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مقدمه
ایوان غربی یا ایوان خسرو یکی از عناصر شاخص معمارِی دورۀ ساسانی در تخت سلیمان است. این 
ایوان در گوشۀ شمال غربِی محوطۀ مربع شکل دور دریاچه قرار دارد. ساختار اصلی ایوان متعلق به دورۀ 
ساسانی است و در دورۀ ایلخانی )سدۀ هفتم هجری( بازسازی شده است. در حال حاضر سالم ترین 
بخش آن، جرز شمالی است که برای استحکام بخشی به شبکه ای از داربست فلزی مسلح شده است. 
وضعیت متزلزل این جرز، لزوم عملیات حفاظتی را گوشزد می کند. از این رو بخش مطالعات معماری 
و باستان شناسی پروژه از سال 1395 آغاز شد. این کار با همکاری سازمان میراث فرهنگی کشور و 
دانشگاه درسدن آلمان آغاز شده است. در فصل گذشته، علیرضا شاه محمدپور مسئولیت گروه ایرانی 
مطالعات معماری و مدیریت پایگاه و کریستین فوکس1 مسئولیت گروه آلمانی را به عهده داشتند. یکی 
از مراحل مطالعات، به باستان شناسی اختصاص داشت و میثم لباف خانیکی، سرپرست کاوش و آنیا 
هایدنرایش2 نماینده گروه آلمانی بودند. بدلیل وضعیت بی ثبات سازه، حفر گمانه ها با احتیاط صورت 
گرفت، بدین ترتیب که در کنار جرز شمالی تنها به بررسی بخشی از گمانه هایی که سال های قبل حفر 
شده بودند اکتفا شد. در کنارۀ جرز جنوبی که کمتر در معرض خطر است، گمانه به طرف داخل ایوان 
گسترش پیدا کرد. نتایج به دست آمده از این بررسی به شناخت بیشتر ساختار معماری ایوان کمک 

کرد و تصمیم گیری در نحوه حفاظت و مرمت جرز شمالی ایوان را تسهیل نمود.

گزارش علمي
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  آنچه که در مجموعۀ تخت سلیمان بیش از دیگر بناها جلب نظر 
ایوان خسرو که در  به  ایوان رفیعی است معروف  بقایای  می کند، 
غرب مجموعه و مشرف به دریاچه احداث شده است )تصویر 1(. 
کاوش های باستان شناسی که از سال 1337 شمسی در بخش های 
ایوان  که  ساخته  آشکار  گرفته3،  صورت  سلیمان  تخت  مختلف 
منتتهی الیه  در  که  اتاق هایی  و  جانبی  تاالر  دو  انضمام  به  خسرو 
می داده  شکل  را  مجلل  عمارتی  بودند،  شده  ساخته  ایوان  غربی 
که در دورۀ ساسانی شاه نشین بوده است. ابعاد و تناسبات موجود 
نشان می دهند که عرض این ایوان 10 متر و عمقش 27 متر بوده 
است )ناومان، 1374: 48( و در دورۀ ساسانی طاقی آجری با قوس 
مازه دار بر جرزهای آن سوار می شده است.4 دامن دیوارها از سنگ 
و بخش فوقانی با آجرهای مربع شکل ساخته شده بود. این ایوان 
مجدداً  ایلخانی  عصر  در  ساسانیان،  سقوط  از  پس  سال  هفتصد 
مورد بهره برداری قرار گرفت و ایلخانان مغول تغییراتی در شاکله 
و تزیینات بنا اعمال کردند. از آن جمله: کف ایوان حدود 3 متر 
نسبت،  همان  به  شد؛  بازسازی  ساسانی  عصر  ایوان  کف  از  باالتر 
طاق ساسانی بریده شد و در ارتفاعی باالتر طاقی تیزه دار برآورده 

