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مطالعه بازشناسي مواد ،مصالح و تكنيك ساخت
موزاییکهای تزیینی ساسانی (كاخ بيشاپور)
علیرضا بهرمان

*

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﻰ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﻰ و ﮔﺮدﺷﮕﺮى ،ﺗﻬﺮان.
)ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،92/10/18 :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﻰ(92/12/11 :

چکیده

ﻫﻨﺮ ﻣﻮزاﯾﯿﮏﮐﺎرى ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺰﯾﯿﻨﻰ در ﺑﻨﺎ ،از ﻗﺪﻣﺘﻰ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﺗﻤﺪنﻫﺎى ﻣﺼﺮ،
ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ،ﯾﻮﻧﺎن ،روم و ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﭼﻨﺪاﻧﻰ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺒﻮده و ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻄﺤﻰ اﻧﺪك در دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﻰ و در ﺣﯿﺎط ﻣﻮزاﯾﯿﮏ ﮐﺎخ ﺑﯿﺸﺎﭘﻮر ،اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﺶرو،
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ -آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاد ،ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﮑﯿﻨﮏﻫﺎى ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪاى ﺑﯿﻦ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎى ﺳــﺎﺧﺖ ﻣﻮزاﯾﯿﮏﮐﺎرى ﮐﺎخﻫﺎى ﺳﺎﺳــﺎﻧﻰ و ﻫﻨﺮ ﻣﻮزاﯾﯿﮏﮐﺎرى روم
ﺑﺎﺳــﺘﺎن دارد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﻰ -آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻰ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮزاﯾﯿﮏﻫﺎى
ﺳﺎﺳــﺎﻧﻰ ،وﺟﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﻣﻮزاﯾﯿﮏﮐﺎرى ﺗﻤﺪن روم را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮات
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ارزﯾﺎﺑﻰ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﻰﻫﺎى ﻫﻨﺮى و ﻓﻨﻰ ﻣﻮزاﯾﯿﮏﻫﺎى ﺑﯿﺸﺎﭘﻮر ،ﺳﻌﻰ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﻰ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﻰﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨﻰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﻰ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻣﻮزاﯾﯿﮏﮐﺎرى ﺑﺎ
ﺗﮑﻨﯿﮏ دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﻰ ﻣﻬﯿﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .روش ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺌﻮرﯾﮏ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻰ و ﺗﺠﺰﯾﻪ
و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.

واژههای کلیدی

ﻣﻮزاﯾﯿﮏ ،ﺳﺎﺳﺎﻧﻰ ،ﻣﻼت آﻫﮑﻰ ،ﺳﻨﮓ رﺳﻮﺑﻰ ،رم ،ﺑﯿﺸﺎﭘﻮر.

*ﺗﻠﻔﻦ ،021-66736584 :ﻧﻤﺎﺑﺮ.E-mail: Alireza_bahreman2002@yahoo.com ،021-66736585 :
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مقدمه

بیﺶ از 60ســال از زمان کﺸﻒ تزیینات موزاییﮏکاری حیاط
موزاییﮏ کاخ بیﺸــاﭘور میﮔﺬرد .موزاییﮏهای کﺸﻒ ﺷده در این
حﻔاری ،با اتمام فﺼل کاوش در همان تاریﺦ ،از محل سایﺖ جمﻊآوری
و تنها ﭼند قﻄﻌﮥ آن به موزه ایران باستان واﮔﺬار ﮔردید .محمدتقی
مﺼﻄﻔوی رﺋیﺲ وقﺖ موزه ایران باســتان در این باره مینویسد“:با
وجود اینﮑه در نتیﺠﮥ یﻐما و ویرانیهای ناﺷی از بیداد و جهل که از
ثمرات حادثﮥ مﻌروف به نهضﺖ جنوب بود ،قسمﺖ بیﺸتر موزاییﮏها
تﺒاه ﮔردید و تنها دو مﺠلﺲ زیﺒای آن نﺼیﺐ موزة ایران باستان ﺷد“
)مﺼﻄﻔوی .(13 - 2 ،1336 ،از ســوی دیﮕر ،در ﮔزارﺷات ارایهﺷده
از حﻔاری نیز تنها به تﺸــریﺢ نقوش ،مــﮑان و موقﻌیﺖ قرارﮔیری
آنها در حیاط کاخ بیﺸاﭘور اکتﻔا ﺷده و هیﭻ اطالعاتی در خﺼوص

مواد ،مﺼالﺢ و تﮑنیﮏ ساخﺖ موزاییﮏهای کﺸﻒ ﺷده ارایه نﺸده
اسﺖ .نقﺼان اطالعات علمی فوقالﺬکر ،ضرورت ﭘژوهﺶ ﭘیﺶروی
را مﻄرح نمــود .لﺬا در این ﭘژوهﺶ تالش ﮔردید تا با اســتﻔاده از
روشهای علمی _ آزمایﺸــﮕاهی ،هنر موزاییﮏکاری بیﺸــاﭘور و
فنﺂوری این هنر در دوره ساســانی مورد مﻄالﻌه قرار ﮔیرد و فنون
ساخﺖ آن بازﺷناسی ﮔردد .این ﭘژوهﺶ براساس مﻄالﻌات تاریخی،
میدانی ،نمونه برداری و انﺠام آزمایﺸات علمی با استﻔاده از تﺠهیزات
میﮑروسﮑوﭘی ،ﭘتروﮔرافی ،سیستمهای ﺷیمی دستﮕاهی و در نهایﺖ
تﺠزیه و تحلیل دادهها و نتیﺠهﮔیری انﺠام ﭘﺬیرفته اسﺖ .در بخﺶ
عملیاتی این ﭘژوهﺶ ،بر بســتر اطالعات علمی حاصل ﺷــده ،یﮏ
نمونه از تزیینات موزاییﮏ کاری بیﺸاﭘور بازسازی ﺷد.

-1تعریﻒ موزاییك
فرهنﮓ لﻐات آکســﻔورد ،موزاییﮏ را یﮏ فرم از کار یا هنر
میدانــد که از کنار هم قرار دادن قﻄﻌات کوﭼﮏ رنﮕی ســنﮓ،
ﺷیﺸــه و یا مواد دیﮕر ســاخته ﺷده و تﺸــﮑیل یﮏ تﺼویر را
میدهد .تﻌاریﻒ مﺸــابهی نیــز در دایرهالمﻌارف هنری جهان از
موزاییﮏ ﺷده اســﺖ که در آن نیز موزاییﮏ را تﺼویری میداند
که از قﻄﻌات کوﭼﮏ ســنﮓ و یا ﺷیﺸــه تﺸﮑیل ﺷده اسﺖ .در
فرهنﮓ واژﮔان فرهنﮕســتان هنر ایران نیــز برای موزاییﮏ این
تﻌریﻒ ارایه میﺷود .تﺼویری که با ﭼیدن منﻈم و هموار قﻄﻌات
کوﭼﮏ ســنﮓهای رنﮕی یا سﻔال در کنار هم ساخته میﺷود و
آن را موزاییﮏ یا ﭘارهﭼین مینامند.
 1-1تاریخﭽه کاربرد موزاییك در هنر تزیین معماری جهان
تزیین بناها با اﺷــﮑال اولیه هنر موزاییﮏ از دیر زمان مورد
اســتﻔاده مﻌماران و هنرمندان قرار داﺷــته ،بﻄوری که میتوان
ﮔﻔﺖ تاریﺦ ســاخﺖ اولین نمونههای موزاییﮏ در جهان به ﭼهار
هزار سال قﺒل یا حتی بیﺸتر برمیﮔردد .بنﻈر میرسد ،نخستین
بــار زمانی که انســان برخی دانههای ﮔیاهــی را با هدف تزیین
در بدنه ﮔلی و نرم دیوارها و یا ســتونها فرو میکرد ،اندیﺸــه
ســاخﺖ تزیین موزاییﮏ در او ﺷﮑل ﮔرفﺖ و روﺷی ابداع ﮔردید
که بﻌدها با نام موزاییﮏ ﺷــناخته ﺷــد .به هر حال اولین نمونه
موزاییﮏکاری که تاکنون کﺸﻒ ﺷده اسﺖ ،مربوط به ساختمان
یﮏ مﻌﺒد در بینالنهرین میباﺷــد)تﺼویر  .(1باستان ﺷناسان،
تاریﺦ این مﻌﺒد را وابســته به نیمه دوم هزاره سوم قﺒل از میالد
میدانند .تزیین این ستون با روﺷی ﺷﺒیه موزاییﮏ و با استﻔاده
از قﻄﻌات مخرطی ﺷﮑل سﻔالینههای رنﮕی ساخته ﺷده اسﺖ.
اما به هرحال در جهان باستان ،یونانیان بودند که تﮑنیﮏ هنر
موزاییﮏ را بســﻂ و توسﻌه دادند .در حﻔاریهای باستانﺷناسی

