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 چوبی منسوب به دوره تیموري ایران از سطح درِ یمطالعه فنی برروي روش و ماده ي مناسب پاکسازي الیه رنگ

)متعلق به آستان قدس رضوي(

  1محمد ژولیده

  

  چکیده 

ام طبیعـی   ایـن مـاده خـ     .       چوب مادة خام طبیعی است که بعد از زغال سنگ و نفت جایگاه سوم را در دنیا به خود اختصاص داده است                     

ایـن مـاده در کنـار       .  استفاده هاي گوناگون آن را ممکن می سـازد         شانداراي ویژگیهاي منحصر به فردي است که با شناخت هر چه بیشتر           

 براحتـی قابـل برطـرف    ز آنها و بکار گیري روشهاي مناسـب       ویژگیهاي خوب و شناخته شده خود، داراي معایبی نیز می باشد که با آگاهی ا              

  زوال و به حداقل رساندن هر      روند حفاظت براي حفظ ماهیت و وضعیت اشیاء، برطرف کردن یا تعمیر نواقص، جلوگیري از              . دکردن می باش  

. جدید بررسی و مقایـسه نمـود      بایست درطی آزمایش، اثر مواد مورد استفاده را روي نمونه             در نتیجه می  .  در آینده کاربرد دارد     فرسودگی نوع

 نتیجه رضـایت بخـشی را   ازبینی و شگردهاي کنترل و مهارت متصدي باتجربه و کسب موفقیت در فرآیند بیشترین نظارت و بعالوه بر این 

 مـواد افـزوده و قابـل    بایست مـستند و برگـشت پـذیر باشـند و کلیـه      باید توجه داشت که روشهاي بکار برده شده می     . بدنبال خواهد داشت  

در این تحقیق، . نتیجه تمیزکاري تأثیر دارندو بهبود بسیاري از فاکتورها نیز در روانی   .  گردد  از شیء اصلی یا نمونه زدوده و اصالح        شناسایی

صورت می پذیرد، پرداخته شده و در ) منظور به شیوه مکانیکی(ابتدا به روشهاي پاکسازي و تمیزکاري رنگ و روغن که معموالً بطور سنتی           

 رنگ از روي اشیاء چوبی تاریخی که در نقاط مختلف دنیا انجام گرفته را مـورد بررسـی     ادامه بعضی از روشهاي نوین پاکسازي و تمیزکاري       

الیـه   در نهایت با توجه به امکانات و مواد و مصالح موجود به جستجو و مطالعه در مورد ماده مناسب پاکـسازي و برداشـت                     . است قرار داده 

متعلق به آستان قدس رضوي پرداخته کـه        ) مشهور به درِ مقبرة خالصی    ( يمنبت و مشبک دورة تیمور    هاي رنگی از روي سطح درِ تاریخی        

خی منبـت و    بعد از انجام آزمایشات الزم و تست مواد مناسب تمیزکاري بر روي نمونه جدید و رسیدن به نتیجه مطلـوب، بـر روي درِ تـاری                         

آن ه نتیجـه آن مثبـت ارزیـابی گردیـد، قـسمتهاي مختلـف       بعـد از اینکـ    نیز، ابتدا بطور عملی مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته و          مشبک

  .         هاي رنگی موجود بر سطح آن پاکسازي شدالیهتمیزکاري و از 

  . چوب، رنگ روغن، پاکسازي، مطالعه فنی، الیه هاي رنگی، مواد و روش ها:ي موضوعیکلید واژه ها

  

  مقدمه

ورانهاي پیش از تـاریخ و در دورانهـاي تـاریخی در محـل              که بوسیله اجتماعات باستانی در طول د      ثار و اشیائی    آ

ق و توانایی آنها بـراي       نشان دهندة ذوق و اشتیا      یا ابنیه تاریخی بر جاي مانده      هاي باستانی   غارها، تپه ازاستقرار آنها چه    

   .می باشد زیبا و متناسب با ماهیت آن، ظریف و در عین حال مستحکم خلق آثاري

 انسانهایی که با رفتار، افکار، آرزوها و ؛هاي بشري و سرگذشت انسانها تجربهز حرکتها و   اي است ا    تاریخ مجموعه 

هـا، افکـار و    اي اسـت از ایـن واقعیـت    آید گوشـه  آنچه در گردونه تاریخ می. اند تخیالت خود به دنیاي ما شکل بخشیده   

تمدن و هنر ایرانیان    . اند  و نا آشنا تاثیر گذاشته    هاي آشنا     تخیالت انسانها که رمزآلود، خوشایند یا نا خوشایند بر سرزمین         

آثار بجا مانده از ایـن مـردم،        . بر پایه فرهنگی استوار است که از چندین هزاره پیشتر در این سرزمین وجود داشته است               

  .ماند با حفظ این آثار، این آداب و رسوم زنده می. هاي ایرانی است تجلیگاه سنن، آداب و آیین
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این تاریخچه وسیلۀ مهمی براي . رسد وب در ساخت اشیاء هنري و ابزار معیشتی به گذشته دور میاستفاده از چ

چوب بخاطر بسیاري از ویژگیهاي خاص خود توانسته است از . مطالعه سیر تکامل هنر و صنعت طی قرون مختلف است

  :این ویژگیها عبارتنداز. ندگران را به سوي خود جلب ک دوران پیش از تاریخ تا عصر حاضر هنرمندان و صنعت

رنگ، نرمی، سختی، قابلیت انعطاف و ترمیم پذیري، ویژگیهاي خوب و مهمی در فرم، شکل و صیقل دادن چوب 

اي است نه چندان مقاوم و در  چوب ماده. علیرغم تمامی این محسنات، چوب معایب خاص خود را نیز دارد. می باشند

  .به همین دلیل، حفاظت چوب موضوعی پر اهمیت و قابل توجه است. باشدمی مقابل عوامل مخرب طبیعی آسیب پذیر 

هاي چوبی  هاي فیبر، پرده چوب ناهمگن است، چون اجزاء سلولی تشکیل دهندة آن متفاوت و شامل سلول

وب به عنوان چ. کند بعالوه شکل و اندازه هریک از آنها در طول دورة رشد گیاه تغییر می. ، آوندها و غیره است)پارانشیم(

مادة خام آلی ناهمگن بطور کلی از عناصر اصلی کربن، اکسیژن، نیتروژن و خاکستر که حاصل از سوختن چوب و شامل 

.عناصر معدنی می باشد، تشکیل شده است

شود که ترکیبات اصلی و جانبی چوب را  از این عناصر اصلی اتصاالت شیمیایی با ترکیب مختلف تولید می

چربی ها، روغن ها، «توان  و از ترکیبات جانبی می» همی سلولز و لیگنین«توان  از ترکیبات اصلی می. ددهن تشکیل می

  . را نام برد»موم ها، صمغ ها، نشاسته، قند، مواد معدنی، تاننی و رنگی و نیز آلکالوئیدها

  

  ) تحقیقبیان مسئله(دیدگاه پیشنهادي 

توانیم از این  اطالعاتی که ما می. باشد مترین فعالیت اجتماعی ما می     نگهداري میراث فرهنگی براي آیندگان مه

براین می بایست از این ، بناقبیل اجسام جمع آوري و استنباط کنیم، راهنماي با ارزشی براي درك و فهم گذشته هستند

اي از   شامل دامنه حفاظت فرآیندي است که.نماییمنگهداري ت نمود تا بتوانیم آنها را براي آیندگان میراث حفاظ

