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چکیده
شهرستان طارم در شمال شرقی استان زنجان واقع و با استان های گیالن و اردبیل همجوار است. این 
تاریخی شده است.  تاریخ و  از  ادوار پیش  این مناطق در  از فرهنگ های  تأثیرپذیری  موقعیت سبب 
همچنین  و  تبادالت  این  شدن  روشن  برای  باستان شناسی  کاوش های  منطقه  این  اهمیت  علی رغم 
این  نشان دهندۀ  که  محوطه ها  این  از  یکی  است.  نگرفته  صورت  منطقه  این  فرهنگ های  شناخت 
تبادالت است، محوطۀ تشویر است که بر اثر فعالیت های راه سازی در سال 1389 کشف شد. در کاوش 
نجات بخشی این محوطه، نگارنده برای روشن کردن وضعیت آثار و بقایای معماری چهار ترانشه A و 
B و C و D در دیوارۀ برش خوردۀ جاده حفر کرد که در نتیجۀ آن بقایای معماری و بخشی از یک 
سازۀ عظیم مشخص شد. بیشترین آثار معماری و داده های سفالی از ترانشۀ A که بزرگ ترین ترانشۀ 
ایجادشده از نظر ابعاد و اندازه بود به دست آمد. در این سازه آجرهای بزرگی به اندازه های مختلف 
به توصیف و  آثار  این  این مقاله به علت اهمیت  ابعاد کوچکتر به دست آمد. که در  و همچنین در 
طبقه بندی و همچنین مقایسۀ آنها با نمونه های مشابه که در محوطه های دورۀ اشکانی به دست آمده 
پرداخته شده است، که هم مبنایی برای تاریخ گذاری این محوطه به شمار می رود و هم نشان دهندۀ 
اند. بنابراین بر  استاندارد و شیوۀ معماری خاص دورۀ اشکانی است که در این محوطه کاوش شده 
اساس آثار معماری و شیوۀ ساخت بناها و سفال های به دست آمده، این محوطه مربوط به دورۀ اشکانی 

میانه و متأخر است که تا اوایل دورۀ ساسانی همچنان تداوم داشته است.

واژه  های کلیدی
 زنجان، طارم، محوطۀ تشویر، معماری، آجر.
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مقدمه
در  که  است  زنجان  استان  هفتگانۀ  شهرستان های  از  یکی  طارم 
بخش،  دو  شامل  و  شده  تأسیس  آب بر  مرکزیت  به   1376 سال 
پنج دهستان و 150 پارچه آبادی است که 102 پارچۀ آن دارای 
سکنه اند. مساحت این شهرستان 2235 کیلومتر مربع است و از 
شمال به استان اردبیل و از شرق و شمال شرقی به استان قزوین 
و استان گیالن، از جنوب به شهرستان ابهر و از غرب به شهرستان 
زنجان محدود است. این شهرستان دارای ناهمواری های بسیاری 
است و رود پرآب و خروشان سفیدرود )قزل اوزن( درۀ عمیقی در 
آن ایجاد کرده است. ارتفاع کف این رودخانه در گیلوان به کمتر 
از 400 متر از سطح دریا رسیده و طرفین آن رشته کوه هایی قرار 
گرفته که ارتفاع برخی از قلل آن بیش از 2800 متر است )سازمان 

برنامه و بودجه، 1385: 2ـ 4(.
     بررسی و کاوش در روستای تشویر به دنبال کشف آجرهای بزرگ     
بقایای  و همچنین کشف  و عملیات خانه سازی  هنگام کندن پی 
آثار معماری در کیلومتر 49/700ـ 49/800 راه آسفالتۀ  دیوار و 
و  راه سازی حین خاک برداری  مکانیکی  بیل  که  تشویر  ـ  گیلوان 
تعریض این قسمت از مسیر بخش هایی از آن را تخریب کرده بود، 
آغاز شد. برای آگاهی از وضعیت آثار باستانی و جلوگیری از تخریب 
بیشتر آثار فرهنگی چندین گمانه تعریف شده و خاکبرداری شدند. 
بیشترین داده های فرهنگی شامل بقایای معماری و سفال و دیگر 

نهشته های باستانی بود از ترانشۀ A به دست آمد.
آثار  نجات بخشی  و  مستندسازی  منظور  به  گمانه زنی  این       
تخریب شده یا در معرض تخریب انجام شد. لذا در ابتدا با فرضیۀ 
خاصی همراه نبود، اما نگارنده بعد از بررسی محوطه ها و گمانه زنی 
در این محل که به کشف قسمتی از یک سازه و بنای عظیم منجر 
شد، معتقد است که این آثار نشان دهنده اهمیت سیاسی و تجاری 

و مذهبی این محوطه در دورۀ اشکانی و ساسانی است. 
     در سال 1389 در طرحی با همکاری میراث فرهنگی زنجان 
کاوش  و  بررسی  به  نگارنده  زنجان،  استان  راه سازی  ادارۀ  و 
 ،1391  :1394 )نوراللهی،  کرد  اقدام  محوطه  این  نجات بخشی 
نجفی  ارض اهلل  اخیر  سال های  در   .)Nourallahi, 2015 1389؛ 
)1386( و ابوالفضل عالی )1387( این منطقه را بررسی کرده اند 
ولی به علت مدفون بودن محوطه تشویر در زیر روستا و رسوبات 
اند.این  هیچکدام در گزارش هایشان اشاره به این محوطه نکرده 
از گزارش گمانه زنی نگارنده است که در بر گیرندۀ  مقاله بخشی 
مقدمه و تاریخچۀ مطالعات باستان شناسی و جزئیات کامل معماری 
و   آمده  به دست   A ترانشۀ  و مصالحی است که در طول کاوش 
محوطه های  از  دست  این  از  یافته هایی  با  آنها  مقایسۀ  همچنین 
همزمان دیگری در شمال غرب و غرب و مناطق همجوار فرهنگی 
دیگر. در پایان نیز یک جمع بندی از کلیۀ مطالب ارایه شده است.

