
بهار 1397
شمارة استاندارد بين المللي: 1024-1647

شمارة استاندارد بين المللي الكترونيكي: 22-35-41
درجة علمي: علمي ترويجي

صاحب امتياز: پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
مدير مسئول: جليل گلشن

سردبير: مهناز اشرفي
هيئت دبيران )تحريريه(: سيدمحسن حبيبي )استاد دانشگاه تهران(، سيدحسين بحريني 
)استاد دانشگاه تهران(، فرهاد تهراني )دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي(، محمدرحيم صراف 
شهيد  دانشگاه  )دانشيار  بيدهندي  قيومي  مهرداد  فرهنگي(،  ميراث  پژوهشگاه  )دانشيار 
بهشتي(، حميده چوبك )دانشيار پژوهشگاه ميراث فرهنگي(، علي زماني فرد )استاديار 

دانشگاه هنر تهران(، مهناز اشرفي )استاديار پژوهشگاه ميراث فرهنگي(. 
مدير اجرايي: محمدعلي مخلصي

مدير داخلي و معاون سردبير: ذات اهلل نيك زاد
ويراستار: عبداهلل مؤذن زاده كلور

مترجم: شروين معظمي گودرزي، رامين والي

حروفچيني و صفحه آرايي: نوربخش
شمارگان: 1000 نسخه

نشاني دبيرخانه: تهران، تقاطع خيابان امام خميني )ره( و سي تير، 
روبه روي موزة ايران باستان، پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري، پالك 2، 

پژوهشكدة ابنيه و بافت هاي تاريخي فرهنگي
كد پستي: 1136913431

تلفن: 60-66736452 )داخلي 344(  
Journal.richt.ir/athar :وبگاه

atharmiras@gmail.com :پست الكترونيك
قيمت: 220000 ريال

چاپ و صحافي: پيشين پژوه
اسامي داوران اين شماره:

عليرضا انيسی، محمدحسين پاپلی يزدی، حميدرضا جيحانی، زهرا حبيبی، ابراهيم حيدری، 
سعيد خودداری نائينی، محمدرضا رياضی، عليرضا شاه  محمدپور، رجبعلی لباف خانيكی، 

ميثم لباف خانيكی، محمدحسن محبعلی، شروين معظمی گودرزی، ذات  اهلل نيك  زاد.

- نقل مطالب مجلة اثر با ذكر مأخذ آزاد است.
- نظر نويسندگان الزاماً نظر مجله نيست.

- اين نشريه در پايگاه استنادي علوم جهان اسالم )ISC( نمايه مي شود.

80



بهار 1397

اصول ايكوموس – IFLA ، دربارة منظرهای روستايی به عنوان ميراث،   2017 دهلی
ترجمه: مهناز اشرفی، مديا شكرانی

نوع و نحوة کاربرد مصالح ساختمانی در ايوان غربی تخت سليمان
رضا تقوی قره  بالغ

ميوه نگاری در کاشی های کاخ گلستان
َسمينه خوبی، مريم الری

بررسی علل رخداد نرخ متفاوت آسيب  های لرزه  ای در ابنية خشتی روستای تاريخی اصفهک پس از زلزلة طبس
وحيد ذات  اكرم، علی زمانی  فرد

بنای يادمانی تل آجری در بخش فيروزی شهر پارسه، رويكرد چندرشته  ای جامع به تختگاه تخت جمشيد و شهر 
پارسه، بخش يكم

عليرضا عسكری چاوردی ، پی ير فرانچسكو كاليری، سباستين گنده

دو سند دربارة معماری حمام های روستايی استرآباد
مهرداد قيومی بيدهندی، محدثه نظيف  كار

کالبد و کارکرد آسياب  های بشرويه
حنيفه كراگری ، بهنام پدرام ، رضا ابوئی

نگاهی به ويژگی  های معماری آسياب  های شهر بيرجند
ذبيح  اهلل مسعودی، علی نجف  زاده، علی  اصغر محمودی  نسب

تازه هاي کتاب و مجلة کتابخانه پژوهشگاه ميراث فرهنگي 
معصومه ازقندي، ستاره اسحق تيموري

3

41

61

81

89

101

15

80

119

29



نوع و نحوۀ کاربرد مصالح ساختمانی در ایوان غربی تخت سلیمان

رضا تقوی قره  بالغ
 pmtaqavi@gmail.com

مسئول دفتر فنی مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان

تاريخ دريافت: 01/29/ 97
تاريخ پذيرش: 26/ 08/ 97

چکیده
ایوان غربی مجموعۀ میراث جهانی تخت سلیمان از مهم  ترین بناهای این محوطه است که در زمان 
ساسانیان بنا شد و سپس حدود 700 سال بعد ایلخانان مغول به بازسازی آن اقدام کردند. این بنای 
شاخص که در وضعیت ایستایی نامناسبی قرار دارد، نیازمند استحکام  بخشی است. بدین منظور نخست 
شناخت مصالح و نحوۀ کاربرد آن در این بنا واجد اهمیت است. هدف از این تحقیق، بررسی مصالح 
به  کاررفته در بنای ایوان غربی در دو دورۀ معماری، با تأکید بر نحوۀ کاربرد مصالح از منظر چیدمان 
است. تحقیق پیش رو با روش بررسی میدانی انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان می  دهد که مصالح به 

کاررفته در بنای ایوان غربی شامل سنگ و آجر و گچِ نیم  پختِ نیم  کوب است. در دورۀ ساسانی قطعات 
سنگ پاک تراش به دو صورت عمدۀ راسته و کله و راسته و آجر به صورت یک سوم بند با مالت گچ 
نیم  پختِ نیم  کوب اجرا شده است. در دورۀ ایلخانی بازسازی بخش  های فروریخته با استفاده از سنِگ 
الشه با مالت گچ مشابه انجام گرفته و در نهایت فضای داخلی ایوان با کاشیکاری پوشش داده شده 

است. همچنین جدارۀ شرقی جرزها دارای طاق نماهایی با مقرنس گچی است. 