شد؛ نمای بیرونی و درونی ایوان با تزییناتی همچون طاقنماهای 
به مقرنس و کاشی های زرین فام پوشیده شد؛ کتیبه ای به  مزین 
زبان عربی و خط نسخ در محل اتصال جرزها و طاق ایوان در فضای 
درونی نقش بست؛ اتاق انتهای ایوان اصلی گسترش یافت و دیوار 
انتهایی آن با تعبیۀ ستون هایی، به دشت پای تخت سلیمان مشرف 
شد؛ اتاق های کوچکی که در انتهای تاالرهای طرفین ایوان اصلی 
وجود داشت جای خود را اتاق های هشت گوش مجللی که پوشیده 
از کاشی های زرین فام بود داد و بدین ترتیب، ایوان خسرو ساسانی 
به شاه نشینی مجلل با تزیینات هنر اسالمی مبدل شد. بر اساس 
اسناد تصویری موجود تا قبل از سال 1937 میالدی، عالوه بر دیوار 
 .)Huff, 2013: 546( مذکور، جرز جنوبی این ایوان نیز باقی بود
ولیکن عوامل مخرب طبیعی نظیر زلزله سال 1940 و نیز غارت 
سنگ و آجر دیوارهای بنای مزبور به تدریج از مقاومت آن کاست و 
سبب فروریختن آن شد. به منظور حفظ بقایای جرز شمالی ایوان، 
در دهۀ 1350 شمسی شبکۀ درهم تنیدهای از لوله های آهنی بر 
آن  تخریب  و  دیوار  بیشتر  رانش  از  تا  احداث شد  این سازه  گرد 

پیشگیری شود  )تصویر 2(.

تصویر 1. دورنمایی از بقایای ایوان غربی. زاویه دید از سمت جنوب شرقی مجموعه )عکس از: نگارندگان(.
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تصویر 2. داربست های محافظ جرز شمالی ایوان غربی )عکس از: نگارندگان(.

     گرچه داربست فلزی مزبور، طی قریب به نیم قرن اخیر به 
ایوان  به  نازیبایی  منظر  ولیکن  برآمده،  خویش  وظیفۀ  از  خوبی 
خسرو بخشیده است. از این رو، پایگاه تخت سلیمان در سال جاری 
بر آن شد تا با همکاری متخصصانی از پژوهشکدۀ بناها و بافت های 
تاریخی پژوهشگاه میراث فرهنگی و دانشگاه درسدن آلمان ضمن 
مزبور  بنای  استحکام بخشی  به  حفاظتی،  راهکاری  جستجوی 
داربست های  نوین،  ابزارهای  و  اساس روش ها  بر  نهایتاً  و  بپردازد 

مزبور را عوض کند.
     در گام نخست، لزوم شناخت بنا ایجاب می کرد که بخشی از 
ایوان ساسانی که در زیر الیه های متوالی مدفون شده بود، مطالعه 
جرزهای  پایینی  قسمت های  شامل  مزبور  بخش  شود.  بررسی  و 
شمالی و جنوبی ایوان و کف اصلی ایوان است که در دورۀ ساسانی 
احداث شده است. به منظور پرهیز از کاوش های دامنه دار، تصمیم 
بر آن شد که در مرحلۀ اول به خواناسازی دیواره های گمانه هایی 
اقدام شود که در سال 1380 در مجاورت جرزهای ایوان حفر شده 
کارگاه  چهار  محدودۀ  در   1380 سال  گمانه زنی   .)3 )تصویر  بود 

مجاورت  در  گمانه  سه  و  جنوبی  جرز  مجاورت  در  گمانه  )یک 
فعالیت  در   .)1380 )باباپیری،  بود  گرفته  صورت  شمالی(  جرز 
پژوهشگاه  از  مجوز  کسب  از  پس  که  جاری  سال  باستان شناسی 
سازمان میراث فرهنگی و طی روزهای 95/2/18 تا 95/3/6 انجام 
بازنگری  و  خواناسازی   1380 سال  گمانه های  از  گمانه  دو  شد، 
که  شد  مشخص  قدیمی  گمانه های  خواناسازی  نتیجۀ  در  شد. 
تا  خسرو  ایوان  جنوبِی  جرِز  شمالی  نمای  بر  مشهود  شکاف های 
پی بنا ادامه دارد. همچنین با خواناسازِی گمانه ای که در مجاورت 
جانِب  به  دیوار  رانش  بود،  شده  حفر  خسرو  ایوان  شمالی  دیوار 
شرق بررسی و مستندنگاری قرار گرفت. در عمق گمانۀ اخیر، آثار 
اقدامات  یا  سال 1380  گمانه زنی  که طی  شناسایی شد  دیواری 
به  دیوار  این  بود.  ایجاد شده  آن  میانۀ  در  آن، حفرهای  از  پیش 
ورودی  آستانۀ  مثابه  به  متر،  ارتفاع 1/5  و  متر   3 تقریبی  پهنای 
ایوان خسرو، در محل ورودی ایوان و عمود بر دو جرز شمالی و 

جنوبی احداث شده بود )تصویر 4(. 
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تصویر 3. محل گمانه های پیشین بر اساس نقشه های مرکز اسناد پایگاه تخت سلیمان )مأخذ: پایگاه جهاني تخت سلیمان(.