بوم شناسی 
آسفالته  جادۀ   49/800 کیلومتر49/700ـ  در  تشویر1  روستای 
گیلوان ـ سرخه دیزج قرار گرفته است. این روستا در طول جادۀ 
آسفالته شکل گرفته و جدید است. در زلزلۀ 31 خرداد 1369 ـ 
آنکه  سبب  به  ـ  شد  منطقه  این  در  فراوانی  موجب خسارات  که 

شده  ساخته  خام  خشت  و  چینه  از  اکثراً  روستاییان  خانه های 
بود، کاماًل ویران شد و روستای کنونی پس از زلزله از نو ساخته 
شده است. امروزه بقایای روستای متروک تشویر در ساحل راست 
رودخانۀ یوخاری چای که از میان روستا می گذرد قرار دارد که در 

اطراف آن باغ های زیتون روستا واقع است.
     بیشتر مردمان ساکن روستای تشویر به کشت سیر و سیب زمینی 
انجام  محدودی  سطح  در  غالت  دارند.کشت  اشتغال  باغ داری  و 
است  حبوبات  کمی  حدود  تا  و  جو  و  گندم  شامل  که  می گیرد 
که علل آن می توان به کمبود آب و زمین قابل کشت اشاره کرد. 
زیرا این منطقه تپه ماهوری و دارای پستی و بلندی فراوان است و 
انتقال آب تقریباً در بیشتر موارد به علت دوری از سفیدرود )قزل 
از  که  رودخانه ای  تنها  دیگر  طرف  از  و  نیست  امکان پذیر  اوزن( 
میان روستای تشویر می گذرد، رودخانۀ فصلی یوخاری چای است 
که آن هم در اکثر فصول سال کم آب و خشک است. دیگر علت 
کمِی زمین های زیر کشت غالت، اقتصادی نبودن کشت این اقالم 
است. وجه تسمیۀ رودخانۀ یوخاری چای، عبور این رودخانه از درۀ 

یوخاری چای و به معناي رودخانۀ باالیي است.
     سکنۀ روستا در کنار کشاورزی به پرورش گاو و گوسفند و بز و 
طیور )مرغ، بوقلمون، غاز، اردک( برای رفع نیاز خانواده می پردازند. 
که  خانواده ایی  که  است  این  کرد  اشاره  آن  به  باید  که  نکته ای 
که  روستاهایی  در  بیشتر  دارند،  اشتغال  دامپروری  و  دامداری  به 
در ارتفاعات خان چایی و ییالق واقع شده اند، مستقر هستند. به 
سبب آب وهوای مناسب ارتفاعات و دسترسی به علف تازه تا مدتی 
بیشتر، حضور روستاییان دامپرور در آنها نسبت به روستاهای کف 

دره بیشتر است )نقشۀ 1(.
     از نظر آب و هوا روستای تشویر تابعی از وضع اقلیمی شهرستان 
تابستان های  و  به طور کلی روستا زمستان های سرد  طارم است. 
گرم دارد و ارتفاعش از سطح دریا حدود 590 متر است به همین 
سبب تابستان ها گرم و خشک و در بعضی روزها هوا شرجی است. 
مردمان ساکن در این منطقه به زبان ترکی صحبت می کنند، ولی 
از کردهای کرمانج  روستای تشویر و چندین روستای دیگر اصاًل 
این  در  صفویه  دورۀ  در  خراسان  به  آنها  کوچ  هنگام  که  هستند 
از لحاظ  اند.  از قزوین و گیالن ساکن شده  منطقه و بخش هایی 
اداری زیر نظر فرمانداری شهرستان طارم اداره می شود )تصویر1(.

محوطۀ تشویر
و  دقیقه   47 و  درجه   36 جغرافیایی  موقعیت  در  تشویر  محوطۀ 
ثانیۀ عرض جغرافیایی و 48 درجه و 9 دقیقه و 59.84   31.77
واقع شده  دریا  از سطح  متر  ارتفاع 591  و در  ثانیۀ طول شرقی 
است.  سانتی متر  جاده440  سطح  از  محوطه  این  ارتفاع  است. 
قسمت های شمالی آن امروزه زیر کشت درخت زیتون )باغ زیتون( 
قرار دارد. در شرق و اطراف نیز خانه های روستائیان ساخته شده 
است و از ضلع غرب و شمال غرب به مسیر آسفالته گیلوانـ  تشویر 

منتهی می شود.
ابتدای روستای تشویر  و شرق  و       محوطۀ تشویر در شمال 
جادۀ آسفالته گیلوان به تشویر در محل سه راهی تشویر به روستاي 
چمله قرار دارد. این محوطه هنگام خاکبرداری کنارۀ شرقی این 
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راه سازی  مکانیکی شرکت  بیل  که  هنگامی  شناسایی شد؛  مسیر 
سالنسر مشغول عملیات خاک برداری در این قسمت مسیر بود به 
آثاری برخورد کرده است. متأسفانه بخش زیادی از آثار )به پهنای 
تازه  که  کنار جاده ای  دیواره  تا  قدیمی  کنار جادۀ  لبۀ  از  متر(   8
احداث شده کاماًل از بین رفته و فقط آثار پراکنده ای شامل آجرها 
از  بود )حدود کم تر  قابل مشاهده  این قسمت  و الشه سنگ ها در 
12 متر از طول و 8 متر از عرض این محوطه در مسیر نقشه قرار 
از مسیر  این قسمت  بقیه  در  بود.  معماری  آثار  دارای  بود  گرفته 

خوشبختانه ماشین های راه سازی به آثار برخورد نکرده بودند(.
     به گفتۀ اهالی روستای تشویر در محل کنونی جادۀ آسفالته 
آثاری وجود داشته که هنگام جاده سازی سال های 1362ـ 1363 
به وسیله  اند،  ایجاد می کرده  را  بار جاده  اولین  برای  شمسی که 
صورت  به  آثار  از  قسمتی  و  رفته  بین  از  راه سازی  ماشین های 
جدید  راه  تعریض  حین  که  بود  مانده  باقی  الشه سنگی  دیواری 

تشویر  مردم  است.  رفته  بین  از  آجری  سازۀ  از  قسمتی  با  همراه 
وقتی مشاهده می کنند که با کاسۀ بیل مکانیکی آجرهای بزرگ 
همراه خاک باال می آید از ادامۀ عملیات ممانعت به عمل می آورند. 
نظر  به  ولی  متفرق می شوند.  مردم  روستا  میانی شورای  در  پا  با 
آثاری که در محدودۀ  بیشتر  و  بوده  می رسد که خیلی دیر شده 
شرقی جاده تا فاصلۀ 8 متر از جادۀ قدیم قرار گرفته بود، تخریب 

شده بودند.
     برای مستندسازی، دامنۀ گسترش آثار و روشن کردن وضعیت 
دوره های فرهنگی این محوطه، 3 ترانشه )TA و TB و TC( در 
آسفالتۀ  جادۀ  محدودۀ  دست نخوردۀ  قسمت های  و  شرقی  دیوارۀ 
مسیر گیلوان ـ تشویر باز شد. ترانشۀ A در عمق450 سانتی متری 
محوطه  باالی  سطح  سانتی متری از   187 عمق  B در  ترانشۀ  و 
عمق150سانتی متری  در   C ترانشۀ  و  جاده(  کنار  شرقی  )برش 
بکر  خاک  به  محوطه  باالی  سطح  از  جاده(  کنار  شرقی  )برش 

نقشۀ 1. موقعیت محوطۀ تشویر )مأخذ: http://corona.cast.uark.edu/atlas, 2013T، تنظیم از: نگارنده(.

تصویر 1. محوطۀ تشویر و روستای امروزی تشویر )عکس از: نگارنده(.
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رسیدند. 