محوطههای مربوط به تمدن یونان باستان با قدمتی برابر با قرن
هﺸتم قﺒل از میالد ،یﮏ سنﮓ فرش کﺸﻒ ﺷد که با استﻔاده از
سنﮓریزههای رنﮕی ساخته ﺷده اسﺖ ،هر ﭼند این سنﮓ فرش
هنوز از نﻈم کافی برخوردار نیســﺖ و در ﮔامهای آﻏازین هنری
اسﺖ که امروز به عنوان موزاییﮏ ﺷناخته میﺷود ،اما با ﭘیﺸرفﺖ
هنر موزاییﮏ ،هنرمندان یونانی موزاییﮏهایی ساختند که تﺼاویر
را واقﻌیتر نمایان میکرد .هنرمندان یونانی تالش داﺷــتند که
تﺼاویر موزاییﮏ از لحاظ ﭘرداختن به جزﺋیات و سایهها به تﺼاویر
نقاﺷی نزدیﮏ ﺷــوند ،بنابراین فیﮑور موزاییﮏهای یونانی ﺷاید
کﭙی ﺷده از نقاﺷی و یا با آنها تﻄﺒیﻖ داده می ﺷدند .این ﺷﺒاهﺖ
در واقﻊ یﮏ اعتﺒار بزرگ برای تابلو موزاییﮏ محســوب میﺷد.
آنها همﭽنین برای بهتر ﺷدن نقﺶها در تابلو موزاییﮏ ،ابزارهای
ﮔوناﮔونی مانند ﺷاقول که به عنوان ابزار ترازبندی خﻄوط کاربرد
دارد ،اســتﻔاده کردند .این ﭘیﺸرفﺖ و توسﻌه هنر موزاییﮏ یونان
را میتوان به وضوح در برخی از اماکن تحﺖ ســیﻄره این تمدن
مﺸــاهده نمود .یﮑی از مﻌروفترین این مﮑانها ،موزاییﮏهای

تصویر -1ستون تزیین شده با شیوه موزاییك (قطعات گل خشك شده رنگی) معبد
اوروك 1در بینالنهرین ،موزه استالیﭻ ،2برلین.
ماخﺬ) http://mosaicmatters.co.uk/mosaics/index.htm( :
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مﻌﺒد ﭘرکامو 3در ﭘایتخﺖ میســیا ،4اسﺖ .مﮑانی که در آن اولین
مدرسه موزاییﮏ تحﺖ نﻈر استاد هنرمند سوساس 5تاسیﺲ ﺷد
)www.britannica.com/EBchecked/topic/393310/mo-
 .(saic/74109/Periodsدر ایــن دوره ،کاﺷــی موزاییﮏ ﭼنان
محﺒوب ﺷــده بودکه برای تزیین خانههــای مﻌمولی هم مورد
اســتﻔاده قرار میﮔرفﺖ .با افول تمدن یونان و ﺷــﮑوفایی رم در
قــرن ﭼهارم قﺒل از میالد ،تﮑینﮏ هنــر موزاییﮏ در این تمدن
نیــز رواج یافﺖ .در موزاییﮏ های رومی نقوش دقیﻖ هندســی،
منﻈره و نقوش انســانی مورد توجه قرار میﮔرفﺖ .ﮔســترش و
استقﺒال رومیها از هنر موزاییﮏ موجﺐ ﮔردید که در بسیاری از
بناهای رومی از این هنر برای تزیین بنا اســتﻔاده ﺷود ،به همین
دلیل تاکنون در مﻄالﻌات و حﻔاریهای باستانﺷناسی مربوط به
تمدن رم ،تﻌداد زیادی بنا با تزیینات موزاییﮏ کﺸﻒ ﺷده اسﺖ.
در هنر موزاییﮏ روم ،موزاییﮏ تنها یﮏ تﺼویر برای تزیین اتاق
نیســﺖ ،بلﮑه این تزیینات حاوی ﭘیامهایی برای بازدیدکنندﮔان
نیز هســﺖ .آثار رومی ﺷــامل نمایﺶ درخﺸان نقوش هندسی،
صحنههایی از منﻈر خدایان و موضوعات بومی اســﺖ و بیﺸــتر
در کﻒ تاﻻرها اجر میﮔردیده اســﺖ .یﮑی از مﺸــهورترین این
موزاییــﮏ کاریها ،تزیینــات حمام ﭘمﭙی مربوط به ســده اول
بﻌد از میالد اســﺖ .موزاییﮏ رومی به ســﻔارش کارفرما ساخته
میﺷــده و بنﻈر میرسد بیﺸــترین هدف آن انتقال موقﻌیﺖ و
جایﮕاه کارفرما و تاثیرﮔﺬاری آن بر بیننده بوده اســﺖ .بیندهای
که میتوانســته بیننده خاص و یا عام باﺷد .موزاییﮏهای رومی
برای تزیین کاخها ،دادﮔاهها ،حمامهای عمومی ،فروﺷﮕاهها و یا
مﮑانهایی با فﻌالیﺖ اقتﺼادی ساخته میﺷده اسﺖ .مﮑان ساخﺖ
موزاییﮏ میتوانسﺖ یﮏ اتاق خﺼوصی مانند اتاق خواب یا اتاق
ناهارخوری و یا سالن ﭘﺬیرایی نیز باﺷد .موزاییﮏ رومی با هدف
تقویﺖ ســاختار اجتماعی روم و یا موقﻌیﺖ اجتماعی کسانی که
آنها را ســﻔارش می دادند ،ساخته میﺷد )www.mariamilani.
 .(comباستانﺷناســان و متخﺼﺼان هنر موزاییﮏ اعتقاد دارند
که بیﺸــترکارﮔران موزاییﮏکار ،رومی و یونانی بودهاند .تﺼاویر
مربــوط به این ﮔروه از موزاییﮏها را میتوان در محوطه تاریخی
بیوتی آو دوریــﺲ 6به آدرس اینترنتی www.albaniancorner.
 comمﺸاهده کرد.
با ﺷــروع تمدن روم ﺷــرقی )تمدن بیزانﺲ( در قرن ﭘنﺠم
میــالدی و در مرکــز آن قســﻄنﻄنیه )اســتانﺒول فﻌلی( ،هنر
موزاییﮏ از مﺸــخﺼات جدیدتری برخوردار ﺷــد و آن را ارتقاء
بخﺸــید .موزاییﮏ بیزانﺲ بیﺸتر به اﺷﮑال ﭘیﭽیده و نقﺶهای
حیوانــی ،تﺼاویر انســانی ماننــد صحنههای مﺬهﺒــی و ﭘرتره
امﭙراطوران و زنان ایﺸان توجه داﺷﺖ .موزاییﮏهای بیزانسی به
تقلید از نقاﺷــیها و برای رســید به نقوﺷی نزدیﮏ به نقاﺷی از
قﻄﻌات سنﮓ و ﺷیﺸههای رنﮕی بسیار کوﭼﮏ استﻔاده میکرد.
هنر موزاییﮏ بیزانﺲ از لحاظ ســﺒﮏ و بﮑار بردن ﺷیﺸــههای
مخﺼوص و قﻄﻌات ﺷیﺸــه ،تحﺖ نﻔوذ هنر هند ﺷرقی ساخته
میﺷــد .اما در جهان اســالم کــه در آن دوره تاریخی بر بخﺶ