واژه  های کلیدی 
 ایوان غربی، دورۀ ساسانی، دورۀ ایلخانی، سنگ پاک تراش، آجر، گچ نیم  پختِ نیم  کوب، کاشیکاری.
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مقدمه
ایوان غربی مجموعۀ میراث جهانی تخت سلیمان از مهم ترین 
بناهای این محوطه اس��ت که در زمان ساس��انیان بنا ش��د و 
س��پس حدود 700 س��ال بعد ایلخانان مغول به بازسازی آن 
اقدام کردند )نقش��ۀ 1(. این بنای ش��اخص ک��ه در وضعیت 
نامناس��ب ایس��تایی قرار دارد، نیازمند استحکام بخشی است. 
بدی��ن منظور ابتدا ش��ناخت مصالح و نحوۀ کاربرد آن در این 
بنا واجد اهمیت اس��ت. هدف از این تحقیق بررس��ی مصالح 
به  کاررفته در بنای ای��وان غربی در دو دورۀ معماری با تأکید 

ب��ر نحوۀ کاربرد مصالح از منظر چیدمان آن اس��ت. منظور از 
بررسی نحوۀ کاربرد مصالح اشاره به محل  های کاربرد از قبیل 
پی و دیوار و... و چیدمان و شکل استفاده از مصالح به  کاررفته 

است. 
چیدمان مصالح استفاده  ش��ده در بنای ایوان غربی باید با 
توجه به دوره  های س��اخت آن در نظر گرفته شود. در این بنا 
دو دورۀ ساختمانی مشاهده می  شود. در دورۀ اول سنگ  های 
پاک ت��راش و آجر مصالح اصلی س��اختمانی هس��تند. در این 
دوره ج��رز را تا ارتفاع 5/20 متر با قطعات س��نگ پاکتراش 
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نقشۀ 1. موقعیت ایوان غربی در محوطۀ تخت سلیمان )مأخذ: آرشیو پایگاه تخت سلیمان(.
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چیده  اند و سپس ادامۀ آن را  با آجر ساخته اند. در دورۀ دوم 
س��اختمانی که پس از تخریب بخش  های��ی از ایوان در دورۀ 
اول، به منظور مرمت و احیای بنا صورت گرفته الشه سنگ به 
کار رفته است. از کاربرد تزئینات معماری در دورۀ اول اطالع 
دقیقی در دست نیست اما بقایای تزئینات مربوط به دورۀ دوم 
معماری از قبیل داغ کاش��ی پای جرزها، مقرنس، و اندود بر 

روی جرزها مشاهده می  شود.
در این مقاله ابتدا به بررس��ی مصال��ح به  کاررفته در دورۀ 
اول معماری شامل سنگ پاکتراش، آجر و مالت گچ پرداخته 
می  ش��ود. س��پس مصال��ح دورۀ دوم معماری که بازس��ازی  
صورت گرفته در دورۀ ایلخانی را نشان می  دهد، بحث می  شود 

و سنگ الشه و تزئینات معماری ایوان معرفی می  شود. 

دورۀ ساختمانی اول 
مصالح سنگی: مصالح س��نگی استفاده  شده در ساخت ایوان 
غربی، س��نگ  های آهکی اس��ت که به وف��ور در معادن غنی 
اطراف در دس��ترس اس��ت. نش��انه  هایی از تکنیک های برش 
س��نگ در معادن نزدیک به محوطۀ تخت س��لیمان مشاهده 
می  شود که در آن صفحات سنگ آهک الیه  ای مشابه پوشش 

نمای تخت س��لیمان دارد )فون دراوستن1 و نومان2، 1386: 
 .)28

در فاصلۀ حدود 1/5 کیلومتری جنوب شرق تخت سلیمان، 
معدن قدیمی معروف به چتین داش3 واقع شده است. بر روی 
این تپه نش��انه  هایی از وجود س��ه کارگاه استخراج سنگ در 
قسمت  های ش��مال، جنوب، و جنوب شرق مشاهده می  شود. 
ابعاد س��نگ  ها تقریباً هم  اندازه با آنچه که مورد استفاده بوده، 
بریده و اس��تخراج  ش��ده است و نش��انه  هایی از تکنیک برش 
سنگ بر روی بقایا مشاهده می  شود )تصویر 2(. محل دیگری 
که به عنوان معدن مورد اس��تفاده بوده است، در سمت شرق 
محوطه تخت سلیمان واقع شده است با نام بؤیوک دؤش4)یا 
چال تپه5( ش��اخته می  شود. بر روی این تپه نیز نشانه  هایی از 

وجود چندین کارگاه به چشم می  خورد )تصویر 3(. 
     در بنای ایوان غربی بر روی پی، قطعاتی ظاهراً به صورت 
راس��ته و ارتفاع هر رج حدود 40 س��انتی  متر کار شده است. 
آنچه در نگاه نخس��ت به نظر می  رس��د چنین است و پس از 
ارتفاع حدود 2 متر، چیدمان، کله و راس��ته به نظر می  رسد.6 
ای��ن دو نوع چیدمان قطعات س��نگ، نوع غالب در س��اخت 
بناهای س��نگی محوطه اس��ت. اما آنچه که با ن��گاه دقیق  تر 

تصویر 1. نمای کلی بقایای ایوان غربی )مأخذ: آرشیو پایگاه تخت سلیمان(.
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ب��ه نظر می  آید تغیی��ر تدریجی چیدمان راس��ته به چیدمان 
کله و راس��ته اس��ت. در ردیف  های زیرین و روی پی، قطعات 
دارای ارتفاعی حدود 35 س��انتی متر اس��ت که در ردیف های 
فوقانی این مقدار به حدود 55 س��انتی متر می  رس��د. اگر چه 
افزایش ارتفاع ردیف  های متوالی به صورت کاماًلً منظم نیست 
اما به صورت میانگین این مقدار افزایش مش��اهده می  ش��ود. 
در قس��مت  های تحتانی به دلیل عدم دسترس��ی به مغز دیوار 
نمی توان عمق فرورفته قطع��ات در دیوار را اندازه  گیری کرد 
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اما با توجه به موارد مش��ابه در سایر قسمت  های محوطه این 
اندازه را می  توان حدود 50 س��انتی  متر در نظر گرفت )تصاویر 

4 و 5(. 
     از آنجایی که عنوان ش��د نوع س��نگ  چینی پاکتراش ایوان 
غربی تغییر چیدمان راس��ته به کله و راسته به تدریج صورت 
گرفته است، در ردیف  های میانی بر روی پی قطعاتی به صورت 
راسته چیده شده است. ارتفاع این نوع چیدمان حدود 2 متر 
بوده )تصویر 6( و در مورد کله یا راس��ته بودن برخی قطعات 

تصاویر 4 و 5: تصویر و طرح مربوط به مقطع افقی دیوار یک نمونه از چیدمان راسته به منظور نشان دادن عمق فرورفتۀ سنگ راسته 
در دل جرز در محل منسوب به محل نگهداری نذورات آتشکده )عکس از: نویسنده(.
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تصویر 6. چیدمان نمای بخش  های تحتانی ضلع جنوبی جرز شمالی ایوان از داخل گمانه که عمدتاً به صورت چیدمان راسته مالحظه می  شود )عکس از: نويسنده(.

