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  چكيده
ينات ئتز يسيد حمزه قرار دارد، دارا ي مجموعهضلع غربي  ودر كوي سرخاب شهر تبريز  كهمسجد ظهيريه 

قاجاري واقع در ايوان  رنگ هفت يها يكاش، تزئيناتبخشي از اين . مختلف تاريخي است يها دورهمتفاوتي از 
 مانده يبرجا شده بيتخرشكسته و  ي طعهق، تنها پنج يا قطعه وسه ستيب ي مجموعهغربي است كه از يك 

 ها يكاششناسي بشناسي و آسيو مطالعات فن ها يكاشوضعيت محيطي مكان اصلي  با توجه به. است
شده و ديگر  يالگوبردار ها آننقوش  قطعات اصيل، يبخش استحكامظت و تصميم بر اين شد تا پس از حفا

براي شناسايي لذا . و در مكان اصلي نصب گردد ازيبازسمفقود با همان طرح و رنگ قديمي  يها يكاش
 SEM-EDXروش آناليز دستگاهيو  تر يميش آزمايشگاهي روشاز  ها يكاشهر يك از  يها لعابساختار 
: از اند عبارتسفيد، و زرد به ترتيب  يها لعاباصلي در  ساز رنگعوامل  كه مشخص گرديد و شد استفاده

شد و در  نظر ساختهمورد يها يكاش شده حاصلبا استفاده از اطالعات  .ناكسيد سرب، عناصر سرب و آنيتموا
  .اصيل در محل نصب گرديد يها يكاشكنار 

قاجار، لعاب  يكار يكاش، رنگ هفتي ، كاشي سيد حمزهتبريز، مجموعه يمسجد ظهيريه: كليد واژگان
  .SEM-EDX، آناليز رنگ هفت
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Abstract 
Zahiriyeh Mosque, which is located in Sorkhab historical alley and the west side of Seyed 
Hamzeh collection in Tabriz, has a variety of decorations which are remained from different 
historical periods. Parts of the decorations are the Qajar Haft rang tiles located in westerly 
porch that only five broken and damaged pieces of a set of twenty-three pieces have 
remained. In according to the environmental situation of original place, technology and 
pathology of the tiles, and after the restoration of these historic tiles, it was decided to design 
the patterns of the old tiles, reconstruct the missing tiles with the same design and color, and 
install in the original location. In order to identify the structure of each tile glazes, classical 
chemistry methods and SEM-EDX instrumental analysis were used. It was found that the 
main chromospheres factors in the white, green, blue and yellow glazes respectively are: lead 
oxide, copper oxide, cobalt oxide, and lead and antimony oxide. Finally according to the 
obtained information, the new tile works was rebuilt and installed at the original location. 

Key Words: Zahiriyeh Mosque, Tabriz, Seyed Hamzeh Collection, Haft rang Tiles, Qajar 
Tile Works, Glazes, SEM-EDX. 
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  مقدمه -1
 ها زمستانكه  ي همچون آذربايجانسردسير مناطق در و فني آن، يابعاد يها يژگيوبه دليل  رنگ هفتكاشي 

از اين  ياندك يها نمونهكمتري داشته؛ به همين علت  پايداري بسيار و ميزان رطوبت بااليي دارند يها بندان خي
مسـجد   رنـگ  هفـت  يهـا  يكاشـ ، مانده يباق يها نمونهاز اين معدود . وجود دارد چنين مناطقيكاشي در نوع 

موعـه بنـا   جو تاريخي ايـن م  يا سازهاست كه با تحليل  تبريز ي حمزهسيد  ي مجموعهايوان غربي  ظهيريه در
وضع ظاهري و  بر بنا. استقاجار  ي دورهمتعلق به  ها يكاشاين  فراوان احتمال به نتيجه حاصل شد كه چنين

هـم در مـواد و   ويژگـي  ايـن   كه ندارندكيفيت بااليي  ادشدهي تزئيناتكه  رسد يمبه نظر  ها يكاشموجود اين 
خواص ذاتي در كنار  توان يم رو نيازا. شود يمديده  شيوب كم ها يكاشمصالح به كار رفته و همچنين در نقوش 
بـه  . دانسـت  جانيآذربا رنگ هفت يها يكاشعلل تخريب  نيتر مهماز  شرايط اقليمي سرد و مرطوب منطقه را

مسجد ظهيريـه ضـروري بـه     رنگ هفت يها يكاشحفاظت  يل همين اندك بودن اين نوع كاشي در منطقه،لد
دوره قاجار مطرح بوده ابتدا  يها يكاشو نيز فرضياتي كه درباره  ها يكاشبا توجه به كيفيت اين  ؛ديرس يمنظر 
در انتها نيز به بررسي شده است،  ها يكاشاين  يها بيآسشده و در ادامه  پرداخته ها يكاشلعاب  شناسيبه فن
علمـي حفاظـت پرداختـه شـده     و مراحل حفاظت آن بر اساس مبـاني   ها يكاش زيني و جايگذاريجايگ فرآيند
  .است