وســیﻌی از تمدن جهان تسلﻂ داﺷﺖ ،موزاییﮏ با ﺷﮑل دیﮕری
مﻄرح بود .در قرون هﺸتم میالدی ،مسلمانان موزاییﮏ اسالمی
یــا هنر کاﺷــیکاری را به جزیره لﺒیری 7در ﻏــرب اروﭘا آوردند
) .(.www. thejojofshards. co . uk/history/modern. shtml
موزاییﮏ اســالمی و به ویژه ایرانی ،تﻔاوتهای زیادی با آنﭽه در
ﻏرب به عنوان موزاییﮏ ﺷناخته میﺷد ،داﺷﺖ .در هنر موزاییﮏ
اســالمی یا کاﺷیﮑاری ایرانی -اســالمی ،اجزای تﺸﮑیل دهنده
موزاییﮏ ،قﻄﻌات کاﺷــی بودند .در واقﻊ آنﭽــه در هنر ایران با
عنوان کاﺷــی مﻌرق یا مﻌقلی ﺷــناخته میﺷد ،در ﻏرب بﻌنوان
موزاییﮏ اسالمی نامﮕﺬاری و ﺷــناخته ﺷد .از دیﮕر تﻔاوتهای
موجــود بین هنر موزاییﮏ بیزانﺲ و اســالمی در نوع مﻔاهیم و
نقﺶ آنها بود .در هنر موزاییﮏ بیزانﺲ ،نقﺶها ،ﺷمایل هستند
و تضــاد رنﮕی زیــادی در رنﮓها وجــود دارد ،در حالی که در
موزاییﮏ اسالمی ،بیﺸــتر نقوش را اﺷﮑال هندسی که براساس
محاســﺒات ریاضی طراحی میﺷد ،تﺸــﮑیل میداد ،بﻄور مﺜال
در تزیینات مســﺠد قرطﺒه و الحمرا در اسﭙانیا نمونههای از این
نقوش را میتوان مﺸاهده کرد.

-2بحﺚ
مﻌمــاری ایران در نیمــه اول ﭘیﺶ از میالد مســیﺢ و در
عهد امﭙراطوری هخامنﺸــی به اوج ﺷــﮑوفایی خود دسﺖ یافﺖ
و از بسیاری جهات ســرآمد مﻌماری جهان روزﮔار خود ﮔردید.
مﻄالﻌات باستانﺷناســی و تحقیقات انﺠام ﺷده در بناهای این
عهد به ویژه در بناهای ﭘاســارﮔاد و تخﺖ جمﺸید حﮑایﺖ از این
دارد که در ســاخﺖ این بناها ،مﻌماران و هنرمندان بســیاری از
سراســر جهان متمدن آن روزﮔار حضور داﺷتهاند .این حضور به
وضوح در ﺷــیوههای ســاخﺖ و تزیین کاخهای هخامنﺸی قابل
مﺸــاهده اسﺖ .اما آنﭽه جای تﻌﺠﺐ اســﺖ اینﮑه در تزیین این
بناها از هنر موزاییﮏ که در آن دوران یﮑی از هنرهای متداول در
بناهای یونانی و مﺼر و حتی بینالنهرین بوده ،هیﭻ اســتﻔادهای
به عمل نیامده اســﺖ .حال آنﮑه میدانیم که یونانیان و مﺼریان
کــه در تمدن خود به طور ﮔســترده از این هنر بهره بردهاند نیز
در ســاخﺖ بنای تحﺖ جمﺸید حضور داﺷــته و فنون مﻌماری
و هنــری خــود را در این بنا بــﮑار ﮔرفتهاند .به هــر حال آنﭽه
تاکنون مﻄالﻌات و کﺸــﻔیات باستانﺷناسی نﺸان داده اسﺖ ،در
بناهای ایران تا قﺒل از دوران ساســانی ،هیﭻ نﺸــانهای از کاربرد
هنر موزاییﮏ دیده نمیﺷــود .آیا هنر موزاییﮏ در میان ایرانیان
اقﺒالی نداﺷــته اسﺖ .الﺒته در ”حﻔاری یﮑی از حمامهای ﺷوش،
نﺸــانههایی از یﮏ نوع موزاییﮏ ابتدایی مﺸاهده ﺷده که از آن
برای کﻒسازی حمام استﻔاده ﺷده اسﺖ .هرﭼند این کﻒسازی
هنوز آن ﭼیزی نیســﺖ که ما آن را موزاییﮏ حقیقی مینامیم،
اما کﻒﭘوﺷی اســﺖ که با قلوه سنﮓ اجرا ﺷده اسﺖ .اندازه این
قلوه ســنﮓها عموماً به بزرﮔی یﮏ تخم مرغ اســﺖ که از میان
ﺷﮑســته ﺷده و به صورت هستهای در درون ﻻیهای از مالت فرو
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برده ﺷــدهاند ،ولی همین کﻒســازی به رنﮓهای سﻔید ،سیاه،
صورتی و قرمز ،در برﮔیرنده نقﺶمایه ﺷــﮑلدار بوده و علیرﻏم
حالﺖ بســیار بخﺶبندی ﺷــده و ﭘارهﭘاره در زمان کﺸﻒ ،از آن
اﺷﮑال حیوانات ،ﮔلها و قســمتی از یﮏ کتیﺒه یونانی برداﺷﺖ
ﺷده اســﺖ )ﮔریﺸمن .(117 ،1378 ،به هرحال تاکنون تنها در
کاخ بیﺸــاﭘور تابلوهای موزاییﮏ کﺸﻒ ﺷده اسﺖ و به جز آن در
هیﭻ بنای ساسانی که در سرزمین امروزی ایران قرار دارد ،تزیین
موزاییﮏ کﺸﻒ نﺸده اسﺖ .الﺒته در منابﻊ ادبی که درباره ﺷﮑوه
و جالل کاخ تیسﻔون نوﺷته ﺷــده ،از تزیین موزاییﮏکاری این
کاخ صحﺒﺖ به میان رفته و ﮔﻔته ﺷده اسﺖ که خسرو انوﺷیروان
دستور ســاختن آنها را روی دیوارهای تاﻻر تخﺖ خود داده بود.
مسﻌودی حﮑایﺖ میکند ،خســرو ﭘﺲ از عقد صلﺢ با امﭙراطور
روم ،از ســوریه مرمر و سنﮓهای رنﮕین ﺷــده و ﭼندین قسم
فسیﻔسه )فسیﻔســه ،ترکیﺒی اسﺖ از ﺷیﺸه و سنﮓ درخﺸان و
رنﮕارنﮓ ،که به ﺷــﮑل مﮑﻌﺐ برای تزیین کﻒ اتاقها و عمارت
بﮑار میبرند( با خود آورد ،بﻌضی از آنها از حیﺚ منﻈر ﺷﺒیه جام
بلور اســﺖ .خســرو ﭘﺲ از اینﮑه با این ﻏنیمﺖ ﮔرانبها به عراق
بازﮔﺸــﺖ ،در نزدیﮑی مداﺋن ﺷهری بنا نمود که آن را رومیه 8نام
نهاد .عمارت و اندرون حﺼار را مﻄابﻖ آنﭽه در انﻄاکیه و ســایر
بالد سوریه دیده بود ،با موزاییﮏ زینﺖ داد .دیوارهای رومیه که
از مالت ﮔل بنا ﺷــده ،امروزه هرﭼند تا نیمه خراب ﮔردیده ،ولی
هنوز استوار و ﮔواه صحﺖ توصیﻒ ما اسﺖ)کریستن سن،1368 ،
 .(510در این منابﻊ اﺷــاره به تابلویی از جنﺲ موزاییﮏ میﺷود
که به دستور انوﺷــیروان ساخته ﺷده و در آن محاصره آنتیوس
توســﻂ ایرانیان و اردوﮔاه آنها دیده میﺷــده اسﺖ .در این تابلو
موزاییﮏ ،ﺷاه ﺷاهان با لﺒاسی سﺒز ،سوار بر اسﺒی زرد بوده و در
مقابل او ایرانیان و رومیان در صﻒهای متﻌدد ایســتاده بودهاند.
هرتسﻔلد نﺸان داده اسﺖ که این تابلو ،نقاﺷی نیسﺖ بلﮑه کام ً
ال
موزاییﮏ اسﺖ زیرا که مسﻌودی از واژه کوبوس) 9نامی اسﺖ که
برای مهره هایی الوان که در ســاخﺖ تابلوهای موزاییﮏ ساخته
ﺷــده در خانههای ﺷهر جدید رومیه ،ﺷــهری که خسرو ﭘرویز
آن را در نزدیﮑــی تیســﻔون بنا کرد بﮑار رفته اســﺖ( ،در مورد
آن اســتﻔاده کرده اســﺖ .ضمناً برای ارایه دلیل به ﭼند عدد از
قﻄﻌات ســنﮓ کوﭼﮏ مﮑﻌﺐ ﺷــﮑل )تاس مانند( که در همان
تاﻻر تیسﻔون ) (Sarre and Herzfeld,1920 II, 70ﭘیدا کرده،
اﺷــاره میکند .او به دلیل دیﮕری نیز اﺷاره دارد از جمله آثاری
که به هنﮕام حﻔاریهای باستانﺷناختی در تیسﻔون )باقیمانده
موزاییﮏهایــی در ما _ آنریده 10و اون -زاآرتر (11و همینﻄور در
کاخها ﭘیدا کرده اســﺖ ) .(Kuhnel,1933,26بدیهی اســﺖ که
این ﺷواهد مربوط به دورهای اسﺖ که ﻻاقل سه قرن متاخرتر از
دوره ﺷاﭘور اول ،بنیانﮕﺬار بیﺸاﭘور اسﺖ .تﺌو.فیالکﺖ 12میﮔوید:
همین که صلﺢ بر قرار ﺷــد ،ژوستی نی ین 13برای خسرو ،بنایان
و مﻌمــاران یونانــی اعزام کرد تا در ســاختن کاخها و منازل به
ایﺸــان کمﮏ کنند .ﭼه ﭼیزی از این تﺼور منﻄقیتر اسﺖ که
فرض کنیم که ﺷاه تمایل خود را به داﺷتن تزیینات مﺸابهی در