 تمیزکاري.  تمیزکاري یکی از مراحل انتقادي در فرآیند حفاظت است واستو گوناگون رفتارها و درمانهاي متفاوت 

 جزئیات پنهانی روي سطح در شیء مورد بحث نمودنمرحله پایدار ساختن و ثابت کردن مواد و همچنین ظاهر 

، ها غیرقابل برگشت هستند این آسیبحتی گاهی و بوده پذیر   آسیباءاغلب اشی بگونه اي که در این مرحله. باشد می

  . بسیار اهمیت دارد ها انتخاب تکنیکهاي مناسب و روشهایی براي برطرف کردن آسیببنابراین

چوب، و گره چینی دوره تیموریان، دوره بااهمیتی به لحاظ رشد هنري، مخصوصاً در هنرهایی همچون منبت و مشبک 

از آن دوران آثار چوبی با ارزشی در موزه مرکزي آستان قدس رضوي موجود است . می باشد... سفالگري وکاشی کاري، 

نفیس به سفارش یکی از   این در.جمله در منبت و مشبک مشهور به در مقبره خالصی را می توان نام برد که از آن

 دچار رواز این .  مرور زائرین قرار داشته است ساخته شده است و سالیان متمادي در معرض عبور ونقباي مشهد مقدس

، نشانگر  در برخی قسمتهاآثاري از خوردگی و تخریب چوبعالوه بر این . شده است... ساییدگی و مانند آسیب هاي 

ینات ئو ریختگی تزن فرسودگی به خاطر چرکی و کثیف شدن ظاهر در و همچنی بوده وآسیب هاي بیولوژیکی آن 

حال از ضروري ترین اقدامات الزم  .اند کشیده سطح آن در دوره هاي مختلف، چند الیه رنگ برروي رموجود بر روي د

براي باززنده سازي این اثر نفیس، مخصوصاً به لحاظ زیباشناسی، برداشتن و پاکسازي الیه هاي رنگی موجود بر سطح 

  : این اقدامات به شرح زیر است.آن می باشد

از روي آثار چـوبی پرداختـه و سـپس بـه روش             ی  رنگهاي  ي روش مناسب برداشت الیه      بر رو ابتدا به مطالعه عمومی     

  .به آستان قدس رضوي خواهیم پرداخت از سطح درب چوبی دوره تیموري متعلق هاي رنگیمناسب براي زدودن اندود 

 -1: عبارتنـد از  کـه  ردوجـود دا روشهایی در حال حاضر براي تمیزکاري و برداشت الیه رنگ روغن از روي آثار چـوبی   

که با استفاده از سمباده و بیستوري و ابزار دیگر و بعضا از ماشین پوست استفاده مـی گـردد،    : روش فیزیکی و مکانیکی   
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همچنـین هنگـام اسـتفاده از    .  عالوه بر برداشتن الیه رنگ روغن، سبب آسیب به سطح چوب نیز مـی شـود             این روش 

ي برداشتن الیه رنگ، این عمل بطور یکسان و یکنواخت صورت نگرفته و در بعضی              بیستوري و ابزاري از این قبیل برا      

  . قسمتها باعث آسیب به سطح چوب می گردد

بـا  ... . استفاده از رنگ زداهاي موجود در بازار و کاربرد محلول هاي شیمیایی دیگر مثـل اسـتن و                   :  روش شیمیایی  -2

 که خود نیز در آنها فعالیت داشته ام ، رنگ زداها و محلولهاي شیمیایی، توجه  به انجام کارهاي  گوناگون در این حیطه   

پاکسازي الیه رنگ روغن را براي ما براحتی امکان پذیر نمی کننند و حتما در حین تمیزکاري نیاز به فشار مکانیکی می 

. چوب مـی گـردد    باشد که در اینصورت مخصوصا در بعضی قسمتها که ضخامت الیه رنگ کمتر است سبب آسیب به                  

اکنون با بررسی روشهاي موجود، بدنبال ماده و روش مناسبی براي پاکسازي الیه رنـگ از         . عالوه بر این زمان بر است     

  . سطح چوب بوده که این کار با بررسی و تست مواد گوناگون و روشهاي مختلف صورت خواهد پذیرفت

  

  اهداف تحقیق

زکاري ایمن و کم مخاطره براي درب چوبی نفیس دوران تیموري متعلق  یافتن مناسب ترین روش و ماده براي تمی*

  .به آستان قدس رضوي

  . از شیء چوبی براي تامین نیازهاي نگاهداشتی و زیباشناختی شیءرنگیحذف اندودهاي * 

  .مستندنگاري دقیق و علمی اثر* 

  

  ضرورت تحقیقاهمیت و 

 و مشبک و گره چینی همانطور که قبال ذکر گردید منسوب به این درب چوبی منبت:  اهمیت تاریخی و مذهبی اثر-1

این اثر با توجه به آسیب زیادي که در گذر سالهاي متمادي . دوره تیموري بوده و از لحاظ تاریخی حائز اهمیت می باشد

  .دیده، هنوز یک اثر هنري بی نظیر به شمار می آید

برداشته نشود به مرور اسیدیته باال ) اندود روغنی(الیه رنگ روغن در صورتی که این :  لزوم تمیزکاري به دالیل فنی-2

  .رفته و موجب پوسیدگی بیشتر چوب می شود

بوسیله پاکسازي و برداشتن اندود، سطح  ظاهري : صحیح و درست از اثر) تاریخ هنري( فراهم آوردن امکان برداشت -3

  .عه محققان و پژوهشگران قرار گیردشیء نمودار شده و در این صورت بهتر می تواند مورد مطال

  

  سواالت پژوهشی

  ؟  به چه صورت است  به آثار چوبیرنگی  آسیب رسانی اندودهاي -1

   چیست؟  الیه هاي رنگی  فاکتور مهم در اتخاذ روش مناسب براي زدایش -2

   از روي این اثر چیست؟ الیه هاي رنگی  روش مناسب براي زدایش -3

  ؟ چگونه استتلف بر روي این شیء چوبی  تاثیر حاللهاي مخ-4

  

  روش تحقیق

  :روش تحقیق از نظر روش

سپس . پس از انجام مطالعات تاریخی و فن شناسی نظري، به مطالعه فنی و آزمایشگاهی پرداخته می شود:  روش کار

ز دستگاهی مطالعه میکروسکوپی، تهیه مقطع عرضی، آنالیز شیمیایی به روش اسپات تست و برخی روش هاي آنالی



٤

صورت گرفته و براي اندودهاي روغنی انجام تست هاي مختلف تمیزکاري با هدف تجویز ماده و روش FTIR نظیر 

براي مستندنگاري دقیق و علمی در . تمیزکاري مناسب براي نمونه مورد نظر از جمله کارهایست که انجام می گردد

  .  حداکثر امکانات استفاده خواهد شدتمام مراحل با توجه به محدودیت هاي موجود در کار از

مشاهدات میکروسکوپی، تست روشهاي مکانیکی جهت برداشتن اندود روغنی، تـست محلولهـاي پـاك کننـده رنـگ                   (

، احتمـاال اسـید زدایـی در هنگـام          PHروغنی با درصد غلظتهاي مختلف و ترکیب مواد شیمیایی مختلف، اندازه گیري           

آن،  اندازه گیري شاخص هاي فیزیکی چوب جهت حفظ آنها در هنگام برداشت انـدود،                برداشتن اندود روغنی یا بعد از       

