


   بسم اهلل الرحمن الرحیم 





برگزیدهی مقاالت اولین و دومین همایش ملی
کاربرد تحلیلهای علمی در باستانسنجی و

 مرمت میراث فرهنگی

دانشگاه هنر اسالمی تبریز
)25 و 26 اردیبهشت 1391-1392(

بهکوشش
مهدی رازانی و بهرام آجورلو

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز 
1393





پیش گفتار
که است1 شده تعریف باستانشناسی در تحلیلفی شیمی کاربرد »باستانسنجی«
سالیابیمطلق2ونیزشناختعلمیساختارآثارباستانیوموادفرهنگیرادربرمیگیرد؛
بدینتعریف،باستانسنجییکنظاممطالعاتییادانشمیانرشتهایاستکهازرهیافت
در اینها مانند و زمینشناسی و فیزیک شیمی، ریاضیات، طبیعی و پایه دانشهای
باستانشناسیومرمتآثارفرهنگی-تاریخیبهرهمیجویدتامرزهایشناختومعرفت
به و ومیراثفرهنگیگسترشدهد؛ بهعرصههایگوناگونهنر رانسبت دانشمندان

همینسبب،باستانسنجییکیازارکانمطالعاتمیراثفرهنگیاست.
بااینحال،علیرغمگذشتبیشاز150سالازشکلگیریمطالعاتمیراثفرهنگی
وباستانشناسیایران،ازهنگامیکهکنتلفتوسکندوکاوشوشراآغازکردتاوقتی
و ازکمبودها یکی باستانسنجی فرهنگیکشوررسماتشکیلشد، میراث کهسازمان
کاستیهایاساسیعرصهیباستانشناسیومطالعاتمیراثفرهنگیایرانبودهاست؛
کهعلیرغمتکاپویشماریازباستانشناسانوموزهدارانومعمارانپیشکسوتایرانی،
چونشادروانعزتا...نگهبانومهدیبهرامیویاعلیاکبرسرفرازومرحومسراجالدین
کازرونی،برایبنیاننهادنشالودههاییکنظامملیبرایپژوهشهایمیراثفرهنگی

ایران،بدانهیچتوجهینشدهبود!
البتهاینبیتوجهیبهمعنیعدمآشناییبزرگانوپیشکسوتانبادانشمیانرشتهای
سهولت بلکه نبود؛ کشور فنی و علمی زیرساختهای توانایی عدم یا و باستانسنجی
دسترسیپژوهشگرانایرانیبهآزمایشگاههایباستانسنجیاروپاییوآمریکایی،درکنار
دخالتهایبیحدوحصرباستانشناسانبیگانهدرمسائلمیراثفرهنگیایران،سبب
شدهبودتاضرورتبنیانگزاریباستانسنجیدرایراناحساسنشود.کمااینکهغربیان
همبدانرضایتنداشتند؛زیرا،باوجودادعایمکررشماریازغربگرایانوطنی،مبنی
برتحولشگرفوشگفتوهمهجانبۀباستانشناسیومطالعاتمیراثفرهنگیایران
میراث ه.ش.کهدرهای نیزدردهههای1370و1380 و اسالمی انقالب از درپیش
فرهنگیایرانرابهرویاروپاوآمریکاگشودهبودند،تاریخایرانگواهآناستکهدوستان
انتقال برای وحرکتی گامی وکمترین تنهاکوچکترین نه ایشان آمریکایی و اروپایی
فرهنگی میراث مطالعات فنی و علمی زیرساختهای کردن فراهم و فناوری و دانش



ایرانبرنداشتند،بلکهبالعکس،نوعیسیاستتحریمخاموشواعالمنشدهاینیزبهیاری
هماندیشانداخلیخویشبهپیشراندند!