تصویر 2. بقایای استخراج سنگ از معدن چتین داش 
)عکس از: نویسنده(.
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تصویر 3. بقایای استخراج سنگ، معدن بؤیوک دؤش 
)مأخذ: آرشیو پایگاه تخت سلیمان(.  
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نمی  توان نظر قطعی داد. در این موارد بر خالف شکل عمومی 
س��نگ  های به  کاررفته به صورت کله، که ارتفاع و عمق بیش 

تری نسبت به عرض دارند، عرض و ارتفاع قطعات تقریباً یک 
اندازه به نظر می  رسد. به  تدریج که به سمت بخش های فوقانی 
دقیق می  ش��ویم، تمایز چیدمان آش��کار می  شود. این سو، در 
ردیف  های فوقانی، با چیدمان خالص کله و راسته مواجه می 

شویم )تصاویر 7 و 8(، همان گونه که در نمای حصار محیطی 
مش��اهده می  کنیم. بر روی نمای حصار محیطی به طور کلی 
ش��اهد سه دورۀ ساختمانی هس��تیم. به دلیل اینکه چیدمان 
کله و راسته ایوان، مش��ابه با چیدمان دورۀ دوم حصار است، 

توضیحات نومان در این خصوص بیان می  شود:
     »روکار در دورۀ دوم با اس��تفاده از سنگ  هایی از جنس 
دیگ��ر در ردیف  هایی به ارتفاع فق��ط 0/30� 0/60 متر و 
قطعاتی به ضخامت 0/30� 0/40 متر نوس��ازی شده است 
]ب��ه عقیده نومان روکار حص��ار دورۀ اول فرو ریخته و در 
دورۀ دوم بازس��ازی ش��ده اس��ت. در دورۀ اول نظم هم 

راستایی ردیف  ها و ابعاد مشابه قطعات در مقایسه با دورۀ 
دوم چش��م گیر اس��ت[. ردیف  ها در یک خط افقی کامل 
نیستند، بلکه گاه طوری انحنا پیدا کرده اند که به  تناوب به 
سنگ هایی گوش��ه  دار با قطعات ترمیمی کوچک نیاز پیدا 
ش��ده اس��ت. اتصال درزها همواره در یک خط عمود قرار 
نگرفته و تناوب میان راس��ته و کل��ه نظم ندارد و غالباً دو 
راس��ته در کنار هم قرار گرفته است. ضمن اینکه مشخص 
اس��ت که ردیف  ه��ای باالیی قدیمی تر هس��تند، چون در 
ردیف  های پایین  تر یک راس��ته شکس��ته از نوع قدیمی با 
ارتفاع ردیفی مغایر در درون حصار جا گرفته است« )فون 

دراوستن و نومان، 1386: 58(.
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تصاویر 7 و 8. تغییر تدریجی چیدمان راسته به کله و راسته؛ تصاویر سمت چپ و راست به ترتیب قسمتی از جرز پشت بندهای جنوبی و شمالی 
طرفین ایوان را نشان می دهد )عکس از: نويسنده(.

     توضیح��ات نوم��ان در خص��وص دورۀ دوم حصار با روکار 
موجود در ایوان غربی متناس��ب اس��ت. همچنین باید گفت 
که بر خالف دورۀ اول که قرارگیری الیه  های تش��کیل  دهندۀ 
اجزای سنگ در راس��تای عمود قرار گرفته  اند، در دورۀ دوم 
در بعضی نقاط مشاهده می  شود که الیه  های سنگ به صورت 
افقی به کار گرفته ش��ده اس��ت )تصاویر 9 و 10(. اگر چه از 
لحاظ اس��تحکام، م��ورد دوم الویت دارد ام��ا در برخی موارد 
کاربرد و نیز تش��خیص اینکه قطعه به  کاررفته، راسته است یا 

کله، دشوار است )تصویر 11(. 
     اس��تحکام عناص��ر معماری در بخش  های��ی که به صورت 
کله و راس��ته انجام گرفته اس��ت، توس��ط قطعات کله تأمین 
می  ش��ود. کله  ها به شکلی کارا و با طرحی حساب  شده ساخته 
ش��ده  اند و به صورت تیر طره  ای کوتاه با ممان اینرس��ی زیاد 
عمل می  کنند. بدین صورت که بلندی یک طرف  ش��ان که به 
صورت عم��ود داخل دیوار قرار می  گیرند از س��مت دیگر که 
در نما به صورت کله نمایان اس��ت، کم  تر اس��ت و همچنین 
طرفی که داخل دیوار قرار می  گیرد از نظر ضخامت بیش ��تر از 
قسمتی است که با سنگ  های راسته در تماس است. در محل 
اتصال با راسته  ها در طرفین و قسمت فوقانی، کله  ها حدود 5 
س��انتی  متر برش داده ش��ده  اند تا اتصال بیش  تر با راسته  ها و 

استحکام نما تأمین شود )تقوی، ص 3(. 
     راس��ته  ها به ش��کل مکعب مستطیل هس��تند که درازای 
آن ها در راس��تای افق بیش  تر از عمق و ارتفاع  ش��ان اس��ت. با 
مشاهداتی که در بقایای حصار انجام گرفته است، تمام جهات 
این س��نگ  ها صاف اس��ت و هیچ جایی برای درگیری با مغز 
کار مش��اهده نشد. به نظر می  رسد بیش تر ایستایی این عناصر 
به واس��طۀ کله  ها تأمین می  شود و درگیری آن  ها با پشت کار 
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تصویر 11. دقیقاً مشخص نیست قطعات سنگ در الیۀ  مشخص  شده از نظر کاربرد کله  اند یا راسته )عکس از: نويسنده(.
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تصویر 12. طرح شماتیک نحوۀ قرارگیری و چیدمان قطعات کله و راسته در اجزای معماری )مأخذ: تقوی، 1395(.
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تصاویر 9 و 10. قرارگیری الیه  های تشکیل  دهندۀ قطعات سنگ به صورت افقی )عکس از: نويسنده(.