  ).اندازه گیري میزان پوسیدگی و اسیدیته ناشی از اندودها به روي چوب

):هاروش گردآوري داده(روش یافته اندوزي 

  .تایج مطالعات کتابخانه اي، مطالعات میدانی و آزمایشگاهی، اینترنت، جمع بندي و تحلیل ن

.با استفاده از داده هاي تجربی:  روش تجزیه و تحلیل

مطالعه، نمونه برداري، تست هاي آزمایشگاهی، تجزیه و ): اي دستیابی به نتیجه تحقیقسیر اندیشه: (فرآیند تحقیق

  .تحلیل

  

  منبت و مشبک دورة تیموريشناسی درِ تاریخی  فن: بخش اول

  :شناسی  فن-1

پس از اینکه چنگیز خان مغول به . ول و توسعه درخشان هنرهاي تزئینی در ایران گشتدورة تیموریان عصر تح

 چهره هنر این سرزمین نیز بکلی دگرگون شد و بسیاري از آثار نفیس و اکثر نقاط ایران را ویران نمودایران حمله کرده 

یموریان هنر دوباره جان تازه اي گرفت و سپس در دوره هاي بعد یعنی دورة ایلخانان و ت. دورانهاي گذشته از بین رفتند

آثاري باقی مانده که برخی از آنها در موزة مرکزي ) ع(از این قرون در حرم مطهر امام رضا. رشد خود از نو آغاز نمود

چینی است که به درِ مقبرة  کاري و گره از این آثار درِ چوبی منبت و مشبک. شود آستان قدس رضوي نگهداري می

 1376رت یافته است، این در، در طی نوسازیهاي اخیر حرم مطهر از مکان نصب خود برداشته شده و از سال خالصی شه

  . ش در موزة مرکزي در کنار دیگر درهايِِ چوبی قدیم حرم مطهر به معرض نمایش گذاشته شده است.ه

  : معرفی درِ منبت و مشبک دورة تیموري-1-1

 سانتیمتر در اوایل قرن نهم یا اواخر قرن هشتم به سفارش یکی از 179345  و به ابعاد1این در از جنس چوب

این اثر با توجه به کاربردي بودن در طول سالیان متمادي آسیبهاي زیادي دیده . نُقباي مشهد مقدس ساخته شده است

 هنرهاي منبت و مشبک استاد هنرمند براي خلق این اثر،. است، با این حال هنوز هم اثري بی نظیر محسوب می گردد

  .چینی را در هم آمیخته است و گره

چینی مزین به نقوش نباتی منبت شده و قابهاي کوچک مشبک و منبت  این در، داراي سه قاب بزرگ گره

ها بر پیشانی چهارچوب در  یکی از کتیبه. هاي آن است هاي فرهنگی و هنري این در، کتیبه از جمله پدیده. باشد می

 قاب کتیبه .باشد و کتیبه دیگر دو مصراع از یک بیت شعر است ه و شامل نام و القاب سفارش دهنده مینقش بست

  : اي ساده به این مضمون نوشته شده است  سانتیمتر و متن آن به خط ثلث بر زمینه14145پیشانی چهارچوب در ابعاد 

الَعظَم االَعلَم السلطان النُقباء فی العالَم  العِماره لِلمسجدِ الشَریفِ المرتَضی ا اَمرَ بِتجدید هذه«

  .»اَمیر عبدالحی اِبنِ اَمیر طاهر الموسوي

                                                
30، ص1389گاه هنر اصفهان ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانش...ژولیده؛ محمد، مطالعه فنی : جهت اطالع از جنس چوب مراجعه کنید- 1



٥

اي مشبک و مزین به نقوش اسلیمی به این   سانتیمتر به خط ثلث بر زمینه1741کتیبه دوم در دو قاب به ابعاد 

  : باشد مضمون می

  

  ).1378کفیلی، (      جهان آفرینت نگهدار بادجهانت بکام و فلک یار باد                       

  

  
  .درِچهارچوب  کتیبه پیشانیقاب : 2صویرت

  

  

  
  .منبت و مشبک دورة تیموري درِ :1تصویر

  
.درِلنگه قاب کتیبه قسمت باالي : 3تصویر 

  

: مستند نگاري-1-2

ري و پاکسازي، از تمامی قسمتها عکس همراه براي مستندنگاري این اثر، در ابتدا و قبل از انجام هر گونه تمیزکا

روي لنگه ها و پیشانی چهارچوب  چینی این  درِ چوبی  منبت  مشبک  داراي گره. با  جزئیات  اثر تهیه و ثبت گردید

   . استبا تزئینات ختاییهمراه 

  



٦

  
..نگارنده: منبع. جزئیات از قسمت هاي مختلف در: 4تصویر 

  

  
.نگارنده: منبع. قسمت هاي مختلف درجزئیات از :  5تصویر 

  

  

  

  .نامیده می شودکند و تند، آلت و لغت  ، به نام گره شش دوازده پیلیپیشانی چهارچوب در  گره

  
  

  

گره شش دوازده پیلی کند و  تند، آلت و لغت اجراشده در : 6تصویر

.نگارنده: منبع. پیشانی چهارچوب درِ دورة تیموري

  

  
جواد : منبع. و تند، آلت و لغت  دوازده پیلی کندگره شش: 7تصویر 

.1360سازي در معماري و درودگري، سال  شفائی، هنر گره

  

  

 شش این گره. رسم شده است طرح آن 7تصویر چینی وجود دارد که در  در میان هر لنگه در، یک قاب گره

نی ها تزئیناتی وجود دارد که متأسفانه با پر شدن چی در داخل این گره. نامیده می شوددوازده پیلی تند کند، آلت و لغت 

  )8تصویر (.شود رنگ در داخل آنها طرح اصلی دیده نمی

  

  



٧

  

  

  

  
  

  

گره شش دوازده پیلی تند و کند، آلت و لغت اجرا شده در درِ : 8تصویر 

.نگارنده: منبع. دورة تیموري

  

  
: منبع. گره شش دوازده پیلی تند کند، آلت و لغت: 9تصویر 

سازي در معماري و درودگري، سال  جواد شفائی، هنر گره

1360.

  

  
.نگارنده: منبع.  قاب پایین لنگه در همراه با تزئینات ختایی، در هردو لنگه طرح یکسان است:10تصویر 

  



٨

  :1 نحوة اتصال آالت در درِ منبت و مشبک مشهور به درِدورة تیموري-1-2-1

  
  .فاق: 11تصویر 

.ندهنگار:  منبع

  

  
  

  . نحوه اتصال فاق و زبانه:12تصویر 

.نگارنده:  منبع

  

  
  .نماي باال از نحوه اتصال آالت: 13تصویر 

.نگارنده: منبع

  

  
  . نماي باال از نحوه اتصال آالت:14تصویر 

.نگارنده: منبع

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                
  : جهت اطالع از نحوة اتصال آلت و لغت در درِ منبت و مشبک رجوع کنید به-1

، پایان نامه کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان ...ژولیده؛ محمد، مطالعه فنی بر روي مادة مناسب پاکسازي الیه رنگ

 .14 و ص13، ص1389



٩

  : بناي آن به شرح کامل محل استقرار در و موقعیت تاریخی-1-3

شود که این در هم زمان با تجدید و تعمیر بناي  ي موجود بر روي چهارچوب در اینگونه برداشت می از کتیبه

ساخته شده و طی سالهاي متمادي با تغییر و تحوالتی که در معماري ) ع(حرم مطهر حضرت رضا باالي سر درمسجد 