دکتر آقای جناب تبریز، اسالمی هنر دانشگاه وقت ریاست داهی مدیریت تحت اما
کینژاد،عضومحترمشورایعالیانقالبفرهنگی،استادانگروهمرمتآثارتاریخیاین
دانشگاه،فرمانتاریخیمقاممعظمرهبری،حضرتآیتا...العظمیخامنهای،مبنیبر
ضرورتشکستنسدتحریمهاوبرداشتنگامهایاستواربرایاستقاللعلمیوفرهنگی
کشوروتبدیلکردنجمهوریاسالمیایرانبهقدرتبرترعلمیوفنیمنطقهتاافق
سال1404ه.ش.بهمنظوربنیاننهادنشالودههایتمدننویناسالمیوگذرازپیچ
گردنهیحساستاریخایرانرالبیکگفتند؛وبامطالعهیسرفصلهایدرسیبیشاز
بیستدانشگاهمعتبراروپاییوآمریکایی،وبابررسیامکاناتفنیوزیرساختهایعلمی
دانشگاههایشهرستانتبریزوحومه،سرانجاماولینسرفصلهایمقطعکارشناسیارشد
ایران اولینهای باستانسنجیدرشهر اولینگروه باستانسنجیتدوینشد؛وتشکیل
بهتأییدهیئترییسهیمحترمدانشگاهرسید؛ودرفاصلهیمهرماهسالهای1391تا
1393بهمدتسهدورهیمتوالی،ازمیانفارغالتحصیالنکارشناسیرشتهیمرمتآثار
تاریخی،30دانشجودرمقطعکارشناسیارشدباستانسنجیدانشگاههنراسالمیتبریز
پذیرفتهشدهوثبتنامکردند.واینک،مایهیخشنودیاستکهوزارتعلوموتحقیقات
وفناوریدرپاییز1393سرفصلهایمدوندانشگاههنراسالمیتبریزرارسماًتصویب،
وبهعنوانالگووسرمشقتوسعهیرشتهیباستانسنجیدردانشگاههایکشورتأیید

کردهاست.3
دراینجاشایستهاستکهازجمیعزحماتارزندهیاستاداندانشگاهتهران،آقایان
دکترحسنطالییودکترکمالالدیننیکنامی،واعضاءهیئتعلمیدانشگاههنراسالمی
تبریز،آقایانمسعودباقرزادهکثیری،وحیدعسکرپور،علینعمتیبابایلو،محسنچارهساز،
محمدتقیپیرباباییومرتضیپورمحمدی،کههریکبأینحوادرمطالعهوتدوینویا
تأییدوتصویبسرفصلهانقشیمهموبیبدیلایفاءکردند،یادکردهوتشکروقدردانی

شود.
درآبانماهسال1381ه.ش.بهکوشششادرواندکترمسعودآذرنوش،ریاستوقت
پژوهشکدهیباستانشناسیپژوهشگاهسازمانمیراثفرهنگیسابق،اولیننشستعلمی
باستانسنجیدرتهرانتشکیلشد؛کهسبقتاریخیوفضلتقدماینحرکتعالمانه
و مساعدت با ایران، باستانسنجی فراگیر و ملی اولینهمایش اما، ایشانمیرسد؛ به
پشتیبانیمادیومعنویریاستمحترمدانشگاههنراسالمیتبریز،آقایدکترکینژاد،



اردبیلی، محقق تبریز، تهران، دانشگاههای از ملی پژوهشگرانی و استادان مشارکت با
سازمان بناب، اتمی تحقیقات مرکز تبریز، پزشکی علوم سهند، صنعتی اصفهان، هنر
زمینشناسیکشور-واحدتبریزوسازمانمیراثفرهنگیوصنایعدستیوگردشگری
درسال1391ه.ش.درمحلپردیسمرکزیدانشگاههنراسالمیتبریزتشکیلشد؛که
باتوجهبهاستقبالشایسته-یاستادان،دانشجویانوپژوهشگرانایرانی،دومینهمایش
ملیباعنوانمصوب»کاربردتحلیلهایعلمیدرباستانسنجیومرمتمیراثفرهنگی«
درروزهای25و26اردیبهشتماه1392درهمانمحلتاالربعثتپردیسمرکزی
دانشگاهادامهیافت؛کهدرپایانهمینهمایش،باحضورنمایندگانیازدانشگاههایهنر
اسالمیتبریز،تهران،هنراصفهانوسازمانمیراثفرهنگیوصنایعدستیوگردشگری
باستانسنجی ملیرشتهی توسعهی اولیهوچشمانداز عنوانسند به تبریز« »بیانیهی
درایرانتدوینوتصویبشده؛وبهدستتوانایآقایدکترکینژادرسمادرمؤرخهی
1392/07/27دردبیرخانهیشورایعالیانقالبفرهنگیکشوربهثبتواستحضارو
معظم مقام اعتماد منتصبینطرف از کههمگی عالی اینشورای محترم اعضاء تأیید

رهبری)مدظلهالعالی(هستند،رسیدهاست.4
پسازپایاناولینودومینهمایشهایملی»کاربردتحلیلهایعلمیدرباستانسنجی
ومرمتمیراثفرهنگی«5مجموعهایمنتخباز17مقاله،ازمجموع40مقالهیواصله،
باحمایتهایمادیومعنویریاستدانشگاههنراسالمی اینک فراهمآمدهاستکه

تبریزتوفیقنشریافتهاست.تاچهقبولافتدوکهدرنظرآید.