اقامتﮕاه جدید خود بیﺸاﭘور نﺸان داده اسﺖ و تﺼمیم ﮔرفته که
به کمﮏ نیروی انسانی متخﺼﺺ سوریهایها و حتی رومیها که
میتوانســته به راحتی آنها را در بین زندانیان خود بیابد و کم و
بیــﺶ آنها را بﺼورت آزاد به کار به ﮔمــارد ،آن را برﭘا کند .زیرا
موزاییﮏکاران در واقﻊ صنﻌﺖﮔرانی بودند که برای انﺠام ساخﺖ
موزاییﮏ از یﮏ جا به جای دیﮕر دعوت میﺷــده اند )ﮔریﺸمن،
 .(117،1387بنابراین هرﭼه جلوتر برویم دﭼار اﺷــتﺒاه کمتری
میﺷویم و به این نتیﺠه میرسیم که اکﺜر یا همه موزاییﮏکارانی
که برای ﺷاﭘور اول کار میکردهاند از سوریه و به خﺼوص از ﺷهر
آنتیوس میآمدهاند .لﺬا جای تﻌﺠﺐ اسﺖ که موزاییﮏ بیﺸاﭘور،
ابداع خارجی و اجرای ﺷده توسﻂ نیروی کاری اسﺖ که از خارج
آمده اما قویاً نﺸان از ﺷیوه و سﺒﮑی داﺷته اسﺖ که در این عﺼر
در آنتیوس ﺷــﮑوفا بوده اسﺖ )ﮔریﺸــمن .(119 ،1378 ،اولین
واکنﺶ ما در ﭘیدا ﺷــدن موزاییﮏ ایوان این بود که در آن یﮏ
کار رومی و به احتمال زیاد یﮏ کار ســوری )ســوریهای( را باز
ﺷناســیم ،الﺒته با اســتناد به مﻔهومی که از مﺠموعه این تزیین
دریافﺖ میﺷــود و همﭽنین از طریﻖ اجرای این جزﺋیات .قﺒ ً
ال
دیدیم دورهای که برﭘایی ایوان و اجرای کﻒسازی به آن منتﺼﺐ
میﺷود ،باید خیلی نزدیﮏ به ﭘیروزی بزرگ ﺷاﭘور اول بر والرین
باﺷــد .بنابراین آنتیوخوس ،تﻌداد زیــادی موزاییﮏکار را فراهم
کرده اسﺖ .بیتردید موزاییﮏ بیﺸــاﭘور عمیقاً از موزاییﮏهایی
الهام ﮔرفته که در ﭘایتخﺖ ســوریه ﺷــناخته ﺷده بوده و آنها را
میتوان به بخﺶ دوم قرن ســوم نسﺒﺖ داد )ﮔریﺸمن،1378 ،
 .(120به هر حال مﻄالﻌات باستانﺷناسی تاکنون حﮑایﺖ از آن
دارد کــه هنر موزاییﮏکاری در ایران بــر ﮔرفته از هنر رومیها
اســﺖ .به دنﺒال تحلیلهای باستانﺷناسی و در جهﺖ روﺷنتر
ﺷــدن موضوع و ﺷناســایی هنرمندان طراح و سازندﮔان اصلی
موزاییﮏهای بیﺸــاﭘور ،به نﻈر میرســد روشهای ﭘژوهﺸــی
مختلﻔــی را میتوان دنﺒال کرد که از آن جمله مقایســه نقوش
موزاییﮏکاریهــا با نقوش ﻇــروف متﻌلﻖ به دوره ساســانی و
همﭽنین نقﺶبرجستههای ساسانی که بﻄور ﮔسترده در دوران
ساسانی اجرا و استادکاران آنها قﻄﻌاً ایرانی بودهاند .از نﮕاه فنی نیز
با اتﮑا به مﻄالﻌات علمی _ آزمایﺸــﮕاهی و بررسی مواد و مﺼالﺢ
و فنون بﮑار ﮔرفته ﺷده در ساخﺖ موزاییﮏکاریهای بیﺸاﭘور و
مقایســه آن با موزاییﮏهای هم عﺼر خود در تمدن روم ،ﭘیروی
موزاییﮏ بیﺸــاﭘور از موزاییﮏ روم و یا میزان مداخله هنرمندان
رومی و یا ایرانی در اجرای آنها را میتوان مورد بررسی قرار داد.
بررســی نقوش ﻇروف تزیینی و تﺸــریﻔاتی دوران ساسانی
نﺸان میدهد که نقوش ایﺠاد ﺷده بر روی این ﻇروف ،بر حسﺐ
نوع کاربرد تﻌریﻒ ﺷــده برای آنها متﻔاوت بوده اسﺖ ،بﻄور مﺜال
ﻇروف تﺸریﻔاتی که ﺷاید بیﺸتر جنﺒه هدیه به ﭘادﺷاه را داﺷته
اســﺖ ،عمدتاً دارای نقوش صحنه ﺷﮑار هستند و در آنها ﺷاه با
هیﺒتی مقتدر و با لﺒاس ﺷــﮑار ترسیم ﺷده و در بیﺸتر آنها ﺷاه
سوار بر اسﺐ ،ﺷتر و یا حتی ﮔوزن مﺸﻐول ﺷﮑار حیوانات اسﺖ.
به نﻈر میرسد که این ﮔونه ﻇروف بیﺸتر در تاﻻرهای عمومی و
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یا مراسم رسمی مورد استﻔاده و یا به نمایﺶ ﮔﺬاﺷته میﺷدهاند
)تﺼاویر 2و .(3
نقــوش این ﻇــروف بــه نقوش حﺠــاری ﺷــده در نقﺶ
برجســتههای صخرهای ایــن دوره نزدیﮏ اســﺖ .اما ﮔروه دوم
ﻇروف ساســانی ،ﻇروفی هســتند که در مراسم و میهمانیهای
خﺼوصی درباریان مورد اســتﻔاده قرار داده میﺷــده اسﺖ .در
این ﻇروف ،تﺼاویر رامﺸــﮕران زن بﺼورت برهنه یا نیمه برهنه
و در حالﺖهــای نوازندﮔی ،رقــﺺ و یا فیﮕورهایــی که حالﺖ
مانﮑنهای امروزی را به خاطر می آورد ،ترســیم ﺷــده اســﺖ.
تﺼاویــر مربوط به این ﮔروه از ﻇروف نقره ساســانی را میتوان
در آثار بــه نمایﺶ درآمده در موزه دولتی ﭘترزبورك 15به آدرس
 ،museum.org www.hermitageبا نام صحنههای رامﺸــﮕران
بر ﻇروف ساســانی مﺸاهده کرد .نقوش موزاییﮏهای بیﺸاﭘور را
نیز همﭽنین میتوان براساس نوع نقﺶ طﺒقهبندی نمود .در این
طﺒقهبندی نقوش موزاییﮏها ،به دو ﮔروه تﺼاویر ﺷــاهزادﮔان و
بزرﮔان دربار ساسانی )تﺼویر (5و تﺼاویر رامﺸﮕران زن در حال
نواختن آﻻت موســیقی ،رقﺺ و یا فیﮑورهای نمایﺸــی تقسیم
میﺷوند )تﺼاویر 6و .(7الﺒته منهای نقوش هندسی و یا ﭘرندﮔان
که بﺼورت موتیﻒ در حاﺷــیهها کار ﺷــده )تﺼویر  .(4حال اﮔر
مقایسهای داﺷته باﺷیم بین حالﺖ و ﭼهرهﭘردازی نقوش قلمزنی
ﺷــده زنان رامﺸﮕر بر ﻇروف نقره ساســانی )تﺼاویر  8و  ( 9و
نقوش زنان رامﺸﮕر در موزاییﮏهای بیﺸاﭘور ،ﺷﺒاهﺖهای زیادی