بر اساس منابع تاریخی با توجه به اعتقاد خاص . فته، جابجا شده  استمجموعۀ حرم علی بن موسی الرضا صورت گر

در سمت باالسر حضرت )  ع(اولین ساخت و سازهاي جانبی بارگاه مطهر حضرت رضا)  مامالصلوه عند راس اال(شیعیان 

  ).1378کفیلی، . (باشد انجام گرفته و اولین مسجد، مسجد باالسر می

ن مسجد نام برده است، تاریخ بیهقی است که در ذکر وقایع تاریخی سنۀ تسع و عشرین ترین منبعی که از ای  قدیمی

و من در سنه احدي و ثلثین که ... روز دوشنبه ششم شعبان المعظم بوالحسن واقی دبیر گذشته شد«: ائه می نویسدماربع

 زیارت _ رضی اهللا عنه_تربت رضابه طوس رفتم با رایت منصور، پیش که هزیمت دندانقان افتاد، و به نوقان رفتم و 

 .»...کردم و گور عراقی را دیدم در مسجد آنجا که مشهد است، در طاقی پنج گز از زمین تاطاق و او را زیارت کردم

  ).814، ص1376بیهقی، (

  : در چوب1"سازي گره" -1-4

ول در معماري، در هاي معم از گره.  کاري معمول است3 کاري و مشبک2در چوب به دو شیوه منبت سازي گره

کاري اصول و ضوابط خاص خود را دارد و با انواع  هاي معمول در مشبک شود، ولی انواع گره کاري نیز استفاده می منبت

هاي  ترسیم زمینه گره. هاي درودگران موسوم است ها به گره به همین جهت این گروه گره. هاي بنایی متفاوت است گره

شود و از تکرار آنها یک کادر گره در  اي گره با ربع یا نیم زمینه یا یک زمینه کامل آغاز میدرودگران مانند سایر زمینه ه

مثالً در برخی از انواع گره، .  ساخت گره چوب به نوع گره مورد نظر بستگی داردنحوة اجرا و. آید ابعاد بزرگ بوجود می

شود و قطعات آالت چوبی  ثلث بندي انجام میکالف کشی در چارچوب پنجره بصورت مربع و در بعضی بشکل لوز یا م

  .شوند در کالف هاي مذکور جاسازي می

  : مطالعات تاریخی و تطبیقی-1-5

مورد نظر مربوط به دوره تیموري می باشدرِبر اساس مطالعات انجام شده، د .  

، جهت تجدید بناي رنظ مورد سفارش دهندة درِ» امیر عبدالحی بن امیر طاهر الموسوي «فوقانی دربا توجه به کتیبۀ «

 در کتب تاریخ و رجال مطالبی امیرعبدالحی بن امیرطاهر موسويمسجدي بوده است، که از شرح کامل احوال و زندگی 

 مجلس -مهمترین اطالع بدست آمده از قاضی نور اهللا شوشتري است که در مجالس المؤمنین . به دست نیامده است

در این دوره نام می  جزء نقباي مشهد مقدس و وي راپردازد  لسله سادات موسوي میبه ذکر س-دوم ذیل نام موسویه 

  ).1378کفیلی،  (.برد

. بر اساس مطالعات تطبیقی بر روي درهاي همزمان، مشابهت در طرح و منبت کاري آنها با این در قابل مقایسه است

:ر می باشندبه قرار ذیاین درها  

   25روستاي ازغد در . باشد می) خراسان رضوي( ازغد از توابع بخش طرقبه واقع در مشهد  درِ مسجد روستاي-1     

 کیلومتر با مرکز بخش فاصله دارد، همچنین فاصله 22این روستا . کیلومتري جنوب غرب شهر مشهد واقع شده است

  . کیلومتر می باشد40) حرم مطهر(آن تا مرکز شهر مشهد

                                                
.1365 زمرشیدي؛ حسین، گره چینی در معماري اسالمی و هنرهاي دستی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، سال -1
 چوب رویانیده شده، مأخوذ از تازي، نقشهاي برجسته به شکل گل و گیاه و جز آن که بر روي چیزي نقش کنند و هر آنچه در وي کنداگري کرده باشد خواه                      : منبت - 2

لغـت نامـه   . (به اصطالح نقاشان و معماران، نقشی که از زمین خود اندك بلند باشد چنان که نقش سکه بر روپیه، آن را فارسی منبت کاري هم گویند      . باشند و یا جز آن    

  ).دهخدا
  ).لغت نامه دهخدا. (نقشهایی مشبک پدید آورنداز هنرهاي ظریف ودستی که بر چوب یا فلز . پنجره پنجره، یا چشمه چشمه ساختن چیزي را: مشبک کاري - 3



١٠

  

  
  

  

  

  

: منبع. موقعیت قرار گیري روستاي ازغد نمایی از : 15تصویر 

  .نگارنده

  
: منبع. نمایی از موقعیت قرار گیري روستاي ازغد: 16تصویر 

  .نگارنده

  
  

  

  

  

  .نمایی از روستاي ازغد: 17تصویر 

  .نگارنده: منبع

  
  .درِ تاریخی مسجد روستاي ازغد: 18صویر 

  .نگارنده: منبع
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اجرا شده در و ظرافت گره به لحاظ نحوة کار منبت و مشبک که در زیر ذکر می گردند  چند درِ چوبی دیگر -2       

  .دندرِ تاریخی منبت و مشبک دورة تیموري مطابقت دارآنها با 

درِ مسجد جامع یزد می باشد که از لحاظ نحوة اجراي منبت و مشبک روي در کامالً شبیه درِ مقبرة خالصی است 

  .را شده با یکدیگر متفاوت هستندو تنها در نوع گره اج

  

  

  
  .نگارنده: منبع.  جزئیات از درِ مسجد جامع یزد: 19تصویر 

  
  

  .نگارنده: منبع. منبت و مشبک دوره تیموريدرِ جزئیات  :20تصویر 

  
  .نگارنده: منبع. منبت و مشبک دوره تیموري درِ :21تصویر 

  
  

  .رندهنگا: منبع. درِ مسجد جامع یزد: 22تصویر 

  

نمونه بعدي صندوقچه بی بی نصر خاتون مربوط به اراك می باشد که در این اثر نیز نحوة اجراي منبت و 

و همچنین به لحاظ نوع گره بکار رفته در آن با مشبک با ظرافت و دقت باالیی کار شده است که از نظر نحوة اجرا 

  .یکدیگر مطابقت دارند
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   بی بی نصر خاتونجزئیات صندوقچه: 23تصویر 

. واقع موزه ایران باستان  هجري قمري،8قرن . در اراك

  .نگارنده: منبع

  
  

  صندوقچه بی بی نصر خاتون در: 24تصویر 

. واقع موزه ایران باستان  هجري قمري،8قرن . اراك

.نگارنده: منبع

  

  
  .نگارنده: منبع. منبت و مشبک دوره تیموري درِ :25تصویر 
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  : شناسی آسیب-2

هنگام بررسی علل خرابی یک اثر هنري باید موادي را که شیء از آن ساخته شده و همچنین کنش و واکنش آن 

از آنجا که چوب یک ماده آلی است و بخش عمده آن از سلولز ساخته شده، . را در برابر عوامل محیط در نظر گرفت

ذب رطوبت و خصوصیات دیگر است و به آسانی در معرض بنابراین داراي ویژگیهایی چون قابلیت انعطاف، قابلیت ج