قاب��ل مالحظه نیس��ت )تصویر 12(. هر یک از این راس��ته  ها 
توس��ط چهار کله احاطه ش��ده  اند و این شکل حالت ایده  آل 

است )همان(. 
پی

دو علت موجب عدم دسترس��ی به پ��ی جرزهای ایوان غربی 
اس��ت. اول تخریب  ه��ای صورت  گرفته و حج��م آوار و جاری 
ش��دن آب دریاچه در پای جرز که در برخی نقاط موجب به 
هم پیوس��تن تودۀ آوار و تش��کیل حجم سنگی شده است. و 
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علت دوم قرارگیری کف دورۀ دوم معماری )ایلخانی( بر روی 
آوار دورۀ اول است که محدودیت  هایی را برای انجام پی گردی 

و کاوش ایجاد می  کند.
     بقایای زیرس��ازی تزئینات که به صورت توده  های ضخیم 
مالت گچ بر روی بخش  های تحتانی جرزها مشاهده می  شود، 
درس��ت بر روی آوار دورۀ اول )ساسانی( قرار گرفته است. به 
طور نمونه گمانه  های باستان  شناس��ی حفرش��ده در پای جرز 
ش��مالی ایوان، باع��ث از بین رفتن تکیه  گاه این زیرس��ازی  ها 
ش��ده و در بخش  هایی صدمات جبران ناپذیری به آن  ها وارد 
آورده است. گمانه  های مذکور در قسمت  هایی مشاهده شده و 
دسترس��ی به بخش  هایی از پی را امکان  پذیر کرده است. کف 
ساس��انی با اختالف 2 متر نسبت به سطح امروزی زمین قرار 
دارد )لباف، ص 24(. اگرچه عمق پی به درس��تی مش��خص 
نشده اس��ت، اما نحوۀ چیدمان قطعات سنگی پی را می  توان 
مالحظه کرد. چیدمان راس��تۀ قطعات با ابعاد تقریباً یکس��ان 
نش��ان  دهندۀ پی جرز است. در گمانه  های حفرشده دو ردیف 
پی مش��اهده شد که به احتمال زیاد و با در نظر داشتن عمق 
پی با چیدمان مشابه و کد ارتفاعی هم  تراز در پشتبند شمالی 
ایوان، ممکن اس��ت عمق پی بیش  تر از این نیز باشد )تصویر 

13 و 14(.
     قطعات به  کاررفته در پی دارای ابعادی با ارتفاع حدود 35 و 
طول 60 سانتی  متر هستند. به لحاظ عدم دسترسی به داخل 
پی، عمق قس��مت فرورفته قطعات در داخل جرز مش��خص 
نیست. اما از آنجایی که عرض پی حدود 50 سانتی متر از جرز 
پیش  آمدگی دارد، عمق قطعات پی طبیعتاً باید بیش تر از این 
مقدار باش��د. از نظر چیدمان همان  گونه که عنوان شد، شاهد 
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تصاویر 13 و 14. در این تصاویر ابعاد، نحوۀ چیدمان، و مقدار پیش  آمدگی پی در پشت بند شمالی مشاهده می  شود. پی ایوان غربی نیز ساختار 
مش��ابهی دارد اما به دلیل عدم دسترس��ی، تصویر واضحی از آن ضبط نشده است. در تصویر 6 مقدار پیش  آمدگی اجزای پی و طول قطعات در 

گمانه  ای که در قسمت میانی طول جرز ایوان حفر شده بود، مشاهده می  شود )عکس از: نويسنده(.  

چیدمان راسته در پی هستیم. در چیدمان راسته مشابه آنچه 
که در نما دیده می  شود )طول و ارتفاع مشابه قطعات(، عمق 
فرورفتۀ س��نگ  ها در داخل جرز نیز همین  طور است و نمی

 توان عملکرد کله )فرورفتن قطعاتی با طول بیش  تر در داخل 
ج��رز به منظور ایجاد اس��تحکام( را برای بخش��ی از قطعات 
س��نگ در نظر گرفت. نمونه  های مش��ابه چیدمان راسته که 
امکان بررس��ی به دلیل باز بودن روی جرز فراهم بود، ش��اهد 

این ادعاست.
     در محل کف مربوط به دورۀ اول معماری، دیواری مشاهده 
می  شود. این دیوار به پهنای تقریبی 3 متر و ارتفاع 1/5 متر، 
به مثابه آس��تانۀ ورودی ایوان خس��رو، در محل ورودی ایوان 
و عمود بر دو جرز ش��مالی و جنوبی احداث شده بود )لباف و 
شاه  محمدپور، 1395(. این دیوار نیز از سنگ  های پاکتراش با 

چیدمان راسته ساخته شده است. 

آجر
در بقای��ای معم��اری محوطۀ تخت س��لیمان بع��د از مصالح 
س��نگی، آجر نیز کاربرد ف��راوان دارد. در دورۀ اول معماری، 
آج��ر در قس��مت  های مختلف بناها به کار رفته اس��ت. کالبد 
س��اختمان اصلی آتش��کده و محل نگهداری آتش شامل پی، 
جرز ، پوش��ش، و کف این دو فضا را آجر شکل داده است. در 
بناهایی نیز آجر بر روی مصالح س��نگی قرار گرفته و بخش��ی 
از جرز و پوش��ش فضا و همچنین پوش��ش درگاه  ها را شکل 
داده اس��ت. نظیر فضای منسوب به معبد آناهیتا، ایوان غربی، 
پش��ت بندهای ش��مالی و جنوبی ایوان غربی، ایوان شمالی و 