را بین این دو میتوان مﺸاهده کرد .با توجه به اینﮑه ﻇروف نقره
ساسانی قﻄﻌاً به دســﺖ هنرمندان و صنﻌتﮕران ایرانی ساخته و
ﭘرداخته ﺷدهاند ،بنابراین میتوان نتیﺠه ﮔرفﺖ که ،ﭼنانﭽه حتی
بﭙﺬیریم مﺠریان موزاییﮏکاریهای بیﺸاﭘور رومی و یا سوریهای
بودهاند ،قﻄﻌاً جای تردید نیسﺖ که طراحی تﺼاویر موزاییﮏهای
بیﺸــاﭘور توســﻂ هنرمندان ایرانی -ساســانی طراحی و سﭙﺲ
هنرمندان رومی و یا سوریهای آنها را به موزاییﮏ تﺒدیل کردهاند.
لﺬا تزیینات موزاییﮏکاری این کاخ ،علیرﻏم اینﮑه با تﮑنیﮏ هنر
موزاییﮏکاری رومی کار ﺷده ،اما تﺼاویر و نقﺶها تماماً نﺸان از
هنر ایرانی داﺷته و مﻄابﻖ با خواسﺖ ﺷاهان ایرانی ترسیم ﺷدهاند.

تصویر  -5چهره شاهزادگان ساسانی.
ماخﺬ( :کریشمن 1385 ،عكﺲ های قسمت انتهای کتاب)

تصاویر 2و -3بشقابهای نقره با نقش صحنه شكار ،نقره طال کاری شده با روش ملﻐمه.14
ماخﺬ)State Hermitage Museum, St. Petersburg :: Sasanian Metalwork( :

تصویر -6تصویر زن در حالت نواختن چنگ.

تصویر  -4حاشیه موزاییك کاری بیشاپور با نقش پرنده.
ماخﺬ( :کریشمن 1385 ،عكﺲ های قسمت انتهای کتاب)

تصویر  -7زنی در حالت نمایشی با گلی در دست.
ماخﺬ( :کریشمن 1385 ،عكﺲهای قسمت انتهای کتاب)
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تصویر  -8ﻇرف نقره دوره ساساسانی با نقش نوازندگان ،موزه ارمیتاژ.
ماخﺬ)http://raeeka.wordpress.com/ta%( :

تصویر -10عكﺲ حیاط موزاییك.

تصویر  -9ﻇرفی نقره شــبیه بشقاب با نقش
زن در حال نمایش ،منبﻊ تصویر ،موزه ارمیتاژ.
ماخــﺬ)http://raeeka.wordpress.com/tag( :

ایران حﮑومﺖ کرد .سلســلهای را که اردﺷیر بنا نهاد ،توانسﺖ بیﺶ
از ﭼهارصد سال بر ایران حﮑومﺖ نماید .کاخ بیﺸاﭘور یﮑی از متﻌدد
کاخهای ساســانی اسﺖ که در بیﺸابور از توابﻊ استان فارس ساخته
ﺷــد” .این ﺷهر به سال  266میالدی و به دستور ﺷاﭘور اول ﭘادﺷاه
ساســانی ساخته ﺷدهاسﺖ .ﭘﺲ از ﭘیروزی ﺷاﭘور بر والرین امﭙراتور
روم ،او دســتور داد تا در ناحیهای خوش آب و هوا ،در مسیر تخﺖ
جمﺸید به تیسﻔون ﺷهری بنا کنند .این جاده در زمان هخامنﺸیان،
ﺷهرهای تخﺖ جمﺸید و استخر را به ﺷوش وصل میکرد .ﺷاﭘور نام
خود را بر این ﺷهر نهاد .مﻌماری از اهالی سوریه قدیم به نام آﭘاسای
برای ساخﺖ ﺷهر تازه انتخاب ﺷد ).(/http://fa.wikipedia.org/wiki
محوطه کاخ بیﺸــاﭘور در بین ســالهاي  1314 _ 1319هﺠري
ﺷمسي براي اولین بار توسﻂ ژرژ سال و دکتر ﮔیرﺷمن ،نمایندﮔان
اعزامي از موزه لوور ﭘاریﺲ ،مورد حﻔاری باستانﺷناسی قرار ﮔرفﺖ.
یﮑی از کﺸــﻔیات مهم این حﻔاری ،کﺸﻒ تزیینات موزاییﮏ کاری
اسﺖ که در تاﻻر و حیاط کاخ بیﺸاﭘور)تﺼویر (10بدسﺖ آمد .در این
حﻔاری ،بقایایی از تزیینات موزاییﮏکاری کﺸﻒ ﺷد که به نﻈر حﻔار
بیﺸاﭘور ،این تزیینات تنها در حاﺷیه حیاط و ایوان کار ﺷده بوده اسﺖ.

- 4مطالعات آزمایشگاهی موزاییك بیشاپور

تصویر -11یك قطعه از موزاییك حیاط که در موزه بیشاپور نگهداری می شود.