  

  تحقيقپيشينه -2 
كه در دوره اسالمي در  هستندي سنتي ايران به معمار وابسته ناتيتزئ، بخش مهمي از يكار يكاش يها هيآرا

 بـازگويِ  هـا  هيـ آراايـن  . انـد  شـده كار گرفتـه  ساخته و به رنگ هفت، معرق و فام نيزرانواع گوناگوني همچون 
و تفكرات هنري مردمـان   ينيب جهان ي دهنده بازتابو نيز  كاري كاشيفناوري  ي دربارهاطالعات ارزشمندي 

حفاظـت و مرمـت ايـن    . شده است گر جلوهبر بدنه ابنيه  يهنر يها طرحش و نقو صورت بهگذشته است كه 
 هـا  هيآراحفاظت اين . نگه دارد محفوظاطالعات فرهنگي و تاريخي را در كالبد آرايه كاشي  تواند يم ها يكاش

  .استنيز مانند ساير مواد و آثار فرهنگي نيازمند تبيين مباني نظري و عملي مختص خود 
شناسايي ساختار بدنـه و   يها روش ي رندهيدربرگ رابطه با حفاظت كاشي رد افتهيانتشار يها نوشته ي عمده
ايـن   ازجملـه غيره است،  و SEM-EDX, XRD, XRFدستگاهي مانند يزهايآنال ازبا استفاده  ها يكاشلعاب 

 – مسجد يها يكاش در مشكي لعاب تخريب علل بررسيبه  توان يمقاجاري  يها يكاشرابطه با  در ها پژوهش
 مرمت و شناسيآسيب فني، مطالعه ،)28-23، 1386: عابد اصفهاني و اسد اله وش( تهران ساالر سپه مدرسه

در پژوهشـي ديگـر عوامـل تغييـر رنـگ      . اشاره كرد ،)42-2؛ 1386: زرينه و بهرمان( قاجار دوره يها يكاش
 ي نـه يدرزم، يكي از تجارب )42-37، 1386عابد اصفهاني و زاهديان، ( است بررسي قرار گرفته مورد ها لعاب

كـه جـامعي از مرمـت و     اسـت تيموري مسجد جامع ميبد  ي بهيكت مرمتمرمت كاشي معرق نيز مربوط به 
 يهـا  هيـ آرامبـاني مرمـت    ينـه يدرزم، )64-53، 1394كريمـي، ( ديـ آ يمبه شمار  ها يكاشحفاظت اين نوع 

در تـدوين مبـاني    دهايـ تهدو  ها ضرورتبا عنوان بررسي  نيز رضازاده و همكارانشان در پژوهشي كاري كاشي
وحيدزاده و ديگـران،  ( اند پرداختهتفصيلي به اين موضوع  صورت بهايراني  كاري كاشينظري براي مرمت آثار 

1394 ،1-24(.  
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ايراني در طي ساليان گذشته تجـارب ارزشـمندي در بـاب مرمـت      مرمتگران نكهيا باگفت  توان يم جهيدرنت
اما عمده اقدامات حفاظتي و مرمتي كاشي در  ؛اند داشته رنگ هفتمعرق و  ازجمله كاري كاشي تزئينات انواع

ي نيز بـر كـار   تايرادا غالباً فراوان يها تيمزكه با توجه به  رديگ يمايران توسط اساتيد سنتي انجام گرفته و 
 هيكل و نگرفتهاختار و ساختمانشان انجام و س ها يكاشمطالعاتي بر روي  اينكه عمدتاً ازجملهايشان وارد است 

يا انتشـاراتي از نحـوه عملكـرد و     گزارش عالوه به. گرفته استانجام  بوده و رنگي ظاهر بهه جبا تو ها يبازساز
 .كه خود ضعفي بزرگ است دهند ينمارائه انجام فرآيند كار 

  
  ها روشمواد و  -3
  يبردار نمونهو روش  ها نمونهمعرفي محل : 3-1

لما و صوفيان در ع داشتيگراممعماري بي بزرگان، وزرا و همچنين  يها مجموعهر عصر ايلخاني ساخت د
نيز كه در اين دوره د حمزه سي ي مجموعه. )163:1384اتگينهاوزن و ديگران ( بودمرسوم  ها آرامگاهپيرامون 

ن مقبره الشعرا كه بناها و نار قبرستادر ك- شده است ساخته خانزمان سلطنت غازان  در ق.ه 714در سال -
بـاقي   ي مجموعـه و تنها است  شده ساختهاده شعرا، علما و اشخاص سياسي ايران را در خود جاي د يمزارها