جنوبی آتشکده، و برخی بناهای دیگر. 
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     در بن��ای ایوان غربی، آجر بر روی قس��مت س��نگی قرار 
گرفته اس��ت )تصویر 15(. چیدمان آجرها در هر دو راستای 
طولی و عرضی به صورت هم پوش��انی یک سوم بند اجرا شده 
اس��ت که در برخ��ی موارد ای��ن مقدار همپوش��انی به نصف 
می رس��د )تصویر 16 و 17(.  آجرها به صورت مربع س��اخته 
شده و ابعادشان بین 27 تا 31 سانتی  متر و ضخامت  شان 6 تا 
8 سانتی  متر اس��ت. آجرها عموماً دارای رنگ اخرایی هستند 
و به  ندرت آجر جوش هم مش��اهده می  شود. مالت به  کاررفته 
در س��اخت بخش آجری جرزهای طرفین ایوان گچ نیم  پخِت 
نیم  کوب اس��ت که دارای ضخامت غیر یکسان از 1 سانتی  متر 

تا کم تر از  4 سانتی  متر است. 
     در ارتفاع حدود 3/20 متری قسمت آجری، یک ردیف آجر 
به صورت عمود به کار رفته اس��ت. دلیل این امر به درس��تی 
مشخص نیس��ت که آیا این قسمت، محل شروع طاق آهنگ 
پوش��ش ایوان اس��ت یا در ارتباط با نیروی رانشی آن. به هر 
ترتی��ب آجرهای مذکور  با چیدمان عمودی در طول و عرض 

و مقطع جرز شمالی چیده شده است )تصویر 18(. 

مالت
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تصویر 15: ترکیب سنگ و آجر در بنای ایوان غربی 
)عکس از: نويسنده(.                   

تصویر 16. مقطع عمودی قسمت آجری جرز شمالی و نمایش 
نحوۀ چیدمان آجرها )عکس از: نويسنده(.

مالت استفاده  شده در مجموعه بناهای محوطۀ تخت سلیمان 
در ه��ر دو دورۀ ش��اخص معماری )ساس��انی و ایلخانی(، گچ 
است )سیاه پوش، ص 21(. قبل از انجام آنالیز مصالح محوطۀ 
تخت س��لیمان، کارشناسان گمان می  کردند مالت به  کاررفته 
در س��اخت بقایای معماری محوطه ساروج است. در حالی که 
آنالیز ش��یمیایی مصالح مشخص کرد که مالت به  کاررفته گچ 
نیم  پختِ نیم  کوب است. این نوع گچ، که محصول کورۀ دستی 
اس��ت، از لحاظ مقدار آب باقی  مانده در فرمول شیمیایی گچ، 
و ترکیب فازهای مختلف مواد تش��کیل  دهندۀ آن، متفاوت از 
گچ س��اختمانی اس��ت که در فضاهای داخلی بناهای معاصر 
به ص��ورت اندود گچ و خاک و یا گچ س��فیدکاری اس��تفاده 
می شود. تفاوت اصلی گچ نیم  پخت با گچ ساختمانی معمولی 
در وجود مقدار قابل توجهی از سنگ گچ نیم  پخته و یا نپخته 
و همچنین گچ سوخته در مالت است. سنگ گچ نیم  پخته در 
مالت به  کاررفته در بقایای معماری به صورت دانه  های درشت 
مش��اهده می  ش��ود که اندازۀ آن  ها از حدود 1 میلی  متر تا 3 

سانتی  متر قابل مشاهده است. 
     مالت استفاده شده در بنای ایوان غربی نیز گچ نیم  پخِت 
نیم  کوب اس��ت. ضخامت مالت به  خصوص در قسمت آجری 
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یکسان نبوده و حدوداً از 1 تا 5 سانتی  متر متغّیر است )تصویر 
 .)19

     تحلیل ش��یمیایی صورت  گرفته ب��ر روی نمونه  های مالت 
قدیمی و جدید )تولیدشده در پایگاه( مقادیر عناصر تشکیل

دهندۀ آن  ها را نش��ان می  دهد7 ، از جمله مقدار گچ، انیدرید8 
)گچ س��وخته(، بزینیت،9 و کلیس��یت را. با بررس��ی نمونه ها 
مالحظ��ه می  ش��ود که در نمونه  ه��ای اصلی انتخاب  ش��ده از 
بقایای معم��اری قدیمی به ترتیب گ��چ، انیدریت و کوارتز10 
در یک نمونه و گچ، کلیس��یت و کوارتز در نمونۀ دیگر بیش

تری��ن مقدار را دارند. در نمونۀ گ��چ تولیدی جدید به ترتیب 
انیدریت، بزینیت و گ��چ بیش  ترین میزان را در مخلوط مواد 
دارند. همان طور که مش��اهده می  شود نمونه  های انتخاب  شده، 
تفاوت  هایی را در گچ تولیدی قدیم و جدید نش��ان می  دهند. 
البته باید به این نکته توجه کرد که در این آزمایش تنها یک 
نمون��ه از گچ جدید مورد آزمایش قرار گرفته اس��ت. با توجه 
به اینکه قس��مت  های مختلف ک��وره محصوالت متفاوتی را با 

توجه به موقعیت  شان نس��بت به محل آتش فراهم می  کنند، 
تنها با سنجش یک نمونه نمی  توان به نتیجۀ قابل قبول دست 

پیدا کرد.

دورۀ دوم معماری ایوان غربی
برخی از پژوهش��گران عقیده دارند که بعد از اینکه آتش��کده 
آذرگشنس��ب مورد حملۀ اعراب در صدر اسالم قرار گرفت و 
دولت ساسانی منقرض شد، پیروان آیین زرتشتی، آتشکده را 
در قرون اولیه اس��الم برپا نگه داشته  اند. با این وجود با توجه 
به نبوِد ساختار قدرتمند سیاسی و اقتصادی، بنای ارزشمندی 
که مربوط به این دوره باش��د، چندان مورد انتظار نیست و به 
احتمال فراوان س��اختمان  های قبلی مورد اس��تفاده بوده  اند. 
بعد از گذار از این دوره و متروک شدن محل، محوطه توسط 
ایلخ��ان آباقا از حکمرانان مغول تجدید حیات یافت.11 در این 
زمان بس��یاری از بناها از جمله آتش��کده و ایوان غربی مورد 