معماری
از سطح  A در عمق140 سانتی متری  ترانشۀ  در  اولین شواهد معماری 
الشه سنگ  و  خشتی  آجرهای  از  آواری  شامل  که  آمد  دست  به  خاک 
بود  شده  ریخته  و  پراکنده  ترانشه  سطح  در  نامنظم  صورت  به  که  بود 
دیواری  بقایای  لوکوس  این  از  پایین تر  در   .(TAL7 ،3 جدول  )رک: 
مشخص شد که در ساخت آن از آجرهای بزرگ و الشه سنگ با مالت 
در  و  است  سانتی متر   170 دیوار  این  است. ضخامت  شده  استفاده  گچ 
جهت جنوب شرقی ـ شمال غربی کشیده شده است. بخشی از دیوار از 
هر طرف به صورت قرینه 17 سانتی متر پهن تر است و ضخامت دیوار 
در این قسمت به 204 سانتی متر می رسد. در ساخت این دیوار با توجه 
به سفتی و فشردگی خاک، ابتدا زمین را صاف کرده یا تراشیده اند تا پی 
بنا را بر آن ایجاد کنند. بعد از آماده کردن پی شروع به دیوارسازی کرده 
اند به این صورت که در دو طرف نما از آجرهای بزرگ و دراز استفاده 
شده و بین این رج ها از مالت گچ به ضخامت 2 ـ 3 سانتی متر استفاده 
شده و فضای بین دیوار را با الشه سنگ پرکرده اند )تصویر 2(. بر اساس 
شواهد، این دیوار به سمت جنوب شرق و شمال شرق ادامه داشته اما از 
بین رفته است )تصویر 8؛ رک: جدولTAL.8, 21-38 ،3(. همچنین 
در ترانشۀ B و ترانشۀ C آثاری از آجرهای چیده شده به دست آمد که 
نشان دهندۀ ادامۀ دیواری بوده که توسط بیل مکانیکی از بین رفته است 
و در غرب آن نیز بقایای الشه سنگ هایی دیده می شود )رک: به جدول3، 

TBL.12,L.13( )تصویر 5( )نقشۀ2(.
     هرچند وجود سازه هایی با این ویژگی ها که ذکر شد تاکنون گزارش 
از  آن  در  که  عظیم  دیوارهای  با  معماری  شیوۀ  این  اما  است،  نشده 
الشه سنگ به عنوان پرکننده استفاده کرده اند، در دورۀ اشکانی ابداع شده 
است. در این شیوه در نما از سنگ های تراشیده استفاده کرده و فضای 
بین دیوار را با الشه سنگ پر کرده اند و در جاهایی که دسترسی به سنگ 
تقریبًا وجود نداشته از آجر هم در نما و به عنوان پرکننده استفاده کرده اند 
)کالج، 1380: شکل 41(. این شیوه در کاخ ها و ساختمان های الحضر و 
کاخ آشور ـ که در نمای این ساختمان ها سنگ های باریک و سنگ های 
پهن یک در میان قرار گرفته اند ـ به کار گرفته شده است )کالج، 1380: 
121ـ 124(. در واقع در این سازه آجرهای بیرونی در این بنا نقش قالب 
را ایفا کرده و بعد از هر رگ چینی فاصلۀ بین نمای بیرونی و درونی با 

الشه سنگ و گچ به صورت غوطه ورسازی پر شده است )تصویر 3ـ 8(.
نما  آجرچینی  در  از همین شیوه  A نیز  ترانشۀ  از  به دست آمده  دیوار  در 
همچنین ضخامت  و  قرینه  به صورت  وجود شمعک  اند.  کرده  استفاده 
دیوارها )که در دورۀ اشکانی دیوارهای بنا را ضخیم تر می گرفتند تا بر فراز 
آن بر روی سردرهای قوسی طاق ها را نگاه دارند( هرچند همچنان که 
گفته شد شواهدی از وجود آن به دست نیامد، ساخت این بنا را در دورۀ 

اشکانی اثبات می کند )تصویر2(. 
     شواهدی از تزیینات آجری و گچی و گچکاری در طی کاوش به 
دست نیامد اما با توجه به آجرهای کوچک و تکه های گچ به دست آمده 
در TAL.3 و TAL.10 و TAL.9 و TAL.19 احتمااًل این بنا دارای 
تزیینات آجری و گچی و گچ کاری بوده است که از بین رفته اند )نقشۀ 

2، جدول 3(.
     در کاخ ها و ساختمان های باقی مانده از این دوره از طاق های ضربی 

برای پوشش داالن ها و سقف استفاده کرده اند که احتمااًل در این بنا از 
همین شیوه استفاده شده اما متأسفانه در طی کاوش شواهدی دال بر آن 
به دست نیامد. اما شواهدی از طاق ها و استفاده از روش گنبدزنی برای 
پوشش فضاها در قلعۀ پاجاداغ که در ارتفاعی مشرف بر این محوطه واقع 
را  این نظر  است، به خصوص بخش جنوبی آن وجود دارد، که می تواند 
قلعۀ  معماری  کلی  طور  به   .)Nourallahi, 2015: 90( کند  تقویت 
پاجاداغ الشه سنگی با مالت گچ نیم کوب است که در پی و تا ارتفاع 2/5 
متر آن از الشه سنگ های متوسط و درشت استفاده کرده اند و در ساخت 
زمین  شکل  و  توپوگرافی  از  است  داشته  نظامی  کارکرد  که  سازه  این 
پیروی شده است و معمار توانسته تا حدود زیادی در این امر موفق عمل 
کند. در قسمت های مختلف این سازه تاحدود زیادی قرینه سازی رعایت 
شده است و به نظر می رسد در روی پی سازی سنگی از آجرهای بزرگ و 
دراز استفاده شده است. همچنین در پایین دست این این قلعه آثار بنایی با 
پی سنگی و برج و آتشکدهای که در محل به »حمام یری« موسوم است 
اوایل دورۀ  اواخر دورۀ اشکانی و  بناها متعلق به  این  نیز وجود دارد که 
ساسانی هستند. در ساخت و سازهای این قلعه در اوایل دورۀ ساسانی از 

تصویر 2. شیوۀ آجرچینی و مالت بین رج های دیوار TAL.8 و -21
38 )عکس از: نگارنده(.

تصویر 3. شیوۀ آجرچینی و ساخت دیوار TAL.8 و 21-38 
)عکس از: نگارنده(.
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تصویر 4. نمای داخلی دیوار و شیوۀ آجرچینی آن )عکس از: نگارنده(.

تصویر 5. بقایای معماری یافت شدۀ ترانشۀ  A )عکس از: نگارنده(.

نقشۀ 2. پالن و کروکی ترانشه ها و پراکندگی آثار معماری )طرح و کروکی از: نگارنده(.
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و  نظر شکل  از  و مصالحی مشابه  تشویر  معماری مشابه محوطۀ  شیوۀ 
اندازه استفاده کرده اند )نوراللهی، 1391: 55ـ 77(.