مهدیرازانی-بهرامآجورلو6
دانشگاههنراسالمیتبریز،تابستان1393

1-ن.ک.شیمیتحلیلیدرباستانشناسی،نوشتۀمارکپوالرودیگران)2007،انتشاراتدانشگاهآکسفورد(.
ترجمهیمسعودباقرزادهکثیری.ازسریانتشاراتدانشگاههنراسالمیتبریز.

2- Absolute dating 
3-برنامهیمطالعهوتدوینسرفصلهایکارشناسیارشدباستانسنجیدرزمانمدیریتآقایدکترمسعود
باقرزادهکثیری،وتصویبنهاییاینسرفصلهادروزارتعلوموتحقیقاتوفناوریباپیگیریهایمستمرآقای

دکتروحیدعسکرپوربهثمرنشستهاست؛کهحقاست،ازایشانتشکرشود.
4-متنکامل»بیانیهیتبریز«درهمینکتابمنعکسومندرجشدهاست.اینسندباشمارهی92/8722/
دشدرشورایانقالبفرهنگیکشورثبتشده؛وبرایاجراء،بهکمیسیونویژهیفرهنگوهنرشوراارجاعداده

شدهاست.
5-دبیراناجراییهمایشهایاولودومبهترتیبآقایاندکترباقرزادهکثیریومحسنچارهسازبودند؛کهجای

داردازایشانتقدیروقدردانیشود.
6-دبیرعلمیوعضوکمیتهیسیاستگزاریهمایشهایاولودوم.





بیانیه ی تبریز
بیانیه ی دومین همایش ملي تحلیل هاي علمي در باستان سنجي 

و مرمت میراث فرهنگي
)تبریز، دانشگاه هنر اسالمي تبریز، 26-25 اردیبهشت  ماه 1392(

پسازبرگزاريموفقاولینهمایشباستانسنجيکشوردردانشگاههنراسالميتبریز
)اردیبهشتماه1391(واستقبالوهمکاريقابلتقدیراساتیدوپژوهشگراندانشگاههاي
هنراصفهان،تهران،تبریزوسازمانمیراثفرهنگيوصنایعدستيوگردشگري،دومین
مرمت و باستانسنجي در علمي تحلیلهاي عنوانمصوب با و ملي درسطح همایش
اصفهان، تبریز،هنر دانشگاههايهنراسالمي باهمکاريومشارکت و میراثفرهنگي
تهرانوسازمانمیراثفرهنگيوصنایعدستيوگردشگريآذربایجانشرقيبرگزارشد.
باستانسنجيومرمت شرکتکنندگاندردومینهمایشمليتحلیلهايعلميدر
مرکزي پردیس در 1392 ماه اردیبهشت 26 و 25 روزهاي طي که فرهنگي میراث
دانشگاه محترم ریاست از قدرداني و تشکر با شد، برگزار تبریز اسالمي هنر دانشگاه
رییسهی هیئت همچنین و نژاد، کي محمدعلي دکتر آقاي جناب تبریز، اسالمي هنر
دانشگاهکهباحمایتصمیمانهیماديومعنويخودامکانبرگزارياینهمایشعلميو
دانشگاهيرافراهمکردندونیزباسپاسازادارهیکلمیراثفرهنگيوصنایعدستيو
گردشگرياستانآذربایجانشرقي،طيبیانیهیحاضر،درراستاياهدافعلميوفرهنگي
نظامجمهورياسالميایرانورهنمودهايمقاممعظمرهبريدرموضوعضرورتتالشو
مجاهدتبراياستقاللعلميوفرهنگيکشوروارتقاءجایگاهعلوموفناوريایراندرافق
سال1404ه.ش.وسندچشماندازبیستسالهیکشوروبادرنظرگرفتنسندتوسعهی
هنروکاربرديشدنماهیتواهدافوسمتوسويتحقیقاتعلميوفنيوفرهنگي
درکشور،ازمسئوالنعاليرتبهینظامجمهورياسالميایرانواعضایمحترمشوراي
عاليانقالبفرهنگيبرايتوسعهوارتقاءرشتهیباستانسنجيومطالعاتباستانسنجي