سـرخاب و در خيابـان    ي محلـه ال شرقي بافت تاريخي تبريـز،  اين محل در شم. استمانده از اين قبرستان 
مسـجد ظهيريـه    سـيدحمزه  ي بقعـه  صحن غربي انبج در .)89:1339سجادي ( استواقع شده  االسالم ثقه

 قطـر  بـه  بـزرگ  گنبد يك داراي است كه متر 8×20 ابعاد بهو  شكل مستطيل فوق مسجد. است قرارگرفته
 دارالشفا ليقب از آن اضافات و مسجد اين باني. است جنوب و شمال سمت در تر كوچكگنبد  دو و متر هشت

 و بقعـه  كـه  بـود  جانيآذربا ريوز محمد، پسر صدرالدين ميمدابراهمح رزايم نيرالديظه مدرس، و شبستان و
 ق.ه .1087 سـال  بـه  را آن منضـمات  و متعلقـات  و بحـث  مورد مسجد و كرد ريتعم را سيدحمزه ي مدرسه
  .)1-نقشه( نمود احداث

  
  )1376:زاده سلطان( موردنظركاشي  د ظهيريه و موقعيت ايوانجپالن مجموعه سيد حمزه و مس -1نقشه 
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  مسجد ظهيريه رنگ هفت يها يكاششناخت و معرفي  -3-2
 يها يكاش يتمام .باقي مانده استد نظر، تنها پنج كاشي نيمه سالم مور رنگ هفت يها يكاش مجموعه از

مشـترك،   يها بيآسذكر شده از لحاظ ظاهري و فيزيكي وجوه مشتركي زيادي دارند مانند الگوي تخريب، 
اسـت   هـا  يكاشـ طـول   كسـان نبـودن   يهـا  يكاشـ ايـن   يهـا  يژگيو نيتر مهم زا يكي ؛طرح و لعاب يكسان

اسـت؛ ولـي عـرض و     cm 27.5هـم ديگـر   ي قطعهو  cm٢٧قطعه، يك cm26.5طول سه قطعه  كه يطور به
وجود دارد كه  شيوب كم ها يكاش ي همه ي بدنهتخلخل در عالوه بر آن . استيكسان  ها يكاش ي همهضخامت 

از بيسكويت كه لعاب سطح آن تخريب شده و در معرض رطوبت و نزوالت جـوي   ييها قسمتدر  اين آسيب
  .شود يمبيشتر مشاهده  ،قرار داشتند

پيشـين   يهـا  دوره يا بهيكت يها يكاشمشابه  از لحاظ شكليسيد حمزه  ي مجموعه رنگ هفت يها يكاش
لمـات و يـا عبـارات را در    خطوط اسليمي ايجاد كـرده و ك  ي هيحاشهر كاشي كادري با  بر سطحاست؛ خود 

در  تزئيناتكه اين  آراستند يمرا نيز با خطوط گياهي و اسليمي  ها يكاش ي هيحاش. دادند يمقرار  ها آنداخل 
نيز  ها يكاش ي هيحاش .اند شدهدر كمال سادگي اجرا  ها يكاشسيد حمزه وجود ندارد و  ي مجموعه يها يكاش

اين حواشي را  بعضاً درگذشتهپيشين، دو رديف حاشيه دارد؛  يها رهدو يا بهيكت يها يكاشمانند بسياري از 
وسـته و در يـك   اين مجموعه حاشيه و بدنـه پي  يها يكاشولي در  بردند يمكار جداگانه و معرق به صورت به

  .)1صوير ت( اند شدهبدنه ساخته 
  

  
  

  
  كاشي شنقطرح كامل هر دو ) ب؛ در ايوان مذكور ها يكاشت عيموق) الف-1 صويرت

  
و با  اند شدهنوشته نستعليق  هستند كه با خط "يا ستار"و  "يا غفار"، ها يكاشدر اين به كار رفته عبارات 

. قـرار گرفتـه بودنـد    درميان يك صورت به ها يكاشاصيل، مشخص گرديد كه اين دو طرح  يها يكاشبررسي 
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پنج نقطـه   "ي"حرف  ي نقطهدو  در ازايكه  است "يا ستار"نگارش عبارت  ي نحوه ها يكاشويژگي بارز اين 
 "س"حـرف   ي دهنـده  نشاناينكه اين پنج نقطه  نخست: اين كار به دو علت بوده است. تقرار داده شده اس

دوم اينكه اين  و علت استنيز مرسوم  يسيخوشنوبلند نوشته شده و اين شيوه  ي دهيكش صورت بهاست كه 
بر اساس اين اصل، براي حفـظ تعـادل   . اند شدهنويسي نگاشته خوش "خلوت و جلوت"بر اساس اصل  ها نقطه
 هـا  بخشكه نسبت به ساير  ييها قسمتا جمله در يك كادر مشخص، در مختلف يك عبارت ي يها بخشدر 