آجرها
همچنین  و  تشویر  روستای  باستانی  محوطه های  بررسی  در   
ترانشه های A و B و C آجرهایی با ابعاد متفاوت به دست آمد که 
نشان از گستردگی و غنی بودن آثار معماری دارد که در نوع خود 
بسیار جالب توجه است. وجود این نوع آجرها با این اندازه تاکنون 
در جاهای معدودی گزارش شده است. اما در کاوش های هگمتانه، 
با  خشت هایی  هشترود  )ضحاک(  اژدهاک  قلعۀ  و  قاالسی  اولتان 
قلعه و سازه های  به دست آمده که دیوارۀ  مشابه  تقریباً  اندازه ای 
دیگر این محوطه ها با این مصالح ساخته شده و ضخامت دیوارهایی 
در  و  شده120سانتی متر  استفاده  خشت ها  این  از  آنها  در  که 
و  از مالت گل  بوده است. همچنین  متفاوت  قسمت های مختلف 

تصویر 6. برش و الیه نگاری ترانشۀ A )طرح از: نگارنده(.

تصویر 7. مقطع دیوار ترانشۀ A و شیوۀساخت دیوار )طرح از: نگارنده(.

تصویر 8. وضعیت دیوار دو سال پس از کاوش )عکس از: نگارنده(.
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مالت گچ به ضخامت2 ـ 3 سانتی متر در بین رگۀ آجرها استفاده 
شده است )تصویر 2(.

    اما آجرهای که در طی کاوش محوطۀ تشویر و بررسی محوطه های 
دیگر روستای تشویر به دست آمدند همگی نارنجی رنگ )احتماالً 
از خاک رس قرمز ـ نارنجی که در محل نیز وجود دارد( و کاماًل 
با  درشت  و شن  )کاه(  گیاهی  تمپر  از  آنها  در خاک  و  اند  پخته 
دانه های رنگی استفاده کرده اند. همچنین بعضی آجرها به علت 
حرارت زیاد تغییر شکل داده و بی ریخت و ذوب شده اند. با توجه 
به محل به دست آمدن این آجرها از لوکوس TAL.18 در کنارۀ 
بیرونی دیوار TAL.8 و 38-21  و آوار آجر ریخته TAL7، شاید 
این آجرها دلیلی بر آتش سوزی در این محل باشد. به علت محدود 
بودن محدودۀ حفاری نمی توان در این مورد اظهار نظر قطعی کرد.
ابعاد 12×14×49 سانتی متر و 12×26×48  به  در  TBL.12 آجرهایی 
سانتی متر  به دست آمد که  برخی از آنها دارای اثر مهر یا نشان سازنده 
یا کارگاه آجرپزی بود، که نشان از تخصصی بودن این شغل و وجود برند 
تجاری آن دارد. یا اینکه این مهر روی آجرها نشان می داد که هر قالب زن 
در طول روز یا زمان معینی چه مقدار آجر قالب زده و تولید کرده است، 
که نشان از تولید کارگاهی و مدیریت دقیق است. متأسفانه جزئیات این 

مهر مشخص نیست و تنها به صورت یک مربع فرورفته دیده می شود 
)تصویر 9(.

     در حفاری ترانشۀ TAL.19 و TAL.3 محوطۀ تشویر، آجرهایی 
کنار  در  و  همراه  سانتی متر   20 و 3×7×  سانتی متر  اندازه 3 ×5×12  به 
آجرهای بزرگ به دست آمد که با توجه به ظرافت و ابعاد کوچک آنها 
نسبت به  دیگر آجرها،  احتمااًل کاربرد تزیینی داشته اند )تصویر 10 و 

.)11
     بزرگی ابعاد این آجرها و وزن زیاد آنها در حدود 10ـ 15 کیلو گرم 
حمل نقل این آجرها را سخت می کرده است. به نظر می رسد که آوردن 
به  احتیاج  و  نداشته  اقتصادی  کیلومتری صرفۀ  از چند  آجرها حتی  این 
نیروی کار فراوانی داشته است. بنابراین می توان حدس زد که سازندگان 
این بناها برای بر طرف کردن این مشکل احتمااًل آجر را در محل قالب 
زده و در کوره های آجرپزی ای که برای این منظور تدارک دیده اند، پخته 
اند. اگر وجود آجرهای بی ریخت و ذوب شده را ناشی از آتش سوزی در نظر 

نگیریم می تواند گواهی بر وجود کوره ها باشد )تصویر 12ـ 14(.
     در آرامگاه دو قلوی تشویر )آتشکده( از این آجرها در قاب درها و 
ورودی ها استفاده کرده اند که به نظر می رسد منشأ این آجرها از محوطه 
تشویر یا قلعۀ پاجاداغ باشد. اندازۀ این آجرها 12×15×48 و 12×14×28 

تصویر 9. آجر با اثر مهر یافت شده در TBL12 )عکس از: نگارنده(.

تصویر 11. آجر کوچک یافت شده از TAL3 )عکس از: نگارنده(.تصویر شماره10:آجر کوچک یافت شده از TAL19)عکس از نگارنده(.
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تصویر 13. آجر ذوب شدۀ یافت شده از TAL18 )عکس از: نگارنده(.تصویر 12. آجرهای بی ریخت یافت شده از TAL7 )عکس از: نگارنده(.

تصویر 15. آجرهای بزرگ محوطۀ تشویر استفاده شده در درگاه بنای 
آرامگاهی تشویر )عکس از: نگارنده(.

تصویر 14. گونه های آجر یافت شده از ترانشۀ A )عکس از: نگارنده(.

 .آٖ ا٘فاف ٚ ت٤ٍٛف ١ٔطٛ٘ اق آٔؽٜؼوتٝت آخفٞا٢ .1 خؽَٚ 

 

  

 دوره محل کشف اندازه شماره
1 3×5×12 

3×7×20 
 ساسا٣٘ـ  اضىا٣٘ T.A.L3 ٚ T.A.L19 ت٤ٍٛف ١ٔطٛ٘

 ق٤ف ـٚوتا٢ ت٤ٍٛف 49×14×12 2
 ١TCL3 ٚ TBL4 ٚ TA تفاٍ٘ ت٤ٍٛف ١ٔطٛ٘ اق

 خرأٔت اضىا٣٘ ٥ٔا٣٘ ٚ

3 12×26×48 
12×26×49 

 خرأٔت اضىا٣٘ ٥ٔا٣٘ ٚ ؼاؽپاخا ١لّؼٚ  ١TBL.12 ٚ TA ت٤ٍٛف تفاٍ٘ ١ٔطٛ٘ اق

 خرأٔت اضىا٣٘ ٥ٔا٣٘ ٚ ـٚوتا٢ ت٤ٍٛفٚ وٙص  ١TBL4  ٚ TCL3 ٚ TAتفاٍ٘ ت٤ٍٛف ١ٔطٛ٘ 38×17×12 4
 خرأٔت اضىا٣٘ ٥ٔا٣٘ ٚ ٚ اق وٙص ـٚوتا٢ ت٤ٍٛفTA ١ تفاٍ٘ ت٤ٍٛف١ ٔطٛ٘ 40×26×12 5
6 12×17×27 

12×17×28 
 ساسا٣٘ـ اضىا٣٘  ٚ اق وٙص ـٚوتا٢ ت٤ٍٛف ١TA تفاٍ٘ ت٤ٍٛف ١ٔطٛ٘

 ساسا٣٘ اضىا٣٘ ـ ٚ اق وٙص ـٚوتا٢ ت٤ٍٛف ١TA تفاٍ٘ ت٤ٍٛف ١ٔطٛ٘ 28×15×12 7
 خرأٔت اضىا٣٘ ٥ٔا٣٘ ٚ ٚ اق وٙص ـٚوتا٢ ت٤ٍٛف ١TA تفاٍ٘ ت٤ٍٛف ١ٔطٛ٘ 40×14×12 8
9 12×30×30 

12×30×40 
 خرأٔت اضىا٣٘ ٥ٔا٣٘ ٚ ٌٛـوتاٖ وٛاـ

 جدول 1. آجرهای به دست آمده از محوطۀ تشویر و اطراف آن.

