند. در اين ميان مرمتگر است كه هميشه بر اساس دامنه دانشيم
  . "اتخاذ كند

  

  
  

، موافقت و ، چالششناسي در مرمت با طرح پرسشزيباييپس از پايان بحث دكتر وحيدزاده موضوع 
اي از دانشجويان مقاطع مجموعهجايي كه حاضرين در اين جلسه را ها پيش كشيده شد و از آنمخالفت

شناسي در مرمت بسيار زيباييدادند و همچنين با توجه به اينكه موضوع مختلف رشته مرمت تشكيل مي
ترين طرح موضوع به شكل نشست و گفتگو در اين ارتباط مناسب رسيدبه نظر  مبهم استبرانگيز و  چالش

گيري آغاز شد شد. در ابتدا، مباحثه با طرح اصل تصميمحالت باشد. از اين رو جلسه به همين شكل برگزار 
گيري بر سنديت تاريخي باشد يا زيبايي شناسي؟). دكتر عودباشي در ارتباط با رويكرد (اينكه مبناي تصميم

مخدوش شدن سنديت تاريخي اشاره نمود و توجه به نگاهي محتاطانه  ةزيبايي شناسي افراطي، به خطر بالقو
آيا مرمتگر در كار خودش مجاز به قضاوت "دي دانست و با طرح پرسشي چنين عنوان كرد: به مفاهيم را ج

در مورد اين پرسش، دكتر كريمي با اشاره به مسئله تنوع و كثرت آثار و نيز "شناسانه هست يا خير؟زيبايي
  هاي گوناگون، پاسخ قطعي به اين پرسش را دشوار دانست. زمينهشرايط و وجود 
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  اثر تاريخي يا شخص مرمتگر؟؛ تعيين محوريتلزوم 
هاي حفاظت و مرمت، بر ضرورت اولويت قائل دكتر محمدي با اشاره به لزوم تعيين محوريت اثر در پروژه

گيري مرمتگر، بايستي محوريت با اثر باشد كيد نموده و اظهار داشتند: در قضاوت و تصميمتأشدن براي اثر 
 زيادهاي مختلف مواجه خواهيم شد. همچنين، با توجه به تنوع فراوان در دوره در غير اين صورت با تغييرات

ي در مرمت منجر شود كه گرايي افراطهاي گوناگون، چنين ذهنيتي ممكن است به نسبيآثار و زمينه
شناختي در حد افراط به طرز خطرناكي امر حفاظت و ييهاي زيباباشد و نيز، قضاوت خطرناك تواند مي

خصوص در مواجهه با ديدگاه حفاظتي كه در راستاي حفظ اصالت هرا تحت شعاع قرار خواهد داد ب مرمت
  ماده است.

  

  
  

  حضور ضلع سوم 
شناسانه در اثر، به وجود گيري و دخالت قضاوت زيباييدكتر وحيدزاده در پرداختن به موضوع تصميم

ص حفاظتگر، هميشه ضلع سومي نيز به مثابه ضلع سومي اشاره كرده و ابراز كردند: عالوه بر اثر و شخ
اگر نباشد، چه بسا مرمت اتفاق كه طوريهب ،كه همانا مالك اثر استكند يواليي ناگزير، ايفاي نقش ميه
تواند مالك اثر، مخاطب و يا ذينفع هم باشد. در مواردي، منظور از مالك اثر فتد. البته اين ضلع سوم ميني

است، در مواردي ديگر ارگان يا نهادي است كه بناي تاريخي و يا اثر را در اختيار دارد و اداره ميراث فرهنگي 
اط با مرمتگر در ارتب ،هايي ديگر مالك خصوصي و يا متولي و اختياردار اثر است و در اين مواجههدر گونه

  د.كند و در عين حال مجبور است مذاكره هم كنمبارزه ميتصميمي كه دانش آن را دارد، 
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وي همچنين افزود: بدون ترديد سنديت از اولويت برخوردار است ولي مرمتگر براي حفظ اثر مجبور به 
  .هستشناسانه هم قضاوت زيبايي

 

  حاوي زيبايي هست يا خير؟ اساساًآيا يك اثر 
براي "گريزي به مبحث زيبايي زد و چنين عنوان كرد:  ،دكتر عودباشي براي مشخص كردن دقيق موضوع

هميشه  اًر بسط پيدا كردن موضوع، مواردي هست كه بايستي اشاره شود، از جمله اينكه (يك اثر اساسبهت
اينكه  ست كه بايستي مدنظر قرار گيرد. مسئله ديگرحاوي زيبايي هست يا خير؟) اين موضوع بسيار مهمي

  ."شناسانه؟)هاي زيبايي سازي زيبايي هست يا حفظ ارزشزنده (آيا هدف از مرمت باز
هاي زيبايي شناسانه شناسي و كنكاش ارزشزيبايينامطلق ة ها را به دغدغوي با طرح اين دو پرسش نگاه

گونه مطرح كردند: (در نهايت اثر پيش از هر گونه دخالت مرمتي سوق دادند و پس از آن پرسش سوم را اين
اين قضاوت نقش دارند را معرفي  كه دراين پرسش سه دسته  اساس؟) و برچه كسي بايد قضاوت كند

  كند:مي
 واسطه تخصصي كه دارند.هدسته اول مرمتگرها، ب  
  ،ها، متخصصين بناهاي تاريخي، شناسباستاندسته دوم مخاطبين تخصصي مثل پژوهشگران هنر