درخواستميکنندکه:
1-انجمنعلميباستانسنجيوعلوممرتبطباآنبامساعدتماديومعنويوزارت



علوم،تحقیقاتوفناوريتشکیلشود.
2-هیئتمؤسسانجمنعلميباستانسنجيوعلوممرتبطباآنبامشارکتوهمکاري
اساتیددانشگاههايهنراسالميتبریزوهنراصفهان،مؤسسهیباستانشناسيدانشگاه

تهرانوسازمانمیراثفرهنگيوصنایعدستيوگردشگريتشکیلگردد.
3-یکمجلهیعلمي-پژوهشيباستانسنجيدرسطحمليتوسطاینانجمنراه-

اندازيشود.
ایراندردانشگاههنر باردر اولین براي باستانسنجي اینکهرشتهی به باتوجه -4
اسالميتبریزراهاندازيوفعالشدهاست،دفترودبیرخانهیانجمنعلميباستانسنجي
وعلوممرتبطباآندرایندانشگاهتأسیسومستقرميشودکهوظیفهیایندفترو

دبیرخانههماهنگيفّعاالنوپژوهشگرانعرصهیباستانسنجيکشورميباشد.
پوشش تحت ایران، باستانسنجي تخصصي آزمایشگاههاي ملي شبکهی ایجاد -5
شبکهیشاعا،وتوسعهوتجهیزامکاناتفنيوماّديآنباحمایتوزارتعلوم،تحقیقات

وفناوريتحتنظارتانجمنعلميباستانسنجي.
موضوعي صورت به ایران باستانسنجي دوساالنهی بینالمللي کنگرهی تشکیل -6
مؤسسهی اصفهان، هنر تبریز، اسالمي هنر دانشگاه همکاري و مشارکت با )تماتیک(

باستانشناسيدانشگاهتهرانوسازمانمیراثفرهنگي،صنایعدستيوگردشگري.
7-دبیرخانهودفترکنگرهیبینالملليدوساالنهیباستانسنجيدرایراندردانشگاه

هنراسالميتبریزتاسیسومستقرميشود.
8-سیاستگزاريعلميکنگرهیبینالملليدوساالنهیباستانسنجيایرانوتعیین
زمانومکانبرگزاريآنتوسطانجمنعلميباستانسنجيوهیئتيمرکبازاساتید
منتخبدانشگاههايهنراسالميتبریز،هنراصفهان،مؤسسهیباستانشناسيدانشگاه

تهرانوسازمانمیراثفرهنگي،صنایعدستيوگردشگريميباشد.
9-تاریخاولینکنگرهیبینالملليدوساالنهیباستانسنجيایرانبامشارکتوهمکاري
دانشگاههايهنراسالميتبریز،هنراصفهان،مؤسسهیباستانشناسيدانشگاهتهرانو

سازمانمیراثفرهنگي،صنایعدستيوگردشگريدرسال1393پیشنهادميشود.
10-باهدفتوسعهیروشمندوبسامانباستانسنجيدرایرانوقطعوابستگيبه
بیگانگان،صدورمجوزتأسیسرشتهوگروههايباستانسنجيدردانشگاههاومؤسسات
و تحقیقات علوم، وزارت و عالي آموزش گسترش شوراي توسط کشور، عالي آموزش
و تعریف با و کاماًلٌتخصصي بهصورت باید باستانسنجي، انجمن بامشاورت فناوري،
تدوینگرایشهايجدیدوضمندرنظرگرفتنشرایطاحرازکاملجمیعامکاناتعلمي



وماديومعنويوتوانمنديهايعلميوفنيبالفعلشهرهاواستانهايمتقاضيباشد.
11-باهدفاشتغالفارغالتحصیالنرشتهیباستانسنجيوقطعوابستگيکشوربه
داخل التحصیالن فارغ با باستانسنجي متخصصان استخدام و اولویتجذب بیگانگان،

کشورباشد.
و دستي صنایع فرهنگي، میراث سازمان و فناوري و تحقیقات علوم، وزارت -12
گردشگريتدابیرالزمرابرايجذبفارغالتحصیالنرشتهیباستانسنجيبااولویتفارغ

التحصیالنداخلياتخاذکند.
13-پژوهشگاهسازمانمیراثفرهنگيوصنایعدستيوگردشگريپذیرشطرحهاي
پژوهشيباستانشناسيومرمترابهوجودحداقلیکمتخصصباستانسنجيبااولویت