96



 .٣٘ ٚ واوا٣٘اٌىا ٠ٞا٢ ؼٚـآٔؽٜ اق ٔطٛ٘ٝؼوتٝٞا٢ تآخفٞا ٚغٍت .2خؽَٚ 

 منابع گاهنگاری متر()سانتی اندازه مصالح نام محوطه
 ٞانالؼ ١لّؼ

 )ٔطان(
 آخف
آخف 
 غٍت
 غٍت

33×33×6 ٚ 32×32×6 ٚ 
12-10×42×42  ٚ38×38×6-7 
11×41×41  ٚ11×40×40 
10×38×38 

 .Kleiss, 1973:171 اٌىا٣٘
 .199ـ 198: 1383 لٙؽٌف ٚ ؼ٤ٍفاٖ،

 

 .82 :1382، ٘اٚٔٗ ؼـاٚوتٗ ٚ واوا٣٘ 5/29×5/29×5-7 آخف تػت و٥ّٕاٖ
تپٝ ؼ٥ِفخاٖ

 افغا٘ىتاٖ
 .183 :1379، تك٘ٛاَ اٌىا٣٘ 38×30-25×10 غٍت

ـ  وّٛو٣ 49×49×10 غٍت غا٘ٓآ٢
 اٌىا٣٘

 .178: 1379، تك٘ٛاَ

 .141 :1391، ؼ٤اوٛ٘ٛف اٌىا٣٘ 39×38ٚ  42×42×10-12 غٍت ٔؼثؽ ٘ىا
 .Hansman & Stronach, 1974: 11 ٣اٌىا٘ 40×38×10ٚ  40×38×10 غٍت لٛٔه

Hansman,1968: 123-126. 
 .Langdon, 1933: 117 اٌىا٣٘ 44×44×12ٚ  40×40×12 آخف تُ تٙؽـ

 .Keal, 1967: 109 اٌىا٣٘ 31×31×5/6×8ٚ  30×30×5/6×8 آخف ٤كؼٌفؼ ١لّؼ
 ٚ  50×50×10ٚ  40×40×10 آخف ؼ٤ٛاـ ؼفاػ٣ ٌفٌاٖ

ٚ 10×41×41 ٚ10-8×39×39 
 

 .116 :1365، و٥ا٣٘ ٣٘اٌىا
Kiani, 1982: 16-17,19. 

 ٚ 37×37×9 ٚ 40×40×10 آخف ؼٌت لّؼٝ ٌفٌاٖ
7×8×34 ٚ 8×32×32 

 اٌىا٣٘
 واوا٣٘

Kiani, 1982: 52. 

 .Kiani, 1982: 53 اٌىا٣٘ 50×50×5 ٚ 45×45×5 غٍت ٤اوم٣ ١لّؼ
 غٍت وٜٛ غٛاخٝ

 غٍت
 غٍت

 
 غٍت
 آخف

10-5/9×40×40 ٚ 5/7-7×39×39 ٚ 
5/9×22×40 ٚ 

30×5/42×55  ٚ5/12×10×5/37 ٚ 
9×15×40 ٚ 
7×24×24 ٚ 5×15×22 

 اٌىا٣٘
 اٌىا٣٘
 اٌىا٣٘
 اٌىا٣٘

 
 واوا٣٘

 .207 :1379، تك٘ٛاَ
 

 .68ـ 66: 1375، ٔٛو٢ٛ
 .84، 81: 1375، ٔٛو٢ٛ

 .165 :1379، تك٘ٛاَ ٞػا٣ٍٙٔ 49×49×10 غٍت غالٔاٖ ١ؼٞا٘
 .Koshelenko, 2007: 272 اٌىا٣٘ 40×40×10 غٍت تپٌٝٛتى٣ّ
 .Longdon, 1933: 122 واوا٣٘ 36×36×9 آخف و٥ً

 ٚ 39×39×12 آخف اق وىف٢ ت٥ىفٖٛ٘
5/7×30×30 

 :Keal, 1967: 109; longdon,1933 واوا٣٘
117. 

 .203 :1379، تك٘ٛاَ
 آٌٛـ
 
 
 
 

 واظ پاـت٣

 غٍت
 آخف
 آخف
 آخف
 آخف
 آخف

7×30×30 
6×30×30  ٚ6×30×35 ٚ 
 6×24×28-29  ٚ6×32×48 ٚ 5×20×26 ٚ 
6×18×18 ٚ 

10×40×40 

 اٌىا٣٘
 اٌىا٣٘
 اٌىا٣٘

 
 

 اٌىا٣٘

 .162ـ 160: 1379، تك٘ٛاَ
 
 
 
Kiani, 1982: 17. 

 .165 :1379، تك٘ٛاَ اٌىا٣٘ 44×44×10 غٍت آتاؼغٛـن
 .Keal, 1967: 109 واوا٣٘ 37×32×8 آخف ا٤ٛاٖ وفغٝ
 27×27×8 آخف وفٚوتاٖ

8-7×28-27×28-27 
 .Keal, 1967: 109 واوا٣٘

 .8 :1385، ت٥ف
 .165 ،179 ،182: 1389، ؼ٤ٍفاٖ ٚ ٌاـال٤اٖ اٌىا٣٘ 40×40×10ٚ 50×50×10 غٍت غاٖ ١لّؼ