بازسازی قرار گرفت و برخی فضاها نیز اضافه شد. 
     بن��ای ایوان غربی که در زم��ان ورود ایلخانان مغول طاق 
آن به  کل��ی فرو ریخته بود، مرمت ش��ده و ط��اق آن مرتفع  تر 
)هوف12، ص 468( شد. در این دوره آوار بخش  های فروریخته 
که کف ایوان را بیش از 2 متر پوش��انده بود، به عنوان مبنای 
ک��ف ایلخانی ق��رار گرفت. از مداخالت ش��اخص ایلخانان در 
بازس��ازی ایوان غربی می  توان به احیای طاق ایوان با استفاده 
از طاق تیزه  دار )نوعی از ش��بدری(، استفاده از سنگ الشه در 
بازس��ازی با مالت گچ نیم  پختِ نیم  ک��وب و افزودن تزئینات 
معماری از قبیل کاش��یکاری فض��ای داخلی و مقرنس جبهۀ 
ش��رقی جرزها اشاره کرد. علی  رغم اینکه سنگ ماسه  ای قرمز 
مورد عالقۀ مغوالن بوده است و تقریباً در تمامی بناهای آن  ها 
مش��اهده می  شود )سرفراز، 1347: 133(، در ساختمان ایوان 

تصویر 17. طرح شماتیک نحول چیدمان آجرها؛ طرح باال چیدمان 
آجرها در نما و طرح پایین چیدمان آجرها در پالن جرز  

)ترسیم از: نويسنده(.
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تصویر 18. قرارگیری یک ردیف آجر به صورت عمودی )عکس از: نويسنده(.

تصویر 19. مالت استفاده  شده در بخش آجری ایوان
)عکس از: نويسنده(.
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غربی این نوع مصالح به  کار نرفته اس��ت. شایان ذکر است در 
بیش ��تر بناهای مربوط به این دوره در محوطه، س��نگ قرمز 
تراش  داده  ش��ده و بعضاً منقوش به کار رفته است. نظیر هشت 

ضلعی  های جنوبی و شمالی، تاالر شورا و... . 13

سنگ الشه
در زم��ان ایلخان��ی و تجدی��د حی��ات، ایوان با قلوه  س��نگ و 
مالت گچ تکمیل ش��ده اس��ت )مهریار، ص 19( و بخش  های 
فروریخته ایوان شامل قسمت فوقانی جرزها و طاق، در زمان 
ایلخانان با استفاده از سنگ الشه بازسازی شده است. اگر چه 
چیدمان و ش��کل قطعات استفاده  شده نظم خاصی ندارد، اما 
آنچه که روشن است س��نگ  ها ابتدا در هر ردیف چیده شده 
و بر روی آن  ها مالت ریخته می  ش��ده است. طول قطعات در 
راستای افقی بیش ��تر از ارتفاع و عمق آن  ها است )سنگ  های 
الش��ه به طور میانگین 30 س��انتی  متر طول و 20 سانتی  متر 
ارتف��اع دارن��د( )تصویر 20(. در حالت کلی چیدمان الش��ه 

س��نگ  های ایلخان��ی را می  ت��وان در دو قس��مت عمدۀ جرز 
مشاهده کرد. ابتدا در بخش  هایی که به صورت پوشش بقایای 
آج��ری به صورت الیه  ای به کار رفته اس��ت. در این مورد در 
برخی نقاط مشاهده می  شود که الشه  سنگ  ها در چند ستون 
استفاده ش��ده است و در برخی قس��مت  ها که الیۀ نازکی از  
آجر تخریب ش��ده، یک الیه الشه  س��نگ استفاده شده است. 
به بی��ان دیگر در این مورد ضخامت چیدمان الشه  س��نگ  ها 
را با توجه به عمق الیۀ تخریب  ش��دۀ آجرها تعیین کرده اند. 
در جبهۀ ش��مالی جرز ش��مالی ایوان به  کارگیری الشه  سنگ 
به صورت الیۀ نازک پوش��ش بخش آجری به  وضوح مشخص 

است )تصاویر 21 و 22(. 
     م��ورد بعدی که ش��امل قس��مت  های فوقان��ی جرز و در 
ادامۀ بنای طاق اس��ت، کل ضخامت جرز و طاق با اس��تفاده 

از الشه  سنگ بازسازی شده است. در این مورد ضخامت جرز 
که حدود 3 متر اس��ت با الشه  س��نگ چیده شده و همچنین 
س��اخت دوب��ارۀ طاق نی��ز با مصالح مش��ابهی انج��ام گرفته 
اس��ت )بقایای پاکار طاق در برخی نقاط مش��اهده می  شود(. 
حفره های��ی در کدهای مختل��ف ارتفاعی بر روی جرز در این 
دورۀ معماری مش��اهده می  شود که بقایای چوب  هایی با قطر 
حدود 25 س��انتی  متر در آن  ها یافت شد. با توجه به اینکه هر 
مجموع��ه از حفره  ها به صورت ردیفی در ارتفاع مش��ابه قرار 
گرفته  ان��د، احتمال می  رود بقایای چ��وب مربوط به تکنیک 

اجرا )به عنوان چوب  بست( باشد. 
     مالت به  کاررفته در بازس��ازی  های انجام  گرفته در محوطه 
به  خصوص ایوان غربی، مشابه دورۀ اول معماری، گچ نیم  پخِت 

نیم  کوب است.

تزئینات معماری
یکی از ش��اخص  ترین عناص��ر معماری ایلخان��ان در محوطه 
تخت سلیمان تزئینات وابسته به معماری است. این تزئینات 
با استفاده از کاشی  های زرین فام و زراندود، گچبری، مقرنس 
گچی و تزئینات س��نگی اجرا شده است. در بنای ایوان غربی 
و بناهای وابس��ته به آن شامل فضاهای هشت ضلعی شمالی 
و جنوب��ی و فضای بین آن ها بقایایی از کاش��یکاری، گچبری 
و مقرنس گچی مش��اهده می  ش��ود. بقایای کاشیکاری به کار 
رفت��ه در فضای داخل��ی ایوان بصورت تکه  هایی از کاش��ی و 
حجم زی��ادی از زیرس��ازی تزئینات در بخش  ه��ای تحتانی 
جرزها مش��اهده می  ش��ود که اثر طرح کاشیکاری را می  توان 
بر روی این قس��مت  ها مش��اهده کرد )تصاویر ش��ماره 23 و 
24(. کاشی های اس��تفاده شده در فضای داخلی ایوان دارای 
نقوش گیاهی و حیوانی هس��تند. مالت زیرسازی کاشیکاری 
که بقایای قابل توجهی از آن در قس��مت  های تحتانی فضای 
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تصویر 20. نحوۀ چیدمان و قراگیری الشه  سنگ ایلخانی بر روی بقایای ساسانی ایوان غربی )عکس از: نویسنده(.
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تصویر 24. تزئینات دیوار در ایوان غربی 
)مأخذ: نومان، 1382: 92(.