  .نوشتند يم ييها نقطهحفظ تعادل،  قصد بهنقطه و حرف كمتري وجود داشته و فضاي خالي ايجاد شده، 
 

  ها يا كاشه لعاب نمونه زيآنال :3-3
 و SEM-EDX، از روش آنـاليز دسـتگاهي   هـا  يكاشـ لعـاب   ي دهنده ليتشكبراي بررسي ساختار و عناصر 

ناليز، از آبراي  .شد استفاده VEGA\TESCAN-LMUبا مدل  دستگاه موجود در موسسه پژوهشي رازي تهران
  .نمونه انتخاب گرديدند 2يك نمونه و در كل  ها لعابهر رنگ 

ايكس پـراكنش كـرده و بـا     ي اشعهماده،  ي نمونه يروبر يكروسكوپ الكتروني، دستگاه در روش اسكن م
 )1جـدول شـماره   ( گردد يمن شناسايي آعناصر موجود در  ،ماده يها الكترونتوجه به امواج ساطع شده از 

  ):1نمودار (است در زير شرح داده شده  ها يكاش يها لعاب نتايج آناليز هر يك از
 فيد لعاب به دليل وجود اكسيد سربس كه رنگاين است  ي دهنده نشاندر نتايج آناليز،  سرب %25وجود 
(PbO)  استفاده  وفور بهايران  يساز يكاشاز اين اكسيد در سفالگري و . كه به سفيداب نيز مشهور است است

و  مياسـ پت سـديم، منيـزيم، آلومينيـوم،    يدهاياكسـ ) 84-1386،73كريمي و نصيري،(شود  يمشده است و 
  .شوند يمو واسطه محسوب  گدازآوركلسيم نيز مواد 

سرب وجود دارد؛ با توجه به نبودن ساير عناصر مولد رنگ زرد در لعاب، اين لعاب زرد  %36در ساختار لعاب، 
مقـدار  با اضافه كـردن  . گردد يمرنگ بايد از نوع زرد ناپلي باشد كه توسط عناصر سرب و يا آنتيموان توليد 

  .شود يمايجاد  در لعابقلع، روي و آلومينيوم رنگ زرد پايدار  يدهاياكساز  يكم

  
  ها لعابود در نمونه جتحليل عناصر مو :1نمودار 
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  رنگ هفت كاري كاشي تزئينات يها بيآس -4

سـاختار و فرآينـد سـاخت و    ، ل مربوط به مواد اوليـه عواماز  دان عبارت يكاش تزئينات رسان بيآسعوامل 
ه يـ مـواد اول  يبنـد  دانه، نوع ها آنناخالصي  و موادب يترك ي نحوه، دهنده ليتشكعناصر مانند  ها يكاشپخت 

 يهـا  يكاشـ  تزئينـات در . محلـول  يهـا  نمـك ، وجـود  ييايمي، عوامل شـ )4تصوير ( پختند ناقص يلعاب، فرآ
 .)3و  2تصاوير ( استند ناقص پخت يفرآ شود يمعامل دروني كه ديده  نيتر مهمريه مسجد ظهي رنگ هفت

  
  Cي قطعهآسيب نگاري : 3 ت Bي قطعهآسيب نگاري  .2صوير ت

، انحـالل، شـوره،   برشـدن رطوبت، يخ : از اند عبارتمسجد ظهيريه  يها يكاشبيروني تخريب  عوامل گريد
 تمـاس  است توانسته باران كه ييها جبهه در بيشتر شدن، بر خي هپديد ،اسيدي يها باران، تمال شدن شسته

دما در فصـول   ي درجهبا توجه به ميزان بارش و . افتد يم اتفاق باشد داشته كاشي با مدت يطوالن و مستقيم
مسجد ظهيريه  رنگ هفت يها يكاشدر تخريب  يتوجه قابلنقش  يزدگ خي ي دهيپدسرد سال در شهر تبريز، 

  ).1391ثناجو و رازاني، ( استداشته 

عناصر موجود در ساختار لعاب سفيد و مقدار . 1جدول 
	SEM-EDXاز طريق زيآنال ،ها آندرصد 