فارغالتحصیالنداخليمشروطوملزمکند.
و علمي زمینههايشکوفائي ایجاد و بیگانگان به وابستگيکشور باهدفقطع -14
فناوريکشورعطفبهرهنمودهايمؤکدمقاممعظمرهبري،سازمانمیراثفرهنگي،
صنایعدستيوگردشگريودیگرنهادهايذیربط،بادرنظرگرفتناینکهآثارباستاني
واموالتاریخيوفرهنگيایرانبأينحوابیتالمالمحسوبميشوند،ازخروجدادههاو
نمونههایيکهبأينحواامکانمطالعاتباستانسنجيآنهادرداخلکشورفراهمميباشد،

جداممانعتکنند.
15-باتوجهبهحساسیتواهمیترشتهیباستانسنجيونیازکشوربهمتخصصان
باستانسنجيبرايقطعوابستگيعلميوفرهنگيبهبیگانگان،وزارتعلوموتحقیقات
وفناوريوسازمانسنجشکشورتدابیرالزمرابرايجذبدانشجویانکارشناسيارشد
باستانسنجيبرمبنايمدرکمعتبردریکيازرشتههايکارشناسيمرمتآثارتاریخي
ویاعلومپایهوتجربيمانندشیمي،فیزیک،ریاضیات،زمینشناسيوامثالهماتخاذکنند.
یا و درختي گاهشناسي روش به سالیابي مرجع فهرست فقدان به توجه با -16
و فرهنگي میراث وسازمان فناوري و تحقیقات و علوم وزارت دندروکرونولوژي، همان
اصفهانومؤسسۀ تبریزوهنر دانشگاههايهنراسالمي از صنایعدستيوگردشگري
اجرايیکطرحتحقیقاتيمشترکوجامعوملي براي تهران باستانشناسيدانشگاه
باهدفتهیهوتدویننقشهوفهرستمرجعگاهشناسيدرختيایرانحمایتماديو

معنويکند.
17-ازشورايعاليانقالبفرهنگيدرخواستميشودکهبیانیهیتبریزرابهعنوان
سنداولیهوسندمبنايتوسعهیرشتهیباستانسنجيوسیاستگزاريمليوکشوري
برايتربیتمتخصصانباستانسنجيوبوميسازياینرشتهوتخصصدرکشورمورد



عنایتوتوجهویژهقراردادهوبهوزارتعلوموتحقیقاتوفناوريودیگروزارتخانههاو
نهادهايذیربطوذینفعرهنمودهايالزمراعرضهکند.   با تشكر

...
دومین سیاستگزاري و علمي کمیتههاي اعضای و شرکتکنندگان از نمایندگي به

همایشمليتحلیلهايعلميدرباستانسنجيومرمتمیراثفرهنگي:
هنر دانشگاه فناوري و پژوهشي و آموزشي معاونت پیربابایي: تقي محمد دکتر -1

اسالميتبریزوعضوکمیتهیسیاستگزاريدومینهمایش.
2-دکترترابمحمدي:قائممقامسازمانمیراثفرهنگيوصنایعدستيوگردشگري

وعضوکمیتهیسیاستگزاريدومینهمایش.
3-دکتربهرامآجورلو:مدیرپژوهشوفناوريدانشگاههنراسالميتبریزومدیرمرکز
تحقیقاتمرمتبناهاوبافتهايتاریخيوفرهنگيودبیرعلميهمایشهاياولودوم.
4-دکترمسعودباقرزادهکثیري:مدیرگروهمرمتآثارتاریخيوباستانسنجيدانشگاه

هنراسالميتبریزوعضوکمیتهیسیاستگزاريهمایشهاياولودوم.
عضو و اصفهان هنر دانشگاه مرمت دانشکدهی معاونت احمدي: حسین دکتر -5

کمیته-یعلميدومینهمایش
6-دکترغالمرضاوطنخواه:عضوهیئتعلميدانشکدهیمرمتدانشگاههنراصفهان

وعضوکمیتهیعلميدومینهمایش.
هنر دانشگاه مرمت دانشکدهی علمي هیئت عضو فر: بخشنده حمیدرضا دکتر -7

اصفهانوعضوکمیتهیعلميدومینهمایش.
8-دکترحسنطالیي:مدیرگروهباستانشناسيدانشگاهتهرانوعضوکمیتهیعلمي

دومینهمایش.
9-دکتررحیموالیتي:مدیرمؤسسهیباستانشناسيدانشگاهتهرانوعضوکمیتهی

علميدومینهمایش.
10-دکتراحمدچایچيامیرخیز:عضوهیئتعلميپژوهشگاهسازمانمیراثفرهنگي

وصنایعدستيوگردشگريوعضوکمیتهیعلميدومینهمایش.
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