 .Keal, 1967: 109 واوا٣٘ 37×37×8 آخف ؼأغاٖ

جدول 2. آجرها وخشت های به دست آمده از محوطه های دورۀ اشکانی و ساسانی.
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سانتی متر است )نوراللهی، 1394: 118ـ 120()جدول 1؛ تصویر 15(.
اندازۀ آجرهای پارتی 44×44×12 و 40×40×12 سانتی متر       
 Colledge,( و اندازۀ آجرهای ساسانی 36×36×9 سانتی متر است
ساسانی  دورۀ  خشت های  اندازۀ  دیگر  محققان   .)1977: 25
را40×40×12 سانتی متر دانسته  اند )هوکی، 1378: 19(. در حالی 
آجرهای  اندازۀ  برقوزیات  محوطۀ  کاوشگران  از  دیگر  برخی  که 
آجرهای  اندازۀ  و  و 12×40×40 سانتی متر  را 12×44×44  پارتی 
 Keal, 1967:( اند  زده  سانتی متر حدس  را 9×39×39  ساسانی 
دورۀ  در  اندازه  این  با  آجرهایی  که  است  معتقد  کیانی   .)109
ساسانی مرسوم نبوده و اندازۀ این آجرها را با آجرهای کاخ آشور و 
قلعۀ ضحاک قابل مقایسه دانسته است که متعلق به دورۀ اشکانیان 
است. در ترانشۀ G دیوار گرگان نیز انواع مختلفی آجر به اندازه های 
39×39×8 و 39×39×9 و40×40×10 و 40×40×11 سانتی متر به 
دست آمده است. اندازۀ این آجرها با آجرهای اواخر دورۀ اشکانی 
 Kiani, 1982: 21, 38, fig.15,( و ساسانی قابل مقایسه است
pl.8,1-3(. وی اندازه 10×40×40 سانتی متر را استاندارد عمومی 

آجرهای ساسانی دانسته است )Ibid, 77( )جدول 2(.

جمع بندی
دورۀ اشکانی را از نظر معماری می توان دورۀ آغازین شکل گیری 
عکس  بر  دوره  این  در  دانست.  ایرانی  معماری  در  نوین  سبکی 
از  استفاده  سلوکی(  و  هخامنشی  )یعنی  خود  از  پیش  دوره های 
مصالح بوم آورد و شیوه های معماری محلی رواج داشته که سبب 
معماری  آثار  در  بسیار  تنوع  و  مختلف  سبک های  شکل گیری 
و  استاندارد  می توان  تنوع  این  وجود  با  اما  است.  شده  دوره  این 
این  به  را  آثار  این  تعلق  که  مصالح  و  معماری  در  شاخص های 
بناها و  از جمله شیوۀ ساخت  دوره نشان می دهد، مشاهده کرد؛ 
استفاده وسیع از آجر و خشت های بزرگ که تاکنون فقط در بناها 

 منابع گاهنگاری متر()سانتی اندازه مصالح نام محوطه
 .Keal, 1967: 109 واوا٣٘ 2/35×2/35 آخف ؼوتٍفؼ
 غٍت ٍٕٞتا٘ٝ

 غٍت
 غٍت
 غٍت
 غٍت
 غٍت
 آخف
 آخف

13×52×52 ٚ 13×50×50 ٚ 12×49×49 ٚ 
13×48×48  ٚ13×47×47 ٚ 
12-8×46×46  ٚ14×46×46 ٚ 12×45×45 ٚ 
12×24×46 ٚ 15-13×39×39  ٚ 
12-11×34×34 
9-8×33×33 ٚ  7×37×37 ٚ7×34×34  ٚ
7×36×36 

 .3ـ 1خؽَٚ ؛406: 1391، ٔاق٤اـ اٚاغف اٌىا٣٘

 .45 :1386، ٘ٛـا٣ِّٟ اٌىا٣٘  40×40×10ٚ  40×  20×  10 غٍت و٣فن تپٝت
 ١ؼ٤ٛ ِف ١لّؼ

 اِفٟاٖ
 40×6/40 ٚ 40×7/40 آخف

5/20×20 
 .677ـ 650: 1379، خؼفف٢ اٌىا٣٘

 42×42×10 ٚ 40×40×10 غٍت اِٚتاٖ لاالو٣
10×36×36  
10×32×32 
10×20×20 

 اٌىا٣٘
 واوا٣٘

 
 اٚا٤ُ اوال٣ٔ

 .33ـ 28 تّا٤ٚف؛  61ـ 60 :1386، ػ٥ّكاؼٜ
 

 ٚ 5/31×5/31×8 آخف ٔىدؽ لفٜٚ
5×5/21×5/21 

 واوا٣٘
 اٚا٤ُ اوال٣ٔ

 .541 :1393، ٘ٛـا٣ِّٟ
 

 

 بندیجمع

ؼـ  .ؼـ ٔؼٕاـ٢ ا٤فا٣٘ ؼا٘ىت ٥ٌف٢ وثى٣ ٤ٛ٘ٗآغاق٤ٗ ٌىُ ٠تٛاٖ ؼٚـٕاـ٢ ٣ٔؼاٌىا٣٘ ـا اق ٘ظف ٔ ٠ؼٚـ
ٞا٢ آٚـؼ ٚ ٤ٜٛ٥ٌؼ٣ٙ ٞػا٣ٍٙٔ ٚ وّٛو٣( اوتفاؼٜ اق ّٔاِص تْٛ)ٞا٢ پ٥ً اق غٛؼ ا٤ٗ ؼٚـٜ تف ػىه ؼٚـٜ

ؼـ آثاـ ٔؼٕاـ٢ ا٤ٗ ؼٚـٜ  تى٥اـٞا٢ ٔػتّف ٚ تٙٛع ٥ٌف٢ وثهـٚاج ؼاٌتٝ وٝ وثة ٌىُ ٔؼٕاـ٢ ٔط٣ّ
ـا تٝ  ٔؼٕاـ٢ ٚ ّٔاِص وٝ تؼّك ا٤ٗ آثاـؼـ  ا٢ٚ ٌاغّٝ اوتا٘ؽاـؼتٛاٖ . أا تا ٚخٛؼ ا٤ٗ تٙٛع ٣ٔاوتؽٜ ٌ

ٞا٢ تكـي خف ٚ غٍتواغت تٙاٞا ٚ اوتفاؼٜ ٚو٥غ اق آ ٠اق خّٕٝ ٥ٌٛ ؛ؼٞؽ، ٍٔاٞؽٜ وفؼا٤ٗ ؼٚـٜ ٍ٘اٖ ٣ٔ
 ٞا٢ ا٤ٗ ؼٚـٜ وٍف ٌؽٜ ا٘ؽ. وٝ تاوٖٙٛ فمٗ ؼـ تٙاٞا ٚ ٔطٛ٘ٝ

ٔؼٕاـ٢ اٌىا٣٘ ٤ؼ٣ٙ اوتفاؼٜ اق آخف ؼـ ٕ٘اٞا٢  ٠ت٤ٍٛف ٥٘ك وثه ٚ ٥ٌٛ ١ؼـ ٔٛـؼ ٔؼٕاـ٢ ٔطٛ٘
ا٤ٗ ٥ٌٜٛ  .ٌٛؼؼ٤ؽٜ ٣ٔ ،ٌؽٜ اوت ٌر پف توًٙ ٚ ٔالٞا تا الٌٝفاُِ آٖ ت٥ف٣٘ٚ ٚ ؼاغ٣ّ آٖ وٝ ضؽ

