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تردید باستان شناسان بر سر الگوي مرمت تپھ حسنلو

 آخرین دستاوردھاي باستان شناسي در تپھ
حمید خطیب«باستاني حسنلو توسط دكتر   

بودن الیھ ھاي فوقاني» مانایي«، »شھیدي  
.استقراري تپھ حسنلو نفي شد

اختالف بر سر مرمت تپھ حسنلو و رعایت الگوی معماری سنتی در  :گروه استان ھا  
.مرمت آن باستان شناسان را با تردیدھایی در این باره مواجھ کرده است

حمید خطیب«در آخرین دستاوردھاي باستان شناسي در تپھ باستاني حسنلو توسط دكتر   
بودن الیھ ھاي فوقاني استقراري تپھ حسنلو نفي شد و از باستان» مانایي«، »شھیدي  

نسبت مي دھند، خواستھ شد تا براي رفع این» ماننایي ھا«شناساني كھ این تپھ را بھ   
.نقایص نتایج تحقیقاتي خود را تكمیل نمایند

« بررسي ھاي باستان شناسان ایران«: ، مدیر پروژه بزرگ حسنلو گفت»حسین رازقي  
مرمت دیوار حسنلو دربخش ھایي انجام شده است. نشان مي دھد كھ حسنلو ماننایي نیست  

این مرمت ھا براساس معماري سنتي حسنلو انجام گرفتھ. كھ پیش از این تخریب شده بود  
«.است و اگر در جایي دیوار اصلي كج بوده است بھ ھمان حالت بازسازي شده است

بعضي از دیوار ھاي موجود در این تپھ صاف و برخي از آن ھا انحنا دارد و«: او گفت  
 در مرمت بخش ھاي مختلف این بنا، تفاوت ھا در نظر گرفتھ شده است اما بر روي این
 دیوارھا كاھگل ھاي خشتي براي محافظت از بنا كشیده مي شود كھ طبیعتا نمي تواند كج

«.باشد
 با این وجود ممت این دیوار با شیوه انجام شده بھ اعتقاد باستان شناسان دیگر بر اساس

 .الگوی معمای سنتی این بنا نیست
« در تپھ حسنلو براي«: ، مدیر پروژه ھاي بزرگ كشور گفت»محمد حسن خادم زاده  

 محافظت از دیوار اصلي یك دیوار ساختھ شده تا بتواند از دیوار اصلي محافظت كند اما
این دیوار خشتي تا زماني كھ كار كاوش و بررسي. تغییري در دیوار اصلي بوجود نیامد  

 در این قسمت از تپھ انجام نشده باشد از آن محافظت خواھد كرد، بنابراین دیوار ھاي
 قدیمي و تاریخي مرمت نشده اند بلكھ دیوار جداگانھ براي محافظت از این آثار كشیده شده

«.است
دیوار مرمت شده بي شباھت بھ دیوار اولیھ نیست و در ساخت این دیوار از« : او گفت  

 «.مصالح سنتي دیوار اصلي استفاده شده است
 برخي از كارشناسان معتقدند در دوره ماننا ھا دیوار ھا كج ساختھ می شدند بھ ھمین دلیل
 است کھ ھیچ دیوار راست و صافي دراین بنا وجود ندارد در حالیكھ بسیاري از دیوارھا

.كھ در حسنلو مرمت وبھسازي شده اند، كامال صاف ھستند
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