  .گیرد حملۀ عوامل گوناگون خرابی و فساد قرار می

مورد ...) مواد شیمیایی ضد موریانه و: مثالً(نکته شایان ذکر این است که مواد شیمیایی که براي میکروب زدائی 

بنابراین بازرسی و ترمیم ادواري اشیاء در برابر . هدد گیرد، پس از چند سال تأثیر خود را از دست می استفاده قرار می

. اي دارند عوامل محیطی فعال نقش بزرگی در زندگی و بقاي اشیاء موزه. حمله حشرات یک ضرورت و وظیفه مهم است

اي  تواند ایمنی و سالمت موزه از این رو معالجه شیمیایی مناسب همراه با کنترل کافی عوامل محیطی مخالف فقط می

  .اخته شده از چوب را تضمین کندس

در اثر استفاده و این در سالیان متمادي در مجموعۀ حرم مطهر، در معرض عبور و مرور زائران نصب بوده است، 

همچنین وجود . آید وار بیشتر به چشم می و تماس دست دچار ساییدگی و فرسایش بسیار گردیده و آثار آن بر روي زه

ئینی چهارچوب حاکی از آسیب زیاد به دلیل شرایط نامناسب موقعیت نصب آن در گذشته ترکهاي بزرگ روي نوار تز

  ).1378کفیلی،  (.بوده است

  
  

  

ترکهاي بزرگ روي نوار تزئینی چارچوب حاکی از آسیب : 26تصویر 

  .زیاد به دلیل شرایط نامناسب موقعیت نصب می باشد

  
ر تزئینی چهارچوب حاکی از ترکهاي بزرگ روي نوا: 27تصویر 

. آسیب زیاد به دلیل شرایط نامناسب موقعیت نصب  می باشد



١٤

  .نگارنده: منبع  .نگارنده: منبع

  

  . و با چوب ساده بازسازي آن صورت گرفته استبه مرور زمان از بین رفته استنیز بخش پاشنه چهارچوب در 

  

  
.نگارنده: منبع. دون تزئین بازسازي بخش تحتانی چهارچوب در با قطعات چوب ساده و ب:28تصویر 

  

آسیبهایی که در اثر هجوم عوامل بیولوژیکی همچون موریانه و سوسک چوب خوار بوجود آمده اند،  به مراتب از 

 از .بصورت پنبه اي شده است استحکام چهارچوب در کاسته اند و برخی از قسمتهاي پشت چهارچوب اصطالحاً

البته در حین تمیزکاري و همچنین مطالعه ي مقطع عرضی (وه اي کم رنگ هاي وارده بر آن الیه ي رنگی قه آسیب

که )  الیه رنگ، با رنگهاي مختلف بر روي در کشیده شده است3که تهیه شد، مشخص گردید که در سالهاي متمادي 

 درکثیف و به منظور پیشگیري از هجوم و تخریب بوسیله حشرات و همچنین به خاطر ازدیاد عبور مرور زائرین، ظاهر

چرکین شده بود، و الیه رنگ را بر روي آن کشیده اند که متأسفانه خود باعث صدمه بسیار، مخصوصاً به لحاظ 

  .زیباشناسی اثر گردیده است
  

  
.نگارنده: منبع.  آسیبهاي بیولوژیکی، پشت چهارچوب در:29تصویر 
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.رندهنگا: منبع.  آسیبهاي بیولوژیکی، پشت چهارچوب در:30تصویر 

  

از مهمترین اقداماتی . رنگ، فضاهاي منبت و مشبک را پوشانده و به اصالت و زیبایی آن لطمه وارد کرده است

هاي رنگی  تمیزکاري، پاکسازي و برداشتن الیه(هاي رنگی  که براي احیاء این درِ نفیس بایستی انجام داد، برداشتن الیه

ار آسیب شده و مورد هجوم حشرات مخصوصاً موریانه و سوسک چوب تنها چهارچوب در دچ. است) از روي سطح در

 رعایت اصول با حتماً  ضمناً بعد از انجام عملیات تمیزکاري بایستی .باشد ست و لنگه هاي در سالم میخوار قرار گرفته ا

  .مرمت استحکام بخشی و تثبیت آن صورت پذیرد

  

  

  : مطالعات آزمایشگاهی-2-1

هایی که احتماالً  ستندنگاري، نخست به تمیزکاري فیزیکی پرداخته که گرد و غبار و الیهپس از انجام مراحل م

  .بطور اتفاقی بر روي سطح درِ قرار گرفته اند زدوده و از روي آن پاکسازي شدند

جهت  بعد از انجام این مراحل به آزمایشات الزم جهت شناسایی تعداد الیه رنگ موجود در روي درِ پرداخته، بدین 

مقطع عرضی از الیه رنگ موجود بر سطح درِ تاریخی تهیه و هنگام مشاهده و بررسی با میکروسکوپ نوري و انعکاسی 

الیه رنگی و الیه آخر هم مربوط به پوشش 3باشد که   الیه می4هاي موجود بر روي در  مشخص گردید که تعداد الیه

 SPOTم کار برسطح آن کشیده شده است که بعد از آزمایش اولیه و اصلی که در زمان ساخت اثر و بعد از اتما

TEST و آنالیز دستگاهی FTIR شالك، ( مشخص گردید این الیه از جنس الك الکلSHELLAC (

  .1باشد می

  

                                                
  : رجوع کنید به-1

، پایان نامه کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان ...ژولیده؛ محمد، مطالعه فنی بر روي مادة مناسب پاکسازي الیه رنگ

 .14 و ص13، ص1389
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.آنالیز الیه رنگی اول): 31تصویر  (نمودار

  

  
:http://www.irug.org/  source.  طیف استاندارد): 32تصویر ( نمودار
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پذیرفت، هنگامی که الیه هاي رنگی حاشیه   صورت می که در حین عملیات تمیزکارير ادامه آزمایشهاد

شد، آثاري از وجود رنگ قرمز در این نواحی مشاهده گردید که پس از  کاري لنگه در تمیز و پاکسازي می منبت

پس از اتمام . 1باشد می) سرنج(ب نمونه برداري و انجام آزمایشات الزم مشخص شد که این رنگ از نوع قرمز سر

تمیزکاري بخشی از حاشیه در مشخص شد که در کنار رنگ قرمز موجود به احتمال زیاد رنگ الجورد یا سبز نیز 

از . 2بکار رفته که به مرور زمان در اثر عوامل مختلف، آن رنگ اکسید شده و به خاکستري تغییر رنگ داده است

 کاري حاشیه با حساسیت بیشتري صورت پذیرفت تا الیه  ی دیگر قسمتهاي منبتاین پس پاکسازي الیه هاي رنگ

چهارچوب در، در برخی قسمتها رنگ  همچنین در روي حاشیه نوار. رنگ موجود در حاشیه منبت کاري حفظ گردد

  .  باقی مانده است3)سبز سیلو(سبز 

  
  ، موجود در داخل)سرنج( رنگ قرمز سرب :33تصویر 

  .نگارنده: منبع. کاري قاب باالي لنگه در  حاشیه منبت

  
  

، موجود در داخل حاشیه )سرنج( رنگ قرمز سرب :34تصویر 

  .نگارنده: منبع. کاري لنگه هاي در منبت

  
  موجود در) سبز سیلو( رنگ سبز :35تصویر 

  .نگارنده: منبع. روي حاشیه نوار چهارچوب در

  
ر روي حاشیه موجود د) سبز سیلو( رنگ سبز :36تصویر 

  .نگارنده: منبع. نوار چهارچوب در

  