در جبهۀ ش��رقی جرز ش��مالی ایوان ک��ه مرتفع  ترین بخش 
باقی مان��ده از بقایای ایلخانی ایوان غربی مش��اهده می  ش��ود، 
طاق نمایی در سه ردیف قرار گرفته است )تصاویر 25 و 26(. 
     طاق  نمای فوقانی ارتفاع بیش  تری نس��بت به طاق  نماهای 
پایین دارد و رأس آن آس��یب بیش  تری دیده اس��ت )طاق 
نمای فوقان��ی دارای ارتفاع حدود 5/50 مت��ر و طاق ن ماهای 
زیرین دارای حدود 3/30 متر ارتفاع اس��ت(. قس��مت فوقانی 

داخل��ی جرزها مش��اهده می  ش��ود، گچ نیم پخ��ِت نیم کوب 
به ضخامت حدود 20 س��انتی متر می  باش��د که بر روی الیۀ 
بیرون��ی آن اثر و طرح کاش��ی باقی مانده اس��ت. بر اس��اس 
نوش��ته های سرفراز نش��انه هایی از کارگاه های ساخت کاشی 
در تخت سلیمان مشاهده شده است )سرفراز، 1347: 149(.
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تصویر 23. نمونه  ای از کاشی  های مربوط به تزئینات داخل ایوان 
)مأخذ: آرشیو تخت سلیمان(.
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تصویر 21 و 22. نحوۀ چیدمان و قراگیری الشه  سنگ ایلخانی به صورت الیه  ای بر روی بقایای آجری ساسانی ایوان غربی 
)عکس از: نویسنده(.
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ج��رز جنوبی ای��وان فروریخته اما با تصاویری که از گذش��ته 
باقی است، بر روی جرز جنوبی نیز طاق  نماهایی مشابه وجود 
داشته اس��ت. مصالح مقرنس  ها، مالت گچ نیم  پختِ نیم  کوب 
اس��ت که بقایای��ی از چوب نیز در زیرس��ازی آن به کار رفته 

است. 
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تصویر 26. مقرنس طاق  نمای زیرین )اولین طاق  نما از پایین( ایوان )عکس از: نویسنده(.
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تصویر 25. بقایای طاق  نماهای جرز شمالی ایوان 
)مأخذ: نومان، 1382: 91(.

جمع  بندی و نتیجه  گیری
در این مقاله مصالح به  کاررفته در ایوان غربی با تأکید بر نحوۀ 
کارب��رد مصالح مورد بررس��ی قرار گرف��ت. نتایج این تحقیق 
می  تواند در پروژۀ در حال اجرای استحکام  بخشی ایوان غربی، 
راهنمای متخصصان امر باشد. همچنین دست  اندکاران مرمت 

26



و معم��اری محوط��ۀ تخت س��لیمان و س��ایر محققان حوزۀ 
بناهای تاریخی می  توانند از نتایج آن بهره  مند شوند.

     در بررس��ی مصال��ح ایوان غربی، ب��ه مصالح به  کاررفته در 
دو دورۀ معماری آن ش��امل معماری دورۀ اول )ساس��انی( و 
معماری دورۀ دوم )ایلخانی( پرداخته ش��د. مصالح استفاده

ش��ده در دورۀ اول معماری ش��امل س��نگ پاکتراش و آجر و 
گچ نیم  پختِ نیم  کوب اس��ت. در دورۀ دوم معماری )ایلخانان 
مغول( از س��نگ الش��ه و گِچ مش��ابه دورۀ اول در بازسازی 

بخش  های فروریخته ایوان بهره گرفته  اند. 
     س��نگ پاکتراش در دورۀ اول معماری با تبعّیت از کلیت 
بناهای ساخته  ش��ده در محوطه به  کارگرفته شده است. سنگ 
پاکتراش به عنوان مصالح اصلی در ساخت  وسازهای این دوره 
مانن��د روکار حصار محیطی، بنای منس��وب به معبد آناهیتا، 
ایوان  های شمالی و جنوبی آتشکده و موارد دیگر استفاده شده 
است. با کمک گمانه  های حفرشده در مجاورت جرزهای ایوان 
و همچنین در مقایسه با پشت  بندهای شمالی و جنوبی ایوان 
مشخص شد که پی ایوان ش��امل ردیف  های سنگ پاکتراش 
است که به صورت راسته چیده شده است. بدنۀ اصلی جرزها 
ت��ا محل چیدمان آج��ری، به ارتفاع ح��دود 5/20 متر نیز از 
س��نگ پاکتراش ساخته شده است. نکتۀ حائز اهمیت در این 
بخش تغییر تدریجی چیدمان راسته به چیدمان کله و راسته 
)مش��ابه آنچه در بدنۀ حصار محیطی به کار رفته( اس��ت. به 
طوری ک��ه در ردیف  های زیرین چیدمان صرفاً راس��ته و در 
ردیف  های باالیی چیدمان کله و راس��ته مش��اهده می  ش��ود. 
بخش فوقانی و روی سنگ  چینی پاک تراش از آجرهای مربعی 
اس��ت که میانگین طول  شان 29 و ضخامت  شان 7 سانتی  متر 
است ساخته شده است. چیدمان آجرها طوری است که طول 
آن  ه��ا در راس��تای افقی در نما قرار گرفته و همپوش��انی  اش 
حدود یک سوم بند است. این نوع چیدمان در هر دو راستای 
طولی و عرضی جرز کار ش��ده اس��ت. با مشاهدۀ ساختارهای 
مش��ابه ایوان در محوطه، به نظر می  رسد طاق آهنگ آن نیز 
از آجر بوده اس��ت. مالت استفاده  ش��ده در ساخت بخش  های 
س��نگی و آجری در این دورۀ معماری گچ نیم  پختِ نیم  کوب 