ٞا ؼـ ٕ٘ا أا ؼـ آٖ اوت، ٍٔاٞؽٜ ٌؽٜ ،ٞا٢ اٌىا٣٘ وٝ تا وٖٙٛ واٚي ٌؽٜ ا٘ؽٔطٛ٘ٝؼ٤ٍف  اـ٢ ؼـ ٔؼٕ
. اق ٘فف ؼ٤ٍف (124ـ 121ٚ  41ٌىُ :1380، واِح ٘ه:)ٞا٢ تفا٥ٌؽٜ اوتفاؼٜ وفؼٜ ا٘ؽ تدا٢ آخف اق وًٙ

وٙٙؽٜ تاٌؽ أا تا تٛخٝ تا ٞا  تفا٢ تاـ٤ػٍؿاـ٢ ٤ه تٙا ٌا٤ؽ تا ضؽٚؼ٢ ٌٕفاٜآخفٞا ٚ غٍت ٠ٞفزٙؽ ا٘ؽاق
ٞا٢ و٥ّٙى٣ ٞا اق خّٕٝ ٍٕٞتا٘ٝ ا٘داْ ٌؽٜ ٚ ٕٞس٥ٙٗ وفاَٞا٢ ّٔٙم٣ وٝ ؼـ تفغ٣ ٔطٛ٘ٝتاـ٤ػٍؿاـ٢

اضتٕاالً ا٤ٗ آخفٞا ٔتؼّك تٝ ا٤ٗ ؼٚـٜ  ،ؼوت آٔؽٜٝ ؼـ ا٤ٗ تٙا ت ٚ اٌىا٣٘ ٞىتٙؽ ٠وٝ ٌاغُ اٚاغف  ؼٚـ
اق ٚ  تا ٤ىؽ٤ٍف ؼاـ٘ؽؽٜ وٝ اق ٘ظف ا٘ؽاقٜ اغتالف فاض٣ٍ ؼوت آٔٝ ٞىتٙؽ. ؼـ ا٤ٗ واٚي آخفٞا٢ ٔتٙٛػ٣ ت

و محوطه های این دوره کشف شده اند. 
     در مورد معماری محوطۀ تشویر نیز سبک و شیوۀ معماری 
اشکانی یعنی استفاده از آجر در نماهای بیرونی و داخلی آن که حد 
فاصل آنها با الشه سنگ و مالت گچ پر شده است، دیده می شود. 
این شیوه معماری در دیگر محوطه های اشکانی که تا کنون کاوش 
از  آجر  بجای  نما  در  آنها  در  اما  است،  شده  مشاهده  اند،  شده 
سنگ های تراشیده استفاده کرده اند )نک: کالج، 1380: شکل41 
خشت ها  و  آجرها  اندازۀ  هرچند  دیگر  طرف  از   .)124 121ـ  و 
برای تاریخ گذاری یک بنا شاید تا حدودی گمراه کننده باشد اما با 
توجه با تاریخ گذاری های مطلقی که در برخی محوطه ها از جمله 
شاخص  که  کلینکی  سفال های  همچنین  و  شده  انجام  هگمتانه 
احتماالً  آمده،  به دست  بنا  این  در  و  اشکانی هستند  دورۀ  اواخر 
آجرهای  کاوش  این  در  هستند.  دوره  این  به  متعلق  آجرها  این 
متنوعی به دست آمده که از نظر اندازه اختالف فاحشی با یکدیگر 
به میزان فراوان به جای مالت استفاده  شده  نیز  از گچ  دارند و 
است. اختالف ابعاد آجرها تا بدان جاست که آجرهای بزرگ دامنۀ 
نشان  را  سانتی متر   49-30×14-30×12- اندازه های  از  وسیعی 
که  استانداردهایی  با  معنادارای  همخوانی  اندازه ها  این  می دهند. 
دارند. در  اند  نظر گرفته  این دوره در  برای آجرهای  پژوهشگران 
کنار آنها دو گونه آجر با اندازۀ 3×5×12 و 3×7× 20 سانتی متر نیز 
به دست آمد که بسیار کوچک بود. البته نگارنده معتقد است که 
این آجرهای کوچک در تزئینات آجری استفاده شده اند. بنابراین 
در این بنا به نظر می رسد که با توجه به مورد استفاده از آجرهایی 
با اندازه های کوچک تر استفاده کرده اند. همچنان که از آجرهای 
در  سانتی متری   40×30×12 و   48-49×26×12 و   49×14×12
سازه آجری استفاده کرده اند )جدول 1(. در روی برخی از آجرها 
استفاده  نشان دهندۀ محل  دیده می شد که شاید  کارگاه  مهر  اثر 
از این گونه آجر در بنا باشد. احتمال دیگر این است که این مهر 

98



ٞا ٖآٞا٢ پػت ٞا ٚ وٛـٜتف ؼـ ٔٛـؼ واـتف٢ ا٤ٗ واقٜ ٚ ٕٞس٥ٙٗ ز٣ٍٍ٘ٛ واغت ا٤ٗ ّٔاِص ٤ا واـٌاٜت٥ً
  اغت٥اـ ٔا لفاـ ؼٞؽ. ـا ؼـ

 .١A ٌاٍٞٙاـ٢ آثاـ تفاٍ٘ ٚ ،ٍ٘اـ٢ال٤ٝ، ِٛوٛن .3خؽَٚ     

 ػٕك ِٛوٛن
 )وا٘ت٣ ٔتف(

 ؼٚـٜ ال٤ٝ ٘ٛع ِٛوٛن      

TA L1 30-0 ٜ١ال٤ )وفاَ( ٞا٢ فف٣ٍٙٞتافت غان تا ؼاؼ I ٚ ٝ٘غفأٔت اٌىا٣٘ ٥ٔا 
TA L2 60-30 وفاَ( تافت غان تا ؼاؼٜ ٞا٢ فف٣ٍٙٞ( 

 غفأٔت اٌىا٣٘ ٥ٔا٘ٝ ٚ ١II ال٤
 
 

 ٠ؼٚـ اٚا٤ُ ٔفتٖٛ تٝ
 واوا٣٘

TA L3 90-60 ٜا٢ ٞتىٝ ،اوتػٛاٖ )وفاَ، ٞا٢ فف٣ٍٙٞتافت غان تا ؼاؼ
 تٙٛـ(

TA L4 120-90 ٜاوتػٛاٖ( ٥ٌٍٝ، )وفاَ، ٞا٢ فف٣ٍٙٞتافت غان تا ؼاؼ 
 TA L5 115 تٙٛـ لىٕت٣ اق 

TA L6 150-120 ٜ١ ال٤ اوتػٛاٖ( ٥ٌٍٝ، )وفاَ، ٞا٢ فف٣ٍٙٞتافت غان تا ؼاؼIII 
 
 

 غفأٔت اٌىا٣٘ ٥ٔا٘ٝ ٚ
  

 
TAL7 150-120 ،ٔالت ٌر وًٙ ٚالٌٝ آٚاـ آخف 

TAL8 
,21-38 

تا  ١III اقال٤ ٔالت ٌر آخف ٚ وًٙ ٚتا الٌٝ ٞا٢ آخف()ـٌٝ ؼ٤ٛاـ 440-140
 غان ـ٢ٚ

 تىف

 
L8 

L21 
 

L22 
L23 

 
L24 

 
L25 

 
L26 

 
 