                                                
نموده، سپس به آن یک قطره اسید کلریدریک و یک  حل HNO3ابتدا نمونه را در محلول . زمایش ویژه آن صورت گرفتبا آ) Pb( شناسایی و تشخیص سرب - 1

  . تشکیل می شود که بعد از حرارت و کریستاله شدن به فرم با ذرات طالیی ظاهر می گرددPbI2اکنون رسوب .  اضافه می نماییمKIقطره 
رچوب، در بعضی از قسمتهاي آن رنگ سبز مشاهده گردید که احتماالً رنگی که در حاشیه منبت کاري لنگه در در کنار رنگ  قابل ذکر است پس از تمیزکاري چها- 2

.قرمز بکار رفته است، رنگ سبز بوده است
همچنین براي شناسایی . مودایجاد رنگ آبی پروس ن Fe(CN)6[K4[ بعد از حاللیت در اسسید نیتریک غلیظ، محلول با :+++Fe براي شناسایی و تشخیص - 3

Fe++ : بعد حل نمونه در اسید نیتریک و با افزودنNaOH ،Fe(OH)2 سبز رنگ ایجاد و با افزودن هیدروژن پراکسید، سریع به رنگ قهوه اي تبدیل شد.  
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  : حفاظت-2-2

حفاظت بمنظور نگه داشتن و حفظ نمودن اشیاء باقی مانده از گذشته، از عوامل مختلف آسیب رسان صورت می                   

 از این رو بایستی به خاطر داشته باشیم که اشیاء اصلی و مهم تاریخی بدست آمـده طـی حفاریهـا و کاوشـهاي                        . پذیرد

باستان شناسی در صورت آسیب دیدگی، ممکن است غیرقابل برگشت بوده و حفاظت از این اشیاء فرهنگی تـاریخی از                    

یکی از اهداف اصلی که در طی فرآیند حفاظت صورت می گیرد، مراقبت             . نقطه نظر اجتماعی و فرهنگی ضروري است      

بنـابراین کلیـد حفاظـت موفـق،     . حاضر و آینده اسـت از اشیاء تاریخی سودمند موجود، براي آزمایش و آزمودن در حال         

اطالع و آگاهی کامل از موادي است که شیء از آنها ساخته شده و همچنـین فرآینـدي اسـت کـه سـبب پوسـیدگی و              

با این وجود، فرآیند پوسیده شدن براي مواد مختلف، گوناگون و پیچیده است و هنوز خیلـی                 . فرسودگی آثار گشته است   

وشبختانه در سالهاي اخیر محدوده وسیعی از تکنیکهاي بکار گرفته اصالح شده و کار حفاظت را آسـان       خ. آشکار نیست 

در ایـن سـالها   . نموده و آثار را از خطر دور کرده است که این باعث افزایش کیفیت نگهداري و حفظ اشیاء شـده اسـت              

 ,Sook Koh. (ي حفاظت ایجاد کرده استپیشرفت در تکنولوژي ابزارهاي ساخته شده، تغییرات اساسی در تکنیکها

Yang. 2005(  

  

  

  : تمیزکاري-3

  : روش فیزیکی و مکانیکی-3-1

دسـتگاه سـنباده برقـی       در روش فیزیکی و مکانیکی که با استفاده از سمباده و بیستوري و ابزار دیگر و بعـضاً از                  

همچنین هنگام . شود یب به سطح چوب نیز می رنگ، سبب آس هايگردد، این روشها عالوه بر برداشتن الیه  استفاده می

استفاده از بیستوري و ابزاري از این قبیل براي برداشتن الیه رنگ، این عمل بطور یکسان و یکنواخت صورت نگرفته و      

گردد و ممکن است در هنگـام برداشـتن الیـه هـاي رنگـی بوسـیله                     در بعضی قسمتها باعث آسیب به سطح چوب می        

هـا بـراي      اسـتفاده از ایـن روش     . الیه رنگ، مقداري از سطح چوب نیز به همراه آن برداشـته شـود             بیستوري عالوه بر    

بـه دلیـل    (مقبرة خالصی نه تنها امکان پذیر نیست        منبت و مشبک    پاکسازي الیه هاي رنگی از روي سطح درِ تاریخی          

بیستوري باعث برش . گردد  ز می، بلکه سبب آسیب جدي به نقشهاي موجود نی  )وجود طرح منبت و مشبک بسیار ظریف      

خوردن سطح طرح و همچنین شکستن تزئینات ختایی شده و استفاده از سـنباده و دسـتگاه سـنباده برقـی نیـز باعـث                         

    . د کنها می  و ایجاد فرورفتگی در طرحهشدن سایید
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. ود سبب پوشاندن طرح در شده استالیه هاي رنگی موج. طرح منبت و مشبک بسیار ظریف درِ تاریخی دورة تیموري: 37تصویر 

.نگارنده: منبع

  

  

  : روش شیمیایی-3-2

بـه تنهـایی    ....در روش شیمیایی، از رنگ زداهاي موجود در بازار و محلول هاي شیمیایی دیگـر مثـل اسـتن و                 

 اسـت، رنـگ      تهشود که با توجه به انجام کارهاي گوناگون در همین زمینه که نگارنده در آنها فعالیـت داشـ                    استفاده می 

 در حین تمیزکاري یکنند و حت پذیر نمی رنگ را براي ما براحتی امکان هاي  زداها و محلولهاي شیمیایی، پاکسازي الیه       

باشد که در اینصورت مخصوصاً در بعضی قسمتها که ضخامت الیه رنگ کمتـر اسـت سـبب                    نیاز به فشار مکانیکی می    

اي   رنگ زداهاي موجود در بازار بصورت مایع و یـا ژلـه           . بیشتري نیاز دارد  ن  عالوه بر این، زما   . گردد    آسیب به چوب می   

یه رنگ، گرماي زیـادي     هستند که پس از استفاده براي پاکسازي الیه هاي رنگی از روي چوب، به هنگام واکنش با ال                 

ب و ریـش  اعث آسیکه این قضیه سبب نفوذ بیشتر حالل به داخل چوب شده و همچنین بعد از تمیزکاري ب        ایجاد کرده   

اکنون با بررسـی  ). شود چوب به حالت پرز مانند از قسمتهاي مختلف از سطح جدا می        (گردد  ریش شدن سطح چوب می    

 رنگ از سطح چوب بوده که این کار با بررسی و  هايروشهاي موجود، بدنبال ماده و روش مناسبی براي پاکسازي الیه   

  .یرفتتست مواد گوناگون و روشهاي مختلف صورت پذ

  : اهداف تمیزکاري-3-3

نظیر به شمار  این درِ چوبی با توجه به آسیب زیادي که در گذر سالهاي متمادي دیده، هنوز یک اثر هنري بی

در  (در صورتی که این الیه هاي رنگی برداشته نشود به مرور اسیدیته درِ چوبی باال رفته و موجب پوسیدگی .آید می

ژیکی است که تحت تاثیر بعضی از قارچ ها اتفاق می افتد و وجود این الیه هاي رنگی واقع پوسیدگی آسیبی بیولو

  .شود  بیشتر آن می)اسیدیته چوب را افزایش می دهد

حال می بایست با یافتن روش و ماده مناسب براي تمیزکاري ایمن و کم مخاطره درِ چوبی نفیس دوران تیموري 