-3تعلﻖ تاریخی موزاییكهای بیشاپور و
زمان حفاری آنها
اردﺷیر اول ﭘسر ساسان از روحانیون منﻄقه فارس که همزمان
بــا حﮑومﺖ اﺷــﮑانیان در منﻄقه فارس و کرمــان امروزی قلمرو
حﮑمرانی برای خود ایﺠاد کرده بود ،در سال  224میالدی بر اردوان
ﭘنﭽم اﺷﮑانی ﺷــورید و با کﺸتن او ،بنیان سلسله ساسانیان را بنا
نهاد .اردﺷــیر ساسانی از ســال  216تا  241میالدی بر سرزمین

 - 4-1نمونه برداری ،با توجه به عدم امﮑان برداﺷــﺖ نمونه
از قﻄﻌات موزاییﮏهای موجــود در موزه )تﺼویر (11و همﭽنین
تنها ﺷــاهد برجای مانده موزاییﮏ در محل و وضﻌیﺖ اصلی خود
)تﺼویــر ،(12از بقایای اندك و ﭘراکنده موزاییﮏها که در محوطه
حیاط موزاییﮏ امﮑان یافتــن آنها وجود دارد ،نمونهبرداری انﺠام
ﭘﺬیرفﺖ .نمونههای برداﺷﺖ ﺷده ،قﻄﻌات سنﮓهای ریزی بودند
که به ﺷــﮑل مﮑﻌﺐ و با ابﻌادی در حدود  5میلیمتر تراش خورده
و براســاس مقایسه ﺷــﮑل ﻇاهر و رنﮓ آنها با قﻄﻌات سنﮓهای
بﮑاررفته در نمونه تابلو موزاییﮏ موجود در موزه ایران باستان و موزه
بیﺸاﭘور ،مﺸخﺺ ﺷد که مربوط به بقایای موزاییﮏهای تخریﺐ ﺷده
محوطه هستند )تﺼویر .(13در این نمونه برداری ،نمونه باقیمانده از
مالتهای زیر کار موزاییﮏکاری محوطه حیاط نیز برداﺷﺖ ﮔردید.
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تصویر -12تنها بقایای موزاییكکاری بیشاپور که در وضعیت اولیه خود باقی مانده
است.

تصویر -13نمونههای یافت شده از قطعات سنگ تزیینات موزاییك بیشاپور.

 4-2نتیجه مطالعه پتروگرافی نمونه های سنگ
مﻄالﻌه نمونه ســنﮓهای بﮑار رفته در موزاییﮏ بیﺸاﭘور با روش استریو میﮑروسﮑوپ نوری و ﭘتروﮔرافی)نمونه سنﮓ خاکستری(.
نوع نمونه
سنﮓ

رنﮓ نمونه

نوع سنﮓ

اندازه نمونه

خاکستری تیره مﮑﻌﺐ با طور ضلﻊ  5میل سنﮓ آهﮏ بیو سﭙارایﺖ

تصویر  -14عكﺲ نمونه با بزرگنمایی  10برابر (استریو میكروسكوپ نوری).

بافﺖ

ماتریﮑﺲ

درﺷﺖ دانه

آهﮏ

تخلخل

مقاومﺖ مﮑانیﮑی

سن زمین ﺷناسی

دوران سوم زمین ﺷناسی

تصویر -15عكﺲ نمونه با بزرگنمایی  20برابر (استریو میكروسكوپ نوری).

تصویر -16عكﺲ نمونه با بزرگنمایی  50برابر (اســتریو میكروســكوپ نوری) روش تهیه تصویر -17عكﺲ نمونه با بزرگنمایی  50برابر (استریو میكروسكوپ نوری)
روش تهیه نمونه ،الیه نازك برروی الم.
نمونه ،الیه نازك برروی الم.

توضیحات

سنﮓ آهﮑی رسوبی به رنﮓ خاکستری با میﮑروفسیلهای درﺷﺖ دانه

نمونه سنگ سفید
نوع نمونه
سنﮓ

رنﮓ نمونه
سﻔید

نوع سنﮓ

سنﮓ آهﮏ بیو اسﭙارایﺖ

ماتریﮑﺲ
آهﮏ

تصویر -18عكﺲ نمونه با بزرگنماﺋی  10برابر (استریو میكروسكوپ نوری).

بافﺖ

درﺷﺖ دانه

تخلخل

مقاومﺖ مﮑانیﮑی

سن زمین ﺷناسی

دوران سوم زمین ﺷناسی

تصویر -19عكﺲ نمونه با بزرگنماﺋی  20برابر (استریو میكروسكوپ نوری).
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تصویر -20عكﺲ نمونه با بزرگنماﺋی  50برابر( میكروســكوپ نوری) روش تهیه تصویر -21عكﺲ نمونه با بزرگنماﺋی  50برابر (استریو میكروسكوپ نوری) روش تهیه
نمونه ،الیه نازك برروی الم.
نمونه ،الیه نازك برروی الم.

توضیحات

سنﮓ آهﮑی ﺷیمیایی به رنﮓ سﻔید ،در نمونه میﮑروفسیل دیده نﺸد.

نمونه سنگ قرمز رنگ
نوع نمونه

رنﮓ نمونه

سنﮓ

قرمز آجری

نوع سنﮓ

ماتریﮑﺲ

سنﮓ آهﮑی ﺷیمیایی

آهﮏ

Matrex

بافﺖ

Testuer

تخلخل

Prosity

مقاومﺖ مﮑانیﮑی

سن زمین ﺷناسی
دوران سوم زمین ﺷناسی

تصویر -22عكﺲ نمونه با بزرگنمایی  10برابر (استریو میكرسكوچ نوری).

تصویر -23عكﺲ نمونه با بزرگنمایی  20برابر (استریو میكروسكوپ نوری).

تصویر -24عكﺲ نمونه با بزرگنمایی  50برابر( میكروســكوپ نوری) روش تهیه
نمونه ،الیه نازك برروی الم.

تصویر -25عكﺲ نمونه با بزرگنمایی 50برابر( میكروســكوپ نوری) روش تهیه
نمونه ،الیه نازك برروی الم.

توضیحات  :سنﮓ آهﮑی ﺷیمیایی به رنﮓ قرمز که علﺖ قرمزی آن حضور اکسید آهن متﺒلور ﺷده در ساختار سنﮓ اسﺖ ،در نمونه میﮑروفسیل دیده نﺸد.
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 4-3نتیجه مطالعه پتروگرافی مالت موزاییك
نمونه مالت مورد آزمایﺶ از بخﺶ میانی محوطه حیاط موزاییﮏ
از قسمتی که هنوز دسﺖ نخورده باقی مانده و حالﺖ فیزیﮑی و سختی
خود را حﻔﻆ کرده بود ،برداﺷﺖ ﮔردید .رنﮓ مالت خاکستری روﺷن
و به صورت تودهای متراکم و نســﺒتاً ســخﺖ بود .ذرات یا دانههای
سﻔید رنﮓ در تمامی نقاط مالت مﺸاهده میﮔردید.
بررسی نمونه مالت با ﭼﺸم ﻏیرمسلﺢ ،هوازدﮔی سﻄﺢ نمونه را
نﺸــان داد .در مقﻄﻊ برش نمونه بلورهای ریزدانه کانی اکسید آهن
همراه با قﻄﻌات سﻔیدرنﮓ در زمینه دیده میﺷود )تﺼویر  .(26در
بررسی نمونه با میﮑروسﮑوپ ﭘالریزان مدل جیمز سوﺋیﻒ ،16مﺸخﺺ
ﺷد کانی ریز دانه بلور کلسیﺖ با نام علمی میﮑرایﺖ ،17بخﺶ وسیﻌی
از مالت را تﺸــﮑیل میدهد .کانسار ژیﭙﺲ در مرکز تﺼویر با رنﮓ
خاکســتری همراه با اکســید آهن قرمز رنﮓ دیده میﺷود .حضور
اکسید آهن در نمونه میتواند ناخالﺼیهای موجود در مالت )اکسید
آهن موجود در رس( باﺷد)تﺼویر  .(27در ضمن آزمایﺶ انحالل در
مورد نمونه نﺸان داد که نمونه از قابلیﺖ انحالل کم در آب برخوردار