است.
     در دورۀ دوم معماری که ایلخانان به بازس��ازی بخش های 
فروریخت��ه دورۀ اول پرداختن��د، الشه  س��نگ و گ��چ مصالح 
اصلی بودند. قس��مت  های فوقانی و برخ��ی از بخش  هایی که 
به صورت الیه  ای از بدنۀ ایوان جدا ش��ده بوده اس��ت، در این 
دوره بازسازی شد و پوششی از تزئینات کاشیکاری در داخل 
و مقرنس در قس��مت پیشانی ایوان به کار گرفته شد. الشه

سنگ  های استفاده  ش��ده در محل ایوان غربی در این دوره از 
بقایای مصالح دورۀ اول اس��ت که از لحاظ ابعاد متفاوت است 
و از لح��اظ چیدم��ان به صورت ردیف  های افقی چیده ش��ده 

است. محل پاکار طاق با مقداری پیش  آمدگی مصالح )حدود 
10 س��انتی  متر( مشخص شده اس��ت. مالت استفاده  شده گچ 
نیم پخ��تِ نیم  کوب اس��ت که در آنالیز ش��یمیایی مش��خص 
ش��د. عنصر حائز اهمیت دیگر در این دورۀ معماری، پوشش 
کاش��یکاری بر روی جبهۀ داخلی جرزهاس��ت ک��ه از عناصر 
تزئینی ش��اخص ایلخانان در محوطه اس��ت. ب��ر روی جبهۀ 
ش��رقی جرز ش��مالی ایوان بقایای مقرنس  های گچی در سه 
ردیف مشاهده می  ش��ود. با بازرسی چشمی مالحظه می شود 
ک��ه گچ استفاده  ش��ده در این محل بر خالف س��ایر بخش  ها 

ریزدانه است. 
     پیش��نهاد می  ش��ود در چیدمان دور ۀ اول معماری تغییر 
تدریجی راسته به کله و راسته در سایر بخش  های محوطه نیز 
مورد مطالعه قرار گیرد تا مش��خص شود این مورد به صورت 
یک چیدمان معمول است یا نه؟ همچنین در این دوره نسبت 
به مش��خصات پی  ها تحقیقی جداگانه  ای الزم اس��ت تا عمق 
و بس��تر قرارگیری آن مشخص ش��ود. در دورۀ دوم معماری 
تحقیق جداگانه بر روی چیدمان الشه  سنگ به  خصوص نحوۀ 

اتصاالت این مصالح در دورۀ مذکور ضروری است.  

پی نوشت  ها
1- Hans Henning Von der Osten.
2- Rudolf Neumann.

3 چتی��ن داش ترکیب��ی ب��ه زبان ترک��ی آذربایجانی اس��ت که معادل 
فارسی اش سنگ سخت است.

4 بؤی��وک دؤش ترکیب��ی به زبان ترک��ی آذربایجانی اس��ت که معادل 
فارسی اش دامنۀ وسیع است.
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Abstract
The western iwan of the Takht-e Soleymān is one of the most 
important buildings in this area. Based on some accounts, 
this iwan was constructed during the Sāssānid period and 
the Ilkhanate kings restored it after 700 years. This unique 
structure is statically unstable and needs strengthening. To 
this end, becoming familiar with the building materials and 
their use in this structure are important. The aim of this 
research is examining the building materials used in the 
western iwan of Takht-e Soleymān in the two significant 
architectural periods of Takht-e Soleymān (Sāssānid and 
Ilkhānid), with focus on the use of the building materials and 
their positioning. This research has been conducted using 
the field study method. The research results show that the 
building materials used in the construction of the western 
iwan are stone, brick, and half baked, half worked plaster. 
Smoothed stone is used in the first architectural period 
following the style of all the other structures built in the 
area. Using the excavations near the iwan abutment, and 
comparing with the northern and sudden supports, it was 
revealed that the abutment of the iwan are rows of smoothed 
stone in stretcher bond formation. The main body of the 
abutment, up to the brickwork, is also built from smoothed 
stone to a height of 5.2 meters. The remarkable point in this 
regard is the gradual change of the stretcher brickwork to 
the stretcher-header brickwork (similar to the method used 
in the perimeter wall). This is done in such a way that the 
lower rows are stretcher brickwork and the higher rows are 
stretcher header. On the top part and the top of the smoothed 
masonry, square bricks are used with sides of 29 centimetres 
and thickness of 7 centimetres. The brickwork is stretcher 
with a one third overlap. By observing the similar buildings 
to the iwan in the area, it seems that the barrel vault was 
also made of bricks. The mortar used in the construction 
of stone and brick part in this architectural period was half 
baked, half worked plaster. In the second architectural period 
in which the Ilkhanate reconstructed the parts fallen down 
since the first architectural period, stone rubble and plaster 

were the main building materials. The top parts and some of 
the parts which had been separated from the body of the iwan 
as a whole layer were reconstructed. A cover of ornamental 
tiles [qashani] and from the inside and muqarnas in the apex 
of the iwan. The stone rubble used in the western iwan in this 
period was the remnants of the building materials used in 
the first period which differed in dimension and was placed 
in horizontal rows. The impost of the vault is evident by a 
10 cm projection of the building materials. The mortar used 
is half baked half worked plaster as was revealed using 
chemical analysis. Another remarkable element in this 
period is the qashani covering the inside of the abutments 
which is a remarkable ornamental element of the Ilkhanate 
period in this location. The eastern front and the sides of the 
iwan entrance, there are remnants of plaster muqarnas in 
three rows.

Keywords: The west iwan of Takht-e Soleymān, Sāssānid 
period, Ilkhanate period, smoothed stone, brick, half-baked 
half worked plaster, qashani  

Remnants of the west iwan of Takht-e Soleymān

The Types and Usage of Building materials in the West Iwan of Takht-e 
Soleymān

Reza Taghavi Gharehbolagh
Takht-e Soleymān World Heritage Site Technical Office Manager
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