L27 
L28 

 
L29 

 
L30 

 
L31 
L32 

 
L33 
L34 
 

L35 
L36 
 

L37 
L38 

TA L9 180-150 ٜوًٙ واب( اوتػٛاٖ، )وفاَ، ٞا٢ فف٣ٍٙٞتافت غان تا ؼاؼ 

 IV ١ال٤
 

 
 آخف ـ٤ػتٝ ٞا٢ فف٣ٍٙٞ ٚتافت غان تا ؼاؼٜ TA L10 210-180 غفأٔت اٌىا٣٘ ٥ٔا٘ٝ ٚ

 ١V ال٤
 
 

 غفأٔت اٌىا٣٘ ٥ٔا٘ٝ ٚ
TA L11 240-210 ٜوًٙ واب( ٖ،اوتػٛا )وفاَ، ٞا٢ فف٣ٍٙٞتافت غان تا ؼاؼ 
TA L12 240 ا٘ؽٚؼ ٌس٣ وف تا 
TA L13 270-240  ١ ال٤ وًٙالٌٝ ٌىىتٝ ٚ خفآتافت غان تاVI 

 
 

 غفأٔت اٌىا٣٘ ٥ٔا٘ٝ ٚ
TA L14 300-270  وًٙالٌٝ ٌىىتٝ ٚ خفآتافت غان تافت غان تا 
TA L15 330-300  وًٙالٌٝ ٌىىتٝ ٚ خفآتافت غان تافت غان تا 
TA L16 360-330  وًٙالٌٝ ٌىىتٝ ٚ خفآتافت غان تافت غان تا 
TA L17 390-360  وًٙالٌٝ ٌىىتٝ ٚ خفآتافت غان تا 
TA L18 420-390  ت٣آخف  اوتػٛاٖ، ٚ وًٙالٌٝ ٌىىتٝ، خفآتافت غان تا-

 ـ٤ػت
 غفأٔت اٌىا٣٘ ٥ٔا٘ٝ ٚ

TA L19 
 

 وٛزهآخف  وًٙ ٚالٌٝ ٌىىتٝ ٚ خفآتافت غان تا  450-420

 --------------------- غان تىف )٥ٌُ( غان لفٔك فٍفؼٜ
TA L20 480-450 

 

.A جدول3. لوکوس، الیه نگاری، و گاه نگاری آثار ترانشۀ     
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بوده است و محل ساخت و سازندۀ آن  قالب زن آن  نشاِن  بیانگر 
را نشان می داده است. با توجه به این اینکه وزن آجرهای بزرگ 
بین 10 تا 15 کیلوگرم متغیر بود و با در نظر داشتن اینکه حمل 
نیروی کار و صرف هزینۀ  نیازمند  از محوطه  از جایی دورتر  آنها 
بسیار بوده، احتماالً این آجرها در کارگاه هایی که در نزدیکی محل 
ساخت و ساز ـ که به این منظور تدارک دیده شده بود ـ قالبزنی 
و پخته شده اند. به دست آمدن نمونۀ آجرهایی که در اثر حرارت 
زیاد بی ریخت و دفرمه شده اند در کاوش ترانشۀ A و نقاط دیگر 
روستای تشویر و همچنین رنگ خاک نارنجی محل می تواند مؤید 
تازه  روستای  زیر  در  محوطه  این  همۀ  امروزه  باشد.  موضوع  این 
تأسیس )1370 شمسی بعد زلزلۀ 1369شمسی( قرار گرفته است. 
در نقاط مختلف روستا این گونه آجرها در پیکنی خانه به دست 
آمده است. همچنین در دورۀ  ساسانی )قلعۀ پاجاداغ( و در دوران 
اسالمی )بناهای دوقلوی تشویر( از آجرهای این محوطه استفاده 

کرده اند.
دورۀ  به  آن  دادن  ارتباط  و  و خشت ها  آجرها  ابعاد  و  اندازه      
خاصی همیشه با احتماالتی همراه است و ممکن است که سبب 
ایجاد مشکالتی شود. ولی از آنجا که در کاوش ترانشۀ A چندین 
تا حدودی  آمده است، می تواند  به دست  سفال شکسته کلینکی 
زیاد این مشکل را برطرف کرده و تاریخ گذاری آن را آسان تر کند. 
همچنان که نگاهی که به محوطه ها یا بناهایی اشکانی و ساسانی 
استاندارد  نشان دهندۀ  زیادی  حدود  تا  شده  کاوش  کنون  تا  که 
خاصی در مصالح این این دوره است. بنابراین تفاوت ها در اندازۀ 
آجرها و خشت ها در دوره های تاریخی می تواند یکی از مبناها برای 

تاریخ گذاری باشد.
     این آجرها از این نظر مهم هستند که مشابه و هم اندازه با آجرها 
دورۀ  شاخص  محوطه های  در  وجودشان  که  است  خشت هایی  و 
اشکانی در آسیای میانه و افغانستان و دیگر مناطق ایران امروزی 
و آسیای صغیر و بین النهرین گزارش شده است، هستند )جدول 
به دست آمده نشان دهندۀ  آثاری معماری و سفال های  2(. مطالعۀ 
اوایل  تا  میانه  اشکانی  دورۀ  به  متعلق  محوطه  این  که  است  این 
دورۀ ساسانی است )جدول 3(. در پایان با توجه به وسعت محوطۀ 
تشویر که بیش از 30 هکتار است، تنها کاوش های وسیع می تواند 
به سؤاالت بیشتر در مورد کاربری این سازه و همچنین چگونگی 
ساخت این مصالح یا کارگاه ها و کوره های پخت آنها را در اختیار 

ما قرار دهد. 

پي نوشت
1. دربارۀ کلمۀ تشویر در فرهنگ معین آمده است: تشویر به معنای 
شرمنده ساختن، شرمنده کردن و اشاره کردن و معنای مصدری 
آن شرم زدگی، شور، اضطراب، آشوب نوشته شده است. اما با توجه 
به خود کلمه تشویر که از دو جز )تش + ویر( تشکیل شده است. در 
زبان های ایرانی و اوستایی »تش« به معنای آتش و تشنگی است 
و »ویر« یا »ایر« به معنای یاد یا مکان و  جا  است و امروزه در 
زبان هایی که ریشۀ پهلوی دارند، این دو کلمه به صورت جدا از هم 
به کار برده می شود. نگارنده معتقد است که تشویر به معنای جای 
آتش، یادگار آتش، یا جای آشوب است. وجود ویرانه ها و بقایای 

آتشکده ها، قلعه و تأسیسات حکومتی شناسایی شده در این روستا 
خود نشان دهندۀ اهمیت ویژۀ اجتماعی و مذهبی و اقتصادی این 
محل در دورۀ پارت و ساسانی است  و تا حدود زیادی می تواند این 

معنا را روشن کند.
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