 4-4نتایﺞ حاصل از مطالعه و بررسی نمونه مالت موزاییك
با سیستم اسكن الكتروماکروسكوپ SEM
نقﻄه  Aبر روی نمونه مــالت موزاییﮏ )تﺼویر  ،(28با روش
 SEMمورد بررسی قرار ﮔرفﺖ .نتیﺠه بررسی در طیﻒ 18ﺷماره  1و
جدول آنالیز ﺷماره  ،1ارایه ﺷده اسﺖ .طیﻒ حضور کربنات کلسیم
)کلسیم ،اکسیژن و کربن( را در نقﻄه  Aنﺸان میدهد)تﺼویر .(29
نتایﺞ آزمایﺶ نمونه ﺷــماره ) (2با سیســتم  SEMدر طیﻒ 2
)تﺼویر ( 30و جدول  2ارایه ﺷده اسﺖ .در طیﻒ ناحیه جﺬب کربنات
کلســیم بﻌنوان ماده اصلی مالت آهﮑی قابل مﺸاهده اسﺖ و نﺸان
میدهد که مالت مورد استﻔاده در نمونه ،مالت آهﮑی و ماده ﭘرکننده،
آن نیز سنﮓ آهﮏ اسﺖ که با هدف تقویﺖ مالت آهﮑی و همﭽنین
کاهﺶ ضریﺐ انقﺒاض حﺠمی مــالت در آن بﮑار رفته)تﺼویر.(31
بررسی سﻄﺢ نمونه با سیستم  SEMو بزرﮔنمایی  500تا  1000برابر،
ساختار سﻄحی نمونه مالت را نﺸان می دهد )تﺼاویر  31تا .(33

تصویر -26عكﺲ میكروسكوپی از نمونه ،کانی (بزرگنمایی  40برابر) .

تصاویر  -27بزرگنمایی  40برابر.

تصویر-28سطحنمونهمالتبابزرگنماﺋی 1000برابر.

بوده و از درجه سختی کم نیز برخوردار اسﺖ.

تصویر  -29طیﻒ شماره .1
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 4-5نتیجه بررسی و مطالعات آزمایشگاهی شناخت مواد
و مصالح موزاییكهای بیشاپور
مﻄالﻌات آزمایﺸــﮕاهی انﺠام ﺷــده بر روی سنﮓهای مورد
اســتﻔاده در تزیینات موزاییﮏکاری بیﺸاﭘور مﺸخﺺ نمود آنها از
نوع سنﮓهای رســوبی آهﮑی هستند .سنﮓهای رسوبی آهﮑی از
درجه سختی ﭘایینتری نسﺒﺖ به سنﮓهای آذرین برخوردار بوده
و ﺷﮑســتن آنها با قلم فوﻻدی با سهولﺖ بیﺸتری امﮑانﭘﺬیر اسﺖ.
مﻄالﻌات آنالیتیﮏ مالت موزاییﮏکاری بیﺸاﭘور نیز ،مالت را مالت
آهﮑی ﺷناســایی کرد .مالتهای آهﮑی مقاومــﺖ باﻻیی در برابر
رطوبﺖ داﺷــته و ﭘایداری خود را در برابر رطوبﺖ و آب از دســﺖ
نمیدهند .بنابراین با توجه به موقﻌیﺖ مﮑانی تزیینات موزاییﮏکاری
بیﺸاﭘور که در حیاط و در مﻌرض رطوبﺖ ناﺷی از باران قرار داﺷته،
طﺒیﻌی اسﺖ که مالت مورد استﻔاده میبایسﺖ مالت آهﮑی باﺷد.
مالت آهﮑی که ترکیﺒی اسﺖ از ماسه ) (Siبهعنوان ماده ﭘرکننده و

جدول -1نتیجه آنالیز نقطه Aدر نمونه شــماره .1

تصویر  - 30طیﻒ شماره .2

تصویــر  -31عكﺲ میكروســكوپ  SEMاز بافت
سطحی مالت نمونه (بزرگنمایی  500برابر).

هیدروکسیدکلسیم ) Ca (OH 2به عنوان ماده ﭼسﺒاننده و سخﺖ
کننده ،در فرایند هیدراسیون )(Ca(OH)2 + Co2 Co3 Ca + H2O
ســخﺖ ﺷده و تﺸﮑیل مالت سختی را میدهد که در برابر رطوبﺖ
مقاوم بوده و انحالل ﭘﺬیر نیسﺖ.
 4-6مطالعه آنالیتیك مواد و مصالح موزاییك کاری های رومی
مﻄالﻌات آزمایﺸــﮕاهی انﺠــام ﭘﺬیرفته در خﺼــوص مواد و
مﺼالﺢ مورد اســتﻔاده در تزیینات موزاییﮏکاریهای رومی که در
محوطههای باز کار ﺷــدهاند نیز نﺸان میدهد که مﺸابهﺖ کاملی
با مواد و مﺼالﺢ موزاییﮏکاریهای بیﺸاﭘور دارند .بﻄور مﺜال نتایﺞ
مﻄالﻌات آزمایﺸﮕاهی انﺠام ﭘﺬیرفته در ﺷناسایی نمونه سنﮓها و
مالت تزیینات موزاییﮏکاری مﻌﺒد آت ﭘاﭘوس قﺒرس 19را میتوان
مورد اﺷاره قرار داد .در این مﻄالﻌه که برای ﺷناسایی ﺷیمی سنﮓ
و مالت موزاییﮏ از سیســتم اسﮑن الﮑترو ماکروسﮑوپ 20و جﺬب
اتمی 21استﻔاده ﺷده اسﺖ ،نمونه سنﮓ مﺼرفی در موزاییﮏ مﻌﺒد،
سنﮓ آهﮏ کلسیتی )رسوبی آهﮑی( تﺸخیﺺ داده ﺷد .این نتیﺠه
در تﺼاویر  34و  35و  36دیده میﺷود .مﻄالﻌه نمونه با روش طیﻒ
اﺷﻌه ایﮑﺲ ،حضور کلسیﺖ و کوارتز را در نقاط ﭘراکنده از قﻄﻌات
سنﮓ موزاییﮏ نﺸان داد .آنﭽه در تمام زمینه حضور دارد ،احتماﻻً
مواد آلی هســتند که سیاهی ســنﮓ را به وجود آورده اند .نتیﺠه
بررسی نمونه با سیســتم  SEMدر طیﻒ ) 3تﺼویر  (37ارایه ﺷده
اسﺖ .در ناحیه جﺬب طیﻒ ،وجود سیلیﺲ و کلسیم را نﺸان میدهد
که نﺸاندهنده آهﮑی بودن سنﮓ آزمایﺶ ﺷده میباﺷد.
آنالیزهای ﺷیمیایی انﺠام ﭘﺬیرفته بر روی نمونه مالت )تﺼویر
 ،(38برداﺷﺖ ﺷده از موزاییﮏهای باستانی ،نﺸان داد که مالت مورد
استﻔاده برای ساخﺖ موزاییﮏ در تمدن روم باستان ارتﺒاط مستقیم با
محل اجرای موزاییﮏ داﺷته اسﺖ ،بدین مﻌنی که در موزاییﮏکاری
کﻒ حیاط ،حمام و یا محوطههایی که در مﻌرض رطوبﺖ زیاد قرار
داﺷــتهاند ،از مالتهای آهﮑی و ﭼنانﭽه موزاییﮏکاری در سقﻒ
اجر میﺷد و نیاز به ﮔیرایﺶ سریﻊ مالت بود ،از مالت های ﮔﭽی
اســتﻔاده میکردهاند .در مﻄالﻌه آنالیتیﮏ نمونهای دیﮕر از مالت
قدیمی ،مربوط به بنای اورفیوسP.paul getty trust, 1991,) 22

تصویــر  -32عكﺲ میكروســكوپ  SEMاز بافت
سطحی مالت نمونه (بزرگنمایی  1000برابر).

