سیر تحَل خاتن کاری در ایراى از صفَیِ تا پْلَی (بخص اٍل :بررسی آثار خاتن کاری در ضْر تْراى)
سویرا ػرب
خاتن کاری یکی از اًَاع رٍش ّای تسییي سطح اضیا چَبی بَدُ کِ از دٍرُ آل هظفر تاکٌَى هَرد تَجِ
بَدُ است .اٍلیي اثر خاتن کاری رحل لرآى چَبی است کِ در بخطی از تسییٌات آى از گل ّای خاتن
استفادُ ضذُ است .با در ًظر داضتي هیساى اّویت ایي ٌّر آثاری کِ از آى برجای هاًذُ در زهرُ آثار کن
ًظیر ٌّری در جْاى است .آثار بِ جای هاًذُ از دٍرُ ّای هختلف تاریخی ضاهل اًَاع آثار تسییٌی ٍ
کاربردی است کِ ػالٍُ بر ًگْذاری آى ّا در هَزُ ّا ٍ گٌجیٌِ ّای ٌّری ،برخی در بماع هتبرکِ در
بخطی از تسییٌات هؼواری یا تسییي صٌذٍق لبَر ٍ درّای ٍرٍدی استفادُ ضذُ استّ .ذف از اًجام ایي
پژٍّص تحلیل ٍ ٍاکاٍی آثار خاتن کاری در ضْر تْراى است کِ در هجوَػِ هَزُ ّای کاخ هَزُ گلستاى،
هَزُ حرم ػبذالؼظین حسٌی(ع) است .تاکٌَى بِ دالیل هتؼذد پژٍّص هٌسجن ٍ هذًٍی رٍی ایي آثار اًجام
ًطذُ ٍ اطالػات صحیح ٍ لابل استٌادی از آثار خاتن کاری هَجَد ًیست .اطالػات ایي آثار بسیار اًذن ٍ
گاّی ًادرست است کِ ایي اطالػات از طریك اطالػات فیسیکی اثر برداضت ضذُ ٍ در اختیار هخاطباى لرار
گرفتِ است .در ایي پژٍّص سؼی ضذُ تا جاهؼِ آهاری در دسترس هؼرفی ٍ برخی ضاخصِ ّای ارزضوٌذ
آى ّا رکر ضَد .ایي پژٍّص بِ رٍش هیذاًی ٍ تَصیف ٍ تحلیل یافتِ ّا (ًوًَِ ّا) اًجام ضذُ استً .تایج
حاصل از ایي تحمیك هی تَاًذ گاهی هؤثر برای هحممیي ٍ ٌّرهٌذاى در زهیٌِ تحمیمات ٌّر خاتن کاری
باضذ ٍ ػالٍُ بر آى هی تَاًذ اطالػات هستٌذ ّر اثر را بِ هخاطباى ایي آثار ارائِ دّذ .اهیذ است در
تحمیمات بؼذی جسییات فیسیکی آثار با بررسی ّای دلیك تر بِ دست آیذ تا در تسریغ هراحل هرهت آثار ًیس
ًجات بخص آى ّا باضذ.