: که با انجام این کار یعنیمتعلق به آستان قدس رضوي اقدام نمود

  . از شیء چوبی براي تامین نیازهاي نگاهداشتی و زیباشناختی شیءرنگی حذف اندودهاي -1
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، )نگیبوسیله پاکسازي و برداشتن اندودهاي ر(صحیح و درست از اثر ) تاریخ هنري( فراهم آوردن امکان برداشت -2

  .تواند مورد مطالعه محققان و پژوهشگران قرار گیرد سطح  ظاهري شیء نمودار شده و در این صورت بهتر می

 در چوب به دلیل عدم تبادل هوا سبب ایجاد حالت اسیدي می رنگی همانطور که در باال ذکر آن گذشت، اندودهاي -3

الیه هاي رنگی جلوگیري کرده و  شوند، پس با پاکسازي آنها از اسیدي شدن بیشتر چوب به دلیل پنهان بودن در زیر

  . آوریم جبات تنفس آن را فراهم میمو

  : مواد شیمیایی مورد استفاده-3-4

  : مواد شیمیایی مورد استفاده عبارتند از

  استن-1

الکل-2

گزیلن-3

تولوئن-4

وایت اسپریت-5

آمونیاك-6

)CMC(کربوکسی متیل سلولز -7

اري از مـوارد مـورد   توانـد در بـسی   اي است که به دلیل دارا بودن خواص ویژه می     ماده) CMC(کربوکسی متیل سلولز    

قدرت چـسبندگی  . شود در مرمت از کربوکسی متیل سلولز بیشتر به عنوان چسبی ضعیف استفاده می        . استفاده قرار گیرد  

)CMC(برگشت پذیري .  چندان زیاد نیست)CMC(پذیرد  به سهولت انجام می.

) براي ایجاد حالت ژله اي(متیل سلولز  کربوکسی ، به موادو بدست آوردن نسبت آنهابا یکدیگر ترکیب حاللها از پس 

  .اضافه گردید

  : CMC مزیت استفاده از ژل -3-5

  . اثر تخریبی ندارد-1

  . خنثی استCMC ژل pH برروي رنگها و مواد اثر نامطلوب نداشته و -2

ـ                -3 ر جـدا   حتی در صورت ماندن ژل بر سطح اثر، با از دست دادن آب خود، به تدریج ورقـه ورقـه شـده و از سـطح اث

  .شود می
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.نگارنده: منبع.  ضمادگذاري ژل تهیه شده جهت پاکسازي الیه هاي رنگی:38تصویر 

  

  

  : مزیت ژل نسبت به استفاده از محلول-3-6

 در، استفادة ژل نسبت به محلول از کارایی بیشتري برخوردار رويچینی  به دلیل وجود طرح منبت و مشبک و گره

  :مزایاي کاربرد ژل. است

  .ها  نفوذ ژل به داخل خلل و فرج طرح-1

.هاي ضمادگذاري شده  تمیزکاري یکنواخت قسمت-2

  . تعادل و کنترل در روند تمیزکاري و پاکسازي-3

  . سرعت عمل بیشتر و مدت زمان کمتري براي برداشتن الیه رنگ نسبت به محلول-4

  .تر بودن کار با ژل  راحت بودن و آسان-5

  .ان مصرف محلول کاربردي نسبت به ضمادگذاري با محلول صرفه جویی در میز-6 

   صرفه جویی اقتصادي-7

  .  تهیه آسان ژل مورد نظر-8

  . کنترل از نظر مدت زمان ضمادگذاري و ماندگاري برروي در بدلیل نفوذ کمتر در چوب-9
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  .نگارنده: منبع. پاکسازي الیه هاي رنگی بوسیله ژل: 39تصویر 

  
  .نگارنده: منبع. زي الیه هاي رنگی بوسیله ژل پاکسا: 40تصویر 

  
  .نگارنده: منبع.  پاکسازي الیه هاي رنگی بوسیله ژل:41تصویر 

  
  .نگارنده: منبع.  پاکسازي الیه هاي رنگی بوسیله ژل:42تصویر 

. شـود   ش می ها نفوذ کرده و سبب حل الیه هاي رنگی در داخل خود             ژل پاك کننده تهیه شده به راحتی در داخل طرح         

  . شوند ها به آسانی به همراه ژل و به کمک ابزار پاکسازي می بدین صورت بعد از ضمادگذاري این الیه

  
.نگارنده: منبع . قاب پایین لنگه در داراي تزئینات اسلیمی قبل از تمیزکاري: 43تصویر 

  



٢٣

  
.نگارنده: منبع .ي قاب پایین لنگه در داراي تزئینات اسلیمی قبل از تمیزکار: 44تصویر 

  

البته نسبت ( آمونیاك اضافه گردید % 5الزم به ذکر است به ترکیب فوق جهت شستشوي نهایی سطح در مقداري حدود 

 چوب نیز تغییرمـی  pHکه عالوه بر تمیزکاري الیه چرکی و چربی، تا حدودي          ) یابد   درصد کاهش می   40استن نیز به    

  .نماید

  
.نگارنده: منبع. در داراي تزئینات اسلیمی و کتیبه قبل از تمیزکاري الیه هاي رنگی قاب باالي لنگه : 45تصویر 
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.نگارنده: منبع. قاب باالي لنگه در داراي تزئینات اسلیمی و کتیبه بعد از پاکسازي الیه هاي رنگی: 46تصویر 

  

  
  .نگارنده: منبع.  پاکسازي الیه هاي رنگیقبل از: 47تصویر 

  
  .نگارنده: منبع. ر حین پاکسازي الیه هاي رنگی د:48تصویر 

  
  بعد از پاکسازي الیه هاي: 49تصویر 

  .نگارنده: منبع. رنگی با استفاده از ژل آماده شده

  
 بعد از پاکسازي الیه هاي رنگی با استفاده از ژل آماده : 50تصویر 

  .نگارنده: منبع. شده
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  .نگارنده: منبع. گیبعد از پاکسازي  الیه هاي رن: 51تصویر 
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  .نگارنده: منبع. بعد از پاکسازي  الیه هاي رنگی: 52تصویر 

  

  

  نتیجه گیري

یافتن مناسب ترین روش و ماده براي تمیزکاري ایمن و کم مخاطره براي درب با توجه به اهداف این تحقیق یعنی 

 از شیء چوبی براي تامین نیازهاي یرنگحذف اندودهاي  و چوبی نفیس دوران تیموري متعلق به آستان قدس رضوي

 ازکلی هدف  که بطور کامل انجام گردید، مستندنگاري دقیق و علمی اثر و همچنین نگاهداشتی و زیباشناختی شیء

 قطعی است که در . تمیزکاري اشیاء چوبی تاریخی استازصحیح درك مطلبی به رسیدن پژوهش  نایدرمراحل  انجام

تا بعد از بررسی مراحل مختلف   است در پژوهش استفاده گرددارزش تاریخی کمتري داراي اي که ابتدا باید از نمونه

روند  .، بتوان نتایج آن را ارزیابی و سپس بر روي اثر تاریخی بکار بردمی گیردآزمایش که بر روي نمونه جدید صورت 

 از زوال و به حداقل رساندن هر حفاظت براي حفظ ماهیت و وضعیت اشیاء، برطرف کردن یا تعمیر نواقص، جلوگیري

بایست درطی آزمایش، اثر مواد مورد استفاده را روي نمونه جدید بررسی و  در نتیجه می. زوالی در آینده کاربرد دارد