Elements white glaze yellow glaze 

Sodium ٩.۴٠.٧١ ١ 

Aluminium - ١.۶٨ 

Magnesium ٢.۴۵ - 

Silicon ٣۴.١٩.٩ ٧٧۵ 

Potassium ٣.۶١ - 

Calcium ٢.٩۶ - 

Iron ١.٣۶ - 

Copper ٠.٨٩ - 

Lead ۴٣.۴ ٧٢.١۴ 

Cobalt - ٠.٧ 

Tin - ٢.٩ 

Arsenic - ١١.٢ 
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 از و كـرده  حل خود در ساختماني را مصالح ريپذ انحالل يها بخش تواند يم باران بارش از حاصل رطوبت
 يـا  و نصـب  اوليـه  يهـا  سـال  به مربوط و كم يريپذ انحالل نيا نديفرآ كه هرچند .نمايد خارج ها آن ساختار
 انحـالل  .كـرد  يپوشـ  چشـم  توان ينم ،است تخريبي فاكتوركه  رطوبت از اما است، ساختماني مصالح كاربرد

 برجـاي  خـود  از را بيشـتري  تخريبـي  تـأثير  ديگـر  عوامـل  حضور با رطوبت در ساختماني مصالح يها يكان
 .)2-4تصوير ( گذارد يم

ايوان شرقي مسجد ظهيريه، گچ بوده و با توجه به رطوبت  رنگ هفتكاشي  تزئيناتبه كار رفته در  تمال
گـچ تـا حـدود زيـادي      مـالط در معرض بـارش نـزوالت آسـماني،     تزئيناتزياد بنا و قرار گرفتن اين  بسيار

نيز شسته شده كه  تزئيناتمحافظ باالي  يآجرهابين  مالطهمچنين  .ست داده استد چسبندگي خود را از
ه و صنعتي پس از توسع. )5-4تصوير ( است شده يم ها يكاشموجب جاري شدن آب نزوالت آسماني بر روي 

سرخاب در مركز شهر، اين منطقه به  ي محلهچهل خورشيدي و قرار گرفتن  ي دههشدن شهر تبريز از اواخر 
 تزئينـات  در اسـيدي  يها باران حضور از ناشي تخريبي نقاط شهري تبديل شده كه اثرات نيتر آلودهيكي از 
  .است دايهو اريبس ها يكاش و ينيتزئ يها سنگ در ژهيو به سيد حمزه ي مجموعه

، رسوبات نمكي و محيطـي ، ها ترك: از اند عبارتمسجد ظهيريه تبريز  يها يكاشمربوط به لعاب  يها بيآس
، يشدگ دهيبرخزش و ، لعابايجاد سطح سوزني در ، شره كردن لعاب، تخلخل، سطح لعاب يها حباب، ها لكه

بدنه و يا واكنش لعاب بـا انگـوب    ي هياولخروج گاز از مواد پكيدگي لعاب، تخلخل سطح لعاب سبز رنگ كه 
باعـث ايجـاد حبـاب     تواند يمكوتاه بودن دماي توقف لعاب . اين مشكل را پيش آورد تواند يمزير لعابي بدنه 

  ).9الي  5تصاوير ( گردد
ل كاشـي باشـد   و يا خوب به عمل نيا ها نمكناشي از انحالل  تواند يم ها يكاش ي بدنهتخلخل  ايـن  . وردن گـ
سـطح   در كنـد ناشي از رطوبت را تشديد  يها بيآسار بدنه را ناپايدار كرده و ساخت جيتدر به تواند يمآسيب 

 اول .بيان كرد توان يمدو علت براي آن  شود يمبرخي از لعاب سبز رنگ اين قطعات، سطحي متخلخل ديده 
را  هـا  آنبات محيطي سـطح  رسو مرورزمان بهفراواني داشته كه  ي دهيترك يها حباب ها لعاباينكه سطح اين 

وجود نوعي خوردگي حاصل  احتمال علت ديگر اينكه با توجه به وجود كلر در لعاب سبز رنگ،. پوشانده است
  ).7تصوير ( نداشت وجود يحالل گونه چيهبا  ها لكهامكان حذف اين ذرات و . استاز آن 

  
 كاشي يها هيحاشلعاب در  شدن هپوست ي دهيپد-5ريتصو يكاشدر سطح لعاب  ها ترك ي شبكه- 4صويرت
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  سطحي لعاب سبز رنگ تخلخل :7 ريتصو لعابتسطح  يها حباب: 6 صويرت

  

  
  دي و زير لعاب سفيد كاشيپكيدگي لعاب الجور :9ريتصو ديسفخزش لعاب زرد رنگ بر روي لعاب : 8تصوير

  

  ايوان غربي مجموعه سيد حمزه رنگ هفت يكاش تزئينات حفظ مرمتمباني -5
، ابتدا مباني و اصولي كه بـر اسـاس آن بايسـتي اقـدام بـه مداخلـه       ادشدهي ناتيتزئيش از آغاز حفاظت پ