تصویــر  -33عكﺲ میكروســكوپ  SEMاز بافت
سطحی مالت نمونه (بزرگنمایی  1000برابر).
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مﻄالﻌه بازﺷناسي مواد ،مﺼالﺢ و تﮑنیﮏ ساخﺖ
موزاییﮏهای تزیینی ساسانی )کاخ بیﺸاﭘور(

 (21نیز ،نوع مالت مورد اســتﻔاده ،مالت آهﮑی ﺷناســایی ﺷد.
در برخی از متون باستانی مربوط به نویسندﮔان قرن  18میالدی،
این مالت با نام ”ﮔﭻ رومی“ مﻌرفی ﺷــده اسﺖ و دستورالﻌملی نیز
برای آن ارایه ﺷده که نﺸان میدهد برای ساخﺖ آن از آهﮏ ،ﭘودر

ســنﮓ تراورتن و افزودنیهایی مانند مخلوطی از ﮔیاهان )احتماﻻً
منﻈور همان لویی اسﺖ که بهعنوان تمﭙر در مالتسازی کﺸور ما نیز
مورد استﻔاده قرار میﮔیرد و دلیل آن نیز جلوﮔیری از ترك خوردن
مالت میباﺷد( و روﻏن بزرك 23استﻔاده میﺷده اسﺖ.

تصویر  -34سنگ آهك کلسیتی با سیمان متراکمتر (نقطه ) Aنقطه روشن وجود
دانههای اکسید آهن را نشان میدهد و در مرکز تصویر (نقطه  ) Bیك فسیل با بافت
ریز دانه مشاهده میگردد .بزرگنمایی  100میكرون.
ماخﺬ)Paul getty trust, 1991, 47( :

تصویر  -35ســنگ آهك فسیلی با تخلخل زیاد و اسكلتهای میكرو فسیلی(نقطه
 Aنمایش اسكلت میكرو فسیل) سیمان روشن با کلسیت (این محل بوسیله فلش در
مرکز تصویر مشخﺺ شده است) ،این مرمر ترد و شكننده است (مقیاس  100میكرون).
ماخﺬ)Paul getty trust, 1991, 47( :

تصویر  - 37طیﻒ شماره . 3

ماخﺬ)Paul getty trust, 1991, 47( :

تصویر  -36سنگ آهك کلسیتی ،با اکسید آهن در دورن ساختار (نقطه  )Aمقیاس
 1000میكرون.
ماخﺬ)Paul getty trust, 1991, 47( :

جدول  -2نتیجه آنالیز نمونه شماره .2

نتیجه

مﻄالﻌات آزمایﺸﮕاهی این ﭘژوهﺶ ،مﺸابهﺖ مواد و مﺼالﺢ مورد
استﻔاده در موزاییﮏهای بیﺸاﭘور با موزاییﮏهای رومی را اثﺒات نمود.
همﭽنین در تﻄﺒیﻖ نقﺶ و موضوع نقوش موزاییﮏهای بیﺸاﭘور با
سایر نقوش آثار هنری دوران ساسانی استنﺒاط ﺷدکه طراحان نقوش

تصویر  -38نمونه مالت مربوط به بنای اورفیوس.
ماخﺬ)Paul getty trust, 1991, 47( :

موزاییﮏهای بیﺸــاﭘور به احتمال قریﺐ به یقین هنرمندان ایرانی
بودهاند .همﭽنین تﺠربه عملــی در خﺼوص بازآفرینی یﮏ قﻄﻌه از
موزاییﮏکاریها که در این ﭘژوهﺶ به انﺠام رســید ،نﺸــان داد که
تﮑنیــﮏ موزاییﮏکاران رومی و آنان که در بیﺸــاﭘور کار کردهاند ،با
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آنﭽه هنرمندان موزاییﮏ کار مﻌاصر انﺠام میدهند ،تﻔاوت داﺷــته
اسﺖ .تﮑنیﮏ کار موزاییﮏکاران مﻌاصر تقریﺒاً تﺸابه زیادی به تﮑنیﮏ
کاﺷــیکاران مﻌرق کار ایرانی دارد .در روش مﻌرق ،قﻄﻌات کاﺷــی
براساس طرح از ﭘیﺶ طراحی ﺷــده تراش خورده و سﭙﺲ قﻄﻌات
آماده ﺷده مﻄابﻖ با طرح و بﻄور مﻌﮑوس بر روی سﻄﺢ صاف ﭼیده
میﺷوند و در نهایﺖ در ﭘﺸﺖ قﻄﻌات دوﻏاب مالت ﮔﭻ ریخته میﺷود.
بنابراین یﮏ تخته ﮔﭽی با ضخامتی در محدوده ﭼند سانتیمتر تﺸﮑیل
میﮔردد که بخﺸی از نقﺶ را تﺸﮑیل داده و قابل حمل به محل اصلی
نﺼﺐ میباﺷد .حال آنﮑه مﻄالﻌات انﺠام ﺷده بر روی مقﻄﻊ عرضی
مالت موزاییﮏکاریهای رومی و بیﺸاﭘور نﺸان میداد که ﻻیه مالت
ﭘﺸﺖ موزاییﮏ از مالتی یﮑﭙارﭼه و ضخیم )حدود  15سانتیمتر ،تﺼویر
 (37تﺸﮑیل ﺷده اسﺖ که میتوان نتیﺠه ﮔرفﺖ موزاییﮏکاران باستانی
برای موزاییﮏکاری در کﻒ حیاط یا حمام و هر فضای باز دیﮕری ،ابتدا
زیرسازی کار را انﺠام و سﭙﺲ مالت نهایی را با ضخامﺖ ﭼند سانتیمتر
ریخته و قﺒل از سخﺖ ﺷدن مالت طرح کلی را بر روی آن انداخته و
سﭙﺲ به نﺸاندن دانههای سنﮓ بر روی مالت مینمودهاند .طﺒیﻌتاً این
روش به مهارت بسیار زیاد هنرمند در ایﺠاد نقﺶ نیاز داﺷته اسﺖ .از
سوی دیﮕر در مقایسه موزاییﮏهای بیﺸاﭘور با موزاییﮏهای هم عﺼر
خود در رم و ســوریه ،به وضوح میتوان به ضﻌﻒ تﮑنیﮑی هنرمندان
موزاییﮏ کار بیﺸاﭘور نسﺒﺖ به هنرمندان مﺬکور ﭘی برد .این ضﻌﻒ

تصویر -39قطعهای موزاییكهای بیشاپور.

ﭼنان بزرﮔنمایی مینماید که ما را به این اندیﺸه وا میدارد که حتی
ساخﺖ موزاییﮏهای بیﺸاﭘور هم به دسﺖ ایرانیان انﺠام ﮔرفته ،ﭼرا
که اﮔر ســازندﮔان آنها هنرمندان رمی بودهاند که به دعوت ﺷاهان
ساســانی به ایران آمدهاند و یا هنرمندان موزاییﮏکاری بوده اند که
در میان اســیران جنﮕی ﺷناسایی ﺷدهاند ،باید انتﻈار میداﺷﺖ که
تﮑنیﮏ ساخﺖ موزاییﮏها بسیار باﻻتر از آن باﺷد که در بیﺸاﭘور کﺸﻒ
ﺷده اسﺖ .بنابراین ﺷاید بتوان عنوان نمود که هنرمندان موزاییﮏهای
بیﺸاﭘور هنرمندان ایرانی بودهاندکه تﮑینﮏ کار را از رومیان آموخته
و خود به خلﻖ این آثار ﭘرداخته اند ،در این صورت طﺒیﻌی اســﺖ که
تﺠربه اندك آنها ضﻌﻒ اجرایی موزاییﮏکاریهای بیﺸاﭘور را موجﺐ
ﺷده اسﺖ و ﺷاید این ضﻌﻒ موجﺐ عدم ادامه اجرا و تداوم این هنر در
سایر کاخهای ساسانی ﺷده اسﺖ.
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