همچنین نظارت و بازبینی و شگردهاي کنترل و مهارت متصدي باتجربه و کسب موفقیت در فرآیند . مقایسه نمود

بایست مستند و برگشت  باید توجه داشت که روشهاي بکار برده شده می. شی را بدنبال داردبیشترین نتیجه رضایت بخ

بسیاري از فاکتورها، در . پذیر باشند و کلیه مواد افزوده و قابل شناسایی باید از شیء اصلی یا نمونه زدوده و اصالح گردد
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مثالً رنگ، . دهند هاي زیرین به دست می الیهروانی نتیجه تمیزکاري تأثیر دارد وحتی برخی مواد کارکترهایی از 

هاي چرکی، تغییر در پارامترهاي  الزمه تغییر در ضخامت الیه. تخلخل، ساختار سطح همه در فرآیند تأثیر گذارند

  .عملیات تمیزکاري است

مناسب  روي نمونه مورد آزمایش قرار گرفت، ژل پاك کننده عملی بره به آنچه که ذکر آن گذشت و بطوربا توج

. دگردمی  از موادي تهیه گردید که بیشترین کارایی را داشته و پس از استفاده جهت تمیزکاري از سطح اثر جدا بوده و

، استفاده نمودن از موادي که منبت و مشبک دوره تیموريبه دلیل پیچیده بودن طرح منبت و مشبک موجود در درِ 

و پاکسازي و کرد نفوذ  ژل بخوبی در نقاط مختلف در. ودد، ضروري باي داشته و باعث آسیب به اثر نگردن حالت ژله

  .تمیزکاري در را حاصل نمود و پس از آن با شستشوي نهایی تمامی مواد از سطح در جدا گشتند

  

  منابع و مأخذ

ارت  انتشارات وز:تهران. دکتر سیروس ابراهیم زاده:  ترجمۀ.صنایع دستی کهن ایران .)1372(ولف هانس .  اي

  فرهنگ و ارشاد اسالمی

سید محمد :  ترجمۀ.ي اسالمی در ایران و آسیاي مرکزيهنر و معمار .)1382(وم؛ جاناتان  ام بل؛بلر؛ شیال

  .  انتشارات سازمان چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:تهران. موسی هاشمی گلپایگانی

 انتشارات :تهران. راقیاردشیر اش:  ترجمۀ).چاپ دوم (اسالمیهنر و معماري  .)1385 (ن ام بلوم؛ جاناتا؛بلر؛ شیال

  .سروش

   . انتشارات دانشگاه تهران:تهران. اصول تشریح چوب .)1333( رضا ،حجازي

انتشارات مرکز نشر : تهران. گره چینی در معماري اسالمی و هنرهاي دستی .)1365 (حسین، زمرشیدي

  .دانشگاهی

 ادارة کل موزه ها آستان ات انتشار:مشهد. مهرداد وحدتی:  ترجمۀ. آثار چوبیحفاظت از .)1363( سوارنا ،کمال

  .قدس، گروه پژوهش و برنامه ریزي

  .، سال دوم، شمارة اولنشریۀ خراسان پژوهی ."عرفی دري نفیس از موزة آستان قدسم" .)1378( حشمت ،کفیلی

 مرمت اشیاء تاریخی و فرهنگی و مجموعه مقاالت ششمین همایش حفاظت و .)1385( مازیار ،نیک بر

 مناسب براي پاکسازي آثار جایگزینی) cmc(تزئینات وابسته به معماري، کربوکسی متیل سلولز 

. انتشارات پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی:تهران. تاریخی

Sook Koh;Yang (2005). Laser Cleaning as a Conservation, 
Technique for Corroded Metal Artifact, DOCTORAL TH E S I S, Luleå  
University of Technology Department of Applied Physics and Mechanical 
Engineering Division of Manufacturing Systems Engineering, Sweden,
Luleå , December 2005.
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پیوست

:شود ه چهارچوب به سه شیوه انجام میاتصال آالت به کالفها، و کالفها بنحوه 

اندازه فاق و زبانه نسبت به ظرافـت کـار          .  اتصال به وسیله مادگی یا ساختن فاق در کالف و زبانه در آالت             :الف

سپس هر دو با سریشم آغشته و با چکش بـه انتهـاي آلـت داراي زبانـه     . شود  سانتیمتر ساخته می3بین چند میلیمتر تا  

پس از خشک شدن سریشم، مرکز اتصال دو قطعه .  زبانه در فاق کالف، خوب نشست کند و جا بگیردشود تا کوبیده می

  ).1365زمرشیدي، . (شود تا آلت جزم و جفت به کالف بچسبد و جاي بازي نداشته باشد بوسیله مته سوراخ کوبیده می

  
  . اتصال بوسیله فاق و زبانه:53تصویر 

ر معماري اسالمی و هنرهاي حسین زمرشیدي؛ گره چینی د: منبع

  .1365دستی، سال 

  
  . اتصال بوسیله فاق و زبانه:54تصویر 

حسین زمرشیدي؛ گره چینی در معماري اسالمی و هنرهاي : منبع

  .1365دستی، سال 

  

بدیهی . گیرد تا یک پنجره مشبک با کار گره بوجود آید           اتصال کالفها به چهارچوب نیز به همین شیوه انجام می         

براي این کارها بیشتر    . رسد، باید سخت و مقاوم باشد       چوبی که به مصرف ساختن آالت و کالفها و چهارچوب می          است  

از چوبهاي نارنج، فوفل و گردو که داراي رنگهاي متفاوت و مقاومت زیـاد در مقابـل تغییـرات جـوي هـستند اسـتفاده                         

  ).1365زمرشیدي، . (شود می

شود و در کالف نیز به همان اندازه  رف آلت به اندازه چند میلیمتر زبانه میدر این شیوه یک ط.  اتصاالت کوم:ب

آنگاه در همان محل آلـت و  . آورند تا پس از آغشته شدن به سریشم هر دو جزم و جفت در هم فرو بروند                مادگی در می  

کـالف بـه چهـارچوب    پس از بوجود آمدن یک تخته یا قطعه بزرگ به همین شـیوه   . کنند  کالف را به یکدیگر میخ می     

  ).1365زمرشیدي ، (.گرچه این شیوه استحکام شیوه قبلی را ندارد، اما امروز بیشتر معمول است. گردد  متصل می
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  .اتصاالت کوم: 55تصویر 

حسین زمرشیدي؛ گره چینی در معماري اسالمی و هنرهاي : منبع

  .1365دستی، سال 

  
  . اتصاالت کوم:56تصویر 

ي؛ گره چینی در معماري اسالمی و هنرهاي حسین زمرشید: منبع

.1365دستی، سال 

  

  

در این روش نیمی از ضخامت آالت برداشته شده و به اندازه این ضـخامت کـالف               .  اتصاالت بوسیله نیمانیم   :ج

شود تا هیچ جاي بازي و حرکت  سپس هر دو با سریشم به هم چسبیده و میخکوب می       . شود  نیز به شکل خزانه گود می     

تر است امـا بـه        این اتصال از نوع قبلی مقاوم     . گیرد  اتصال کالف به چارچوب نیز به همین شیوه انجام می         . اشته باشد ند

  ).1365زمرشیدي، . (رسد پاي شیوه اولی نمی

  
 اتصاالت بوسیله :57تصویر 

  .نیمانیم

حسین زمرشیدي؛ گره : منبع

چینی در معماري اسالمی و 

.1365هنرهاي دستی، سال 
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