 ابتـدا  .بـوده اسـت   معتبر يمنشورهاو ساير  منشور ونيز مفاد ي هيپا، مورد بررسي قرار گرفتند كه بر شد يم
را در محل  تزئيناتاين  ايوان غربي مجموعه سيد حمزه بررسي شدند تا بتوان رنگ هفت يها يكاشوضعيت 

امكـان تثبيـت و    ها يكاشمرمت و حفاظت نمود ولي رطوبت زياد بنا و همچنين وضعيت بحراني  شان ياصل
اين مجموعه  رنگ هفت يها يكاشنابودي بخش اعظم . نمود يم رممكنيغدر محل نصبشان را  ها آنحفاظت 

 رنـگ  هفتبا پنج قطعه كاشي  در اين پژوهش. تگذاش ينماز محل اصلي را باقي  ها آنن راهي جز پياده كرد
كمتـر از   عـه از ايـن مجمو  درواقـع بودنـد و   يا قطعه وسه ستيبيك مجموعه كاشي  يها بازماندهكه  شد كار
به همين دليل با اسـتناد بـه    ؛وضع نامناسبي داشتندقطعات باقي مانده نيز . آن باقي مانده است چهارم كي

از محل اصلي يعني ايوان غربي  ها يكاشقطعات  يساز ادهيپاقدام به  ،1964 هشت منشور ونيز مصوبه ي ماده
 كـه ي تزئينـات يـا   ها ينقاش، ها مجسمهعناصري مانند : در اين ماده آمده است. سيد حمزه گرديد ي مجموعه
 ي وهيشـ جدا شوند، مگر اينكه اين، تنها  آن ي كرهيپاز  توانند ينم ،نديآ يميك بناي تاريخي به شمار  مكمل
  .)1999 ،يوكيلهتو( ودشته دانس ها آندر تضمين حفاظت و مرمت  مناسب
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در اين مرحلـه،  . حفاظت و مداخله در اثر آغاز گرديد ي مرحله، از محل اصلي ها يكاشجدا نمودن پس از 
موادي كـه در طـول   . اثر رعايت گردد در مؤثرو حداقل مداخله  يريپذ برگشتتالش بر اين بوده تا دو اصل 

داشتند  ها يكاشو شيميايي  يكيزيف ساختاررا در  ريتأثاستفاده گرديد، كمترين  يساز پاكفرآيند حفاظت و 
  .شد يمآن از آب استفاده  يها مانده يباقشيميايي، براي پاك كردن  ي مادهو پس از استفاده از هر 

 رنگ هفت يها يكاشازي بازس ي درباره يريگ ميتصمبخش ديگري كه در طول كار، مورد بحث قرار داشت 
كه مناسب تشخيص  يا نهيگزتنها  ،از بين رفته بودند مرورزمان به ها يكاشاكثر قطعات با توجه به اينكه . بود

دوازدهم منشور ونيز انجام گرفت كه بـر   ي مادهناد به بود كه اين كار با است تزئيناتبازسازي اين  ؛داده شد
، بايد به شكلي برخوردار شوند يممفقود شده در نظر گرفته  يها شبخعناصري كه براي تعويض با "اساس آن

و عناصر اصلي متمايز باشند، به اين قصد  ها بخش، بايد نسبت به درهرحالاز هماهنگي با مجموعه باشند و 
و هم موجوديـت تـاريخي بنـا     يشناخت ييبايزو هم موجوديت  اورديدرنكه مرمت اثر، آن را به شكلي كاذب 

اصل و در همان ابعاد طولي و عرضـي   يها يكاش يها طرحجديد با همان  يها يكاش"رام قرار گيردمورد احت
كـه در فراينـد    يا نكتـه . پيشين به كار گرفته شدند يها يكاش يها رنگبا  نيز مطابق ها لعاب. ساخته شدند

ي بـود؛  در هنگام بازساز يكار يكاش ناتيتزئمورد توجه بوده توجه به انتقال پيام معنوي  ها يكاشبازسازي 
 كـه  چنـان  .معنوي اثـر اسـت   يها ارزش ها اميپ، توجه به كاشي تزئيناتنقد  ي حوزهيكي از مباحث مهم در 

تعمير موجب تحريف پيام معنوي اثر شود، عمل انجام شده در جهت نقض اغراض اصلي خود صورت گرفته 
اسـتفاده از  . اسـت  هـا  يبازسازف فني در اجراي ، ضعكاري كاشييكي از انتقادات وارد به روند حفاظت . است

ب بر دوام و ماندگاري محصـول نهـايي، موجـ    ريتأث، عالوه بر هستندفنون سهل زمان و انرژي بيشتر  مواد و
 يهـا  روشتلفيـق تـدريجي    ي دهنده نشانآزمايشگاهي  يها يبررس .شود يمتغييرات ساختاري و بصري نيز 