تصویر 4. دیوار اتصال دهنده جرز شمالی و جنوبی ایوان خسرو در پایین تصویر و چاله ای که در میانۀ آن حفر شده است )عکس از: نگارندگان(.

     به منظور بازبینِی توالِی الیه های فرهنگی و شناسایی سازه های 
شرق  شمال  گوشۀ  به  متر   2×2 ابعاد  به  جدیدی  کارگاه  عمقی، 
دیواره های  و 6(.  )تصویر 5  اضافه شد  قدیمی  از گمانه های  یکی 
در  فرهنگی  الیه های  توالی  از  ارزشمندی  اطالعات  گمانه،  این 
از مهم ترین  ارائه داد )تصویر 7(. یکی  ایوان خسرو  محل ورودی 
که  است  پخِت سفال  کورۀ  یک  از  مقطعی  گمانه،  این  یافته های 
ایجاد  ایوان  ایلخانی  کِف  در  چاله ای  صورت  به  می رسد  نظر  به 
شده بود. دیواره های این کوره با استفاده از مصالح مستعمل شامل 
از  و الیۀ ضخیمی  بود  تثبیت شده  نامنظم آجر و سنگ  قطعات 
زغال و خاکستر هنوز بر کف آن باقی بود )تصویر 8(. روی این الیۀ 

استوانه های  شکل  به  کوره  توپی های  شکستۀ  قطعات  سیاه رنگ، 
سفالی کشف شد. حفر چالۀ این کوره در کف ایوان، سبب آشفتگی 
گمانه  عمق  از  گاه  که  نحوی  به  است.  شده  فرهنگی  الیه های 
باالتر  تراز  از  و  ایلخانی  الجوردین  و  زرین فام  کاشی های  قطعات 
سفال ها و آجرهای شکسته دورۀ ساسانی به دست می آمد. از جمله 
مواد فرهنگی مربوط به دورۀ ساسانی می توان به قطعه ای آبگینه، 
مزین به اشکال هندسی منتظِم محدب اشاره کرد )تصویر 9( که 
 Price :شاخصۀ شیشه گری دورۀ ساسانی است )مثاًل قیاس کنید با
قطعه   .)and Worrell, 2003: Fig 2.5; Simpson, 2003: Fig. 2

از دیگر  با نقوش کندۀ هندسی  سفال های شاخص عصر ساسانی 
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تصویر 5. موقعیت گمانه های مطالعه شده در فصل جاری 
)ترسیم از: آنیا هایدن رایش(.

تصویر 6. محل توسعه گمانه گوشه شمال شرقی جرز جنوبی ایوان غربی )عکس از: نگارندگان(.
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تصویر 7. نتیجه توسعۀ ترانشه و کشف بقایاي معماری در دهانۀ ورودی ایوان غربی )عکس از: نگارندگان(.

تصویر 8. مقطع کوره پخت سفال در برش شمالی گمانه )عکس از: نگارندگان(.

تصویر 9. قطعه شیشۀ یافت شده مربوط به دورۀ ساسانی )عکس از: نگارندگان(.
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گواه حضور  که  می رود  به شمار  گمانه زنی سال جاری  یافته های 
فرهنگ ساسانی در تخت سلیمان هستند. 

     در نتیجۀ بازنگری کاوش های پیشین و انجام کاوش محدود 
در گمانۀ مزبور، عالوه بر نیل به اهداف آسیب شناختی بنا، نکات 
دورۀ  به  مربوط  فرهنگی  آثار  و  استقرار  توالی  به  راجع  جدیدی 
ساسانی و ادوار پس از آن روشن شد. شایان ذکر است که کلیۀ 
یافته های منقول و غیر منقول به دست آمده حین کاوش و پس از 
و  به دقت مستندنگاری شد  از روش های جدید  بهره گیری  با  آن 

عملیات حفاظت پس از کاوش، هم اکنون در جریان است.

پي نوشت ها
1. Christian Fuchs

2 Anja Heidenreich

نتایج کاوش های  به  نومان راجع  بر اطالعاتی که رادلف  3. عالوه 
ساخته  منتشر  سلیمان  تخت  غربی  ایوان  باستان شناختی 
)ناومان، 1374: 48 و 85ـ 99(، گزارش های بایگانی شدۀ ذیل 
حاوی اطالعاتی مربوط به مطالعات باستان شناسی در محدودۀ 

ایوان غربی هستند:
هوف، 1969  -
هوف، 1968  -
هوف، 1965  -

1966 ,Shahbazi  -
4. علی اکبر سرفراز ارتفاع این ایوان را 22 متر تخمین زده است 

)سرفراز، 1347: 57(.
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