یادگارهاییازمرمتمعبداَناهیتا
کاوش های باستان شناسی و مرمت های انجام شده در معبد اَناهیتای بیشاپور از آن نظر برجسته و با ارزش است
که بدانیم تنها معبد اَناهیتای تقریب ًا سالم و کامل ایران است .سایر بناهایی که منتسب به معبد اَناهیتا هستند یا انتساب
آنها محل تردید است و یا آثار کمی از بنا بجا مانده که شناخت اصل بنا را دشوار می نماید .با توجه به اهميت تحقيقات
باستان شناسي و تالش هاي ارزنده دكتر سرفراز در مرمت تنها معبد اَناهيتاي شناخته شده قطعي ايران در بيشاپور،
در اين قسمت گزارشي تصويري از مراحل مرمت اين بناي منحصر به فرد ارائه شده است.
وضعیت معبد پیش از عملیات مرمت

وضعیتمرمتبنایمعبداَناهیتاهنگامعملیات

قطعه ای از س�نگ ت�اج و درگاه جنوبی معبد که هنگام
عملیات خاکبرداری از روی کف ظاهر و با قطعه دیگری که
وصالی وبعدا ً نصب گردید.
در کنار آن به دست آمده بود ّ
ش�یار های این تاج که برای اولین بار در این بنا مشخص
شد تقلید و الهامی است از بنای ت ََچر تخت جمشیدهنگام
عملیات خاکبرداری از روی کف ظاهر و با قطعه دیگری که
وصالی وبعدا ً نصب گردید.
در کنار آن به دست آمده بود ّ
ش�یار های این تاج که برای اولین بار در این بنا مشخص
شد تقلید و الهامی است از بنای ت ََچر تخت جمشید

مرمت اضالع معبد اَناهیتا که از س�طح زمین
ه�ای اطراف در ح�دود  8متر بلن�د تر بوده
اس�ت و پر ک�ردن فاصل�ه ه�ای دو جدار
داخل�ی و خارجی با گچین�ه و دوغاب گچ

وضعیت مرمت سنگ های
قوسی شکل رواق جنوبی هنگام مرمت در درون معبد
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درگاه ورودی معبد از رواق غربی که
به علت شکسته شدن ،سه تکه شده و جمع آوری گردید

3

8

7

4

کمربن�د آهنی که برای جلوگی�ری از رانش ورودی معبد
و استحکام بخش�ی از آن در پیشانی راهرو نصب گردید
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وضعیتدرونمعبدپیشازهرگونهعملیاتکاوشومرمت

1

6
5

2

در بدن�ه جنوبی س�طح داخلی بنا به علت رانش خ�ارج ،از خط تا
آخرین سنگ جمع آوری و در اطراف ورودی عملیات مرمت و نصب
صورت گرفت .در این تصویر قس�متی از کمربند آهنی نصب
شده و تیرک چوبی جهت استحکام بخشی مشاهده می شود
داالن جنوبی معبد ضمن مرمت

12

چگونگی مهار سنگ های ورودی
معبد اَناهیتا که از باال به پائین صورت گرفته

9

11
عملیات مرمت ورودی که به علت
رانش دچار تخریب گشته بود

10

14

13
عملی�ات نص�ب س�نگ ه�ای جم�ع آوری ش�ده در آخرین
ردیفهایی که به دس�ت آمده و نیز نصب چهار س�نگ تازه ای
که به علت مفقود شدن سنگ های اصلی به ناچار تراشیده شده بود

ب�ر روی بدن�ه ش�مالی بقای�ای دو مجس�مه گاو ک�ه یک�ی از
آن ه�ا ب�ر روی پای�ه س�تون خ�ود نصب اس�ت دیده می ش�ود
ک�ه در واق�ع س�نگ زیری�ن ،تصوی�ر هم�ان گاو را نش�ان م�ی دهد

نمای رواق جنوبی معبد اَناهیتا پس از مرمت

پالن معبد اَناهیتا پس از مرمت

15

16
نمای معبد اَناهیتا پس از عملیات مرمت و بازسازی

18
سنگ كنترل آب ،با سه مجراي حجاري شده

19
دو توپك راست و چپ آب را در مجرا آرام مي كنند.

17

20
نمايش ايجاد آيينه شفاف و زالل آب به
منظور ايجاد روحانيت آب
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