لحـاظ مبـاني    از .)1390،وحيـدزاده (اسـت   هجدهم هجـري  ي سدهي از سنتي و مدرن در كاشي سازي ايران
  .و بازسازي نام برد يبخش استحكامبه سه بخش حفاظت،  توان يمدر اين پروژه انجام گرفت را  آنچهنظري، 

 
  ها يكاش يبخش استحكامحفاظت و  -6

مناسب به  فومي و يها يبند بستهقطعات در  ي هيكلاز محل اصلي خود،  ها يكاشپس از جدا نمودن 
يستوري و به كمك بتيغ  ي لهيوس به ها يكاشدر ابتداي فرآيند حفاظت، . كارگاه مرمت انتقال داده شدند

اسيد نيتريك تميزكاري شده و ) %8( قيرقمانند آب، استون و محلول  ها حاللرقيق و  يها محلول
كننده بودند سطوح لعاب كه ش ي هياشح. در پشت قطعات و نيز رسوبات برداشته شدند مالط يها ماندهيباق

، اين كار با دقت ها يكاش ي بدنهبا توجه به تخلخل باالي . شدند يبخش استحكام% 5يد نيز با محلول پارالوئ
 لهيوس به كه ؛بود ها يكاشمحلول  يها نمكيا كاهش ميزان  ييزدا نمكگام بعدي، . فراواني صورت گرفت

 كليه ي بدنه كه ينحو به انجام گرفت يگذار ضمادبه روش مرحله در طي دو و  روزنامه ازحاصل  خمير
ضخيمي نيز براي جلوگيري از تبخير آب  ي پارچهپوشانده و صفحات مقوايي و  شده هيتهرا با خمير  ها يكاش

را به  ها آنرا از خمير جدا كرده و  ها يكاش، خشك شدن خميرپس از . خمير، بر روي قطعات گذاشته شدند
قرار داده شد تا رطوبت موجود در  براي خشك شدن) درجه سلسيوس 105دماي ( عت در آونسا 4مدت 

سيتريك و اسيد توسطشدند كه اين عمل  يساز پاكبار ديگر  ها يكاشادامه  در .آن تبخير شوند
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كامل  يساز پاكپس از . شستشو با آب و الكل صورت گرفت تيدرنهارقيق و  اكيآمون كيدريدكلرياس
 رزين از يكي از قطعات دچار شكستگي بود، ازآنجاكه. شد ها آنو وصالي  يبخش استحكامقدام به ا ها يكاش

% 10غلظت  با B72 دييپارالوبا محلول رقيق  ها يكاش ادامهدر  آن استفاده گرديد براي وصالياپوكسي 
  .شدند يبخش استحكامتميز  يمو قلم توسط
 ها يكاشبه كار رفته در اين  يها لعاب. سنتي ساخته شدند يها روشجديد با استفاده از مواد و  يها يكاش

ابتدا لعاب سفيد . سنتي توليد گرديدند يساز لعاب يها فرمولو مطابق با  ساز رنگمواد معدني  يريكارگ بهبا 
اصلي ساخته شده بودند اعمال شده و  يها يكاشكه در همان ابعاد  ها يكاشرنگ بر سطح بيسكويت 

نقش  ها يكاشبر روي لعاب يكدست سفيد  يزن گردهاز طريق روش  ها يكاشنقوش و خطوط  مرحله نيازا پس
پس از اتمام . كار گفته شدند به ها يكاشرنگي مطابق با طرح اصلي بر سطح  يها لعاباندازي شده و سپس 

جه حرارت الكترونيكي قرار داده شده و در در ي كورهدر داخل  ها يكاش، تمامي قطعات يزن لعاب ي مرحله
پخت، درب كوره باز گذاشته  زمان مدتپس از اتمام . كامل پخته شدند صورت به گراد يسانت 1000-1100
تصاوير ( دنديگردطبيعي سرد  صورت بهساعت  24در طي  و كورهدر همان وضعيت در درون  ها يكاششده 

  ).11و  10

تصوير 
  ها براي نصبساخت مجموعه جديد كاشي .11 ريتصو موقتو نصب  براي نگهداري ها يكاش يبند بسته .10

  

اصلي بنا  يها يكاشجديد در كنار  يها يكاشو ساخت قطعات مفقود،  ،ها يكاشپس از اتمام مراحل حفاظت 
پراكنده در  صورت بهاصلي در موقعيت پيشين  يها يكاشرغم اينكه علي. در محل ايوان اصلي نصب گرديدند

اصلي در بخش ميـاني و در كنـار يكـديگر     يها يكاشند در هنگام نصب مجدد، پيشاني ايوان باقي مانده بود
كار عالوه بر حفـظ و احيـاي يكپـارچگي     نيا .نصب شد ها آنجديد نيز در كنار  يها يكاشقرار داده شده و 