  متخصصين هنر و...
 دسته سوم مالكين  

كند كه اين مالكين، (مردم) هستند. و در دسته سوم كه مالكين هستند، دكتر عودباشي چنين اشاره مي
دهد و كننده اذهان را با سه پرسشي كه مطرح كردند جهت ميقضاوتبندي سه قشر دستهاز اين رو با 

 تواند روشنگر و راهگشا باشد.معتقد است پرداختن به سه پرسش فوق براي ادامه بحث مي
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  آري يا خير؟ ؛هاي نسبيتعميم قضاوت
كند و براي اين ها نسبت به زيبايي اشاره ميمه گفتگو به مبحث نسبي بودن ديدگاهدكتر محمدي در ادا

توانيم قضاوت نسبي را به چيزي تعميم بدهيم؟ تعميم كند: (آيا ما ميهدف پرسشي را چنين مطرح مي
  هاي فرهنگي به آينده است، آيا صحيح است؟)ش انتقال قابليتبارز اوت نسبي به عملي كه وظيفهقض

گرايي افراطي در ها را به حساسيت امر حفاظت و همچنين خطرناك بودن نسبيوي با اين پرسش نگاه
به دامنه  دهد. و در ارتباط با نسبي و مطلق بودن اين امر دكتر كريمي مجدداًبرخورد با اثر تاريخي سوق مي

اي سيع و متنوع آثار با دامنهكند: با توجه به طيف وها اشاره و چنين اظهار ميوسيع آثار و تنوع ارزش
گيري در ارتباط با هر توان به دستورالعملي مطلق رسيد. بايستي بپذيريم كه تصميمها نميگسترده از ارزش
تواند بستگي داشته باشد و در امر حفاظت و مرمت ، مالك و اختياردار) هم ميت و زمينه اثراثر به (كانتكس

  .هستند كنندهتعيينگيري حضور اين عناصر جهت تصميم
  

  معيارها و اصول شناور
ست افزود: آيا ا دكتر محمدي با بيان اينكه تحميل عقايد شخصي در حفاظت و مرمت كار اشتباهي

معيارها و اصولي كه قرار است انتخاب كنيم شناور و نسبي است؟ و اينكه ميزان دخالت فرايند حفاظت را 
كند و من مخالف اعمال عقايد شخصي مرمتگر در اثر تعيين مي كند؟ به نظر من اثرچه كسي تعيين مي

دهيم، شناسي جز اصول اوليه است، در واقع محوريت را به مرمتگر ميهستم. اگر ما معتقد باشيم زيبايي
هايي زيباشناسانه خاص در يك ديدگاهحرف يعني قضاوت شخصي يا فردي با تر بگويم اين يعني اگر دقيق
گردد. به همين دليل است كه محوريت و مردود باشد اعمال مي كه ممكن است بعدها كامالًنقطه از تاريخ 
شناسانه بايستي از شخص مرمتگر فاصله داشته باشد. البته اين بدين معنا نيست كه مرمتگر قضاوت زيبايي

ري روي كار گذاشناسي و ارزشزيباييدرك زيباشناسانه نداشته باشد بلكه منظور اين است كه اين درك 
نبايد جنبه شخصي پيدا كند و مرمتگر در كاري كه قرار است انجام بدهد بيشتر از اينكه قضاوتگر باشد 

شناختي زيباييشناسي داشته باشد و محوريت بايد به اثر تعلق بگيرد و نه قضاوت زيباييبايستي درك 
  شخصي مرمتگر. 

مثال مرمت كاخ چهلستون اصفهان را مطرح  تردكتر وحيدزاده جهت هدايت موضوع به فضاي ملموس
شناسي مرمت در جهت پاكسازي سبكي انجام شده در چهلستون، نوعي كرده و گفتند: قضاوت زيبايي

قضاوت صحيح براي نشان دادن شكوه دوره صفوي در آن كاخ بوده است. وي با طرح اين موضوع به نقش 
اره كردند و در اين ارتباط دكتر محمدي اظهار داشتند: شناسي در فرايند حفاظت و  مرمت اشقضاوت زيبايي

شود قضاوت شخصي نيز دخيل شود و باال ببريم، چون باعث مي زيادتوانيم اهميت و سليقه زمان را ما نمي
  براي اينكه اثر حفظ و به آينده سپرده شود بايستي سليقه زمان را به كمترين حد ممكن برسانيم.

هاي و دغدغه سؤاالت استاداندر انتها زماني براي پرسش و پاسخ اختصاص يافت و حاضرين در نشست از 
مرتبط  يهابه واكاوي معضل هاي ملموس مطرح كردند و اساتيد در پاسخ مجدداًمرتبطشان را با ذكر مثال

رسد اين موضوع به شد كه به نظر مينوعي پيچيدگي و پراكندگي ديده مي سؤاالتپرداختند. در بخش 
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هاي هنري هاي تاريخي، ارزشارزش باشد كه به اقتضاي ماده،يخي و فرهنگي ردليل تنوع بسيار باالي آثار تا
گيري و داوري بسيار خاص و منحصر به نوعي تصميم ،و همچنين موقعيت قرارگيري اثر در مواجهه با جامعه

يق كه نسخه همه آثار باشد معيار دقنبود  وي اين مسائل برضمن واكا استادانطلبد. از اين رو هر اثر را مي
كيد كردند و پس از آن با توجه به جدايي فضاهاي فلسفه هنر و نيازهاي كاربردي مرمت و همچنين تأ

  كيد شد. أتگونه موضوعات گونه موارد به توليد محتوا و پرداختن به اينهاي محدود ما در اينتجربه
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