  .تاريخي در همان موقعيت اصلي خود گرديد يها يكاشموجب حفاظت  ها هيآرا

  



  37-25،صص 1394 زمستان و زيي،پا6.،ش3.،سيفرهنگ راثيوم مرمت دانشي تخصص دوفصلنامه/  ثناجو و امينيان
  ي تبريز هيريظهرنگ مسجد  ي هفتها يكاشحفظ و مرمت 

 

36 

 

 
  تاريخي و جديد يها يكاشكاشي پس از نصب و نحوه قرارگيري  يها هيآراعيت وض .12تصوير 

  
  گزاريسپاس

، يشناس بيآس عنوانبا  تاريخي -رشته مرمت اشياي فرهنگي نامه كارشناسي مقاله فوق حاصل مطالعات پايان
در  1391كه در سال  است ايوان غربي مجموعه سيد حمزه تبريز رنگ هفت يها يكاشمطالعات فني و حفاظت 

بر خود واجب  دهنگارن رو نيازادانشگاه هنر اسالمي تبريز انجام شده است؛  يسنج باستانكده مرمت آثار تاريخي و دانش
  .دانشگاه هنر اسالمي تبريز سپاسگزاري نمايند يسنج باستانگروه مرمت آثار تاريخي و  از دانند يم

  
 
  منابع

  .مولي: تهران. ي يعقوب آژند ترجمه .ايلخانان .)1384(. ، اشپولر، پطروشفسكي، لمبتن و مرگاناتگينهاوزن
ايوان غربي مجموعه سيد  رنگ هفت يها يكاشمطالعات فني و حفاظت . )1391 (.يمهد ؛ رازاني،ريام ثناجو،

منتشر . ي دانشگاه هنر اسالمي تبريزسنج باستانكارشناسي، دانشكده مرمت و  نامه انيپاحمزه تبريز، 
  نشده
  .انتشارات ستوده، چاپ اول: تبريز. مقبره الشعراي تبريز .)1384( البنين حسين زادهاده، وحيد و ام حسين ز

 يبنا[ قاجار دوره يها يكاش مرمت و يشناس بيآس ،يفن مطالعه .)1386(. رضايعل ،بهرمان ؛هاله نه،يزر
  .2.نشريه مرمت و پژوهش، ش ]سپهساالر مسجد و مدرسه

 يبنا[ قاجار دوره يها يكاش مرمت و يشناس بيآس ،يفن مطالعه .)1386(. رضايعل ،بهرمان ؛هاله نه،يزر
  .42- 29ص ص، 2.، نشريه مرمت و پژوهش، ش]ساالر سپه مسجد و مدرسه

  ي فرهنگيها پژوهشدفتر : تهران. تبريز خشتي استوار در معماري ايران .)1376( .نيحس ،زاده سلطان
 -مسجد يها يكاش در يمشك لعاب بيتخر علل يبررس .)1386(. داوود ،يوشعال اسداهللا ؛عباس ،يعابداصفهان
  .28-23ص ص، 2.نشريه مرمت و پژوهش، ش. تهران سپهساالر مدرسه
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مرمت كتيبه تيموري محراب مسجد جامع ( معرقي در مرمت كاشي ا تجربه. .)1394(. نيرحسيامكريمي، 
  .64-53ص ص، 1394فرهنگي، بهار  راثيم ونشريه دانش مرمت ). ميبد

 خيش به آن انتساب و خيش دابيسف رنگدانه يبررس .)1386( .يمهد ،مباركه يرينص ن؛يرحسيم،ايميكر
  .84- 73 صص، 3.نشريه مرمت و پژوهش، ش. ييبها

مناره  رنگ هفت يكار يكاشنگه داشت و بخش بازسازي بخش كمبود . )1394(. ميش مست نهي، مسلم
  .34- 25ص ص، 1394نگي، بهار نشريه دانش مرمت و ميراث فره. شرقي مسجد جامع قزوين

 آثار مرمت يبرا ينظر يمبان نيتدو در دهايترد و ها ضرورت يبررس .)1394(. وحيد زاده، رضا و ديگران
  .24-1 صص، 1394فرهنگي، بهار  راثيم ونشريه دانش مرمت . يرانياي كار يكاش

ي تعمير و مرمت  عرصهنظري در  تنوع رويكردهاي .)1390( .، پدرام، بهنام، اوليا، محمدرضارضا وحيدزاده،
ي پژوهش هنر، بهار و  مجلهي ناشي از آن در حفاظت آثار ايران، ها چالشرنگ و  معرق و هفت كاري كاشي

  .43-33ص ص -1.، ش90 تابستان
: تهران. طالبيان و خشايار بهاري محمدحسن  ترجمه. تاريخ حفاظت معماري. )1999/1387(. يوكيلهتو، يوكا
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