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چکیده
 ناحیۀ باغ فیروزی در فضایی به وسعت بیش از 130 هکتار گسترده شده که درون آن 10 محوطۀ 
معماری سنگی، یک  عناصر  دارای  این محوطه  ها  از  دارد. هفت عدد  شناخته  شدۀ هخامنشی وجود 
محوطه دارای بقایای آجر روی سطح، و 2 محوطۀ دیگر تپه  های مدور به ارتفاع 3 متر هستند. تل 
آجری در حاشیۀ شرقی باغ فیروزی واقع شده و محوطۀ فیروزی در 300 متری جنوب شرقی آن و 
تل جنگی ب در 400 متری شمال غربی آن قرار دارد. این محوطه طی 8 سال )1390-1397ش( 
بررسی و کاوش باستان شناسی، مورد مطالعه واقع شد. نتایج کاوش  های باستان شناسی در این بخش 
از شهر پارسه نشان داد که محدودۀ معروف به باغ فیروزی و بنای مکشوفه در تل آجری می  تواند به 
دوره  های آغازین و حتی پیش از ساخت بنای تختگاه تخت جمشید منسوب و تاریخ  گذاری شود. بنای 
تل آجری یکی از یافته  های ارزشمند باستان شناسی است که خالء اطالعاتی در خصوص شکل  گیری 
نقش  مایه  های  و  لعاب  دار  آجرهای  به  توجه  با  می  کند.  پر  را  اول  داریوش  دورۀ  از  پیش  پارسه  شهر 
اسطوره  ای حیوانات ترکیبی به  کاررفته در این بنا، قدمت ساختمان تل آجری به دورۀ پیش از ساخت 
سدۀ  آغاز  در  بابل  در  ایشتار  دروازۀ  بنای  به  بیش تر  و  بازمی  گردد  جمشید  تخت  و  شوش  آپادانای 
ششم قبل از میالد مشابهت دارد. از این منظر، مقایسۀ سبک ساخت، شیوه  های معماری و مطالعات 
باستان  سنجی در خصوص چگونگی ساخت و شناخت مواد آجرهای لعاب دار از سه محوطۀ تل آجری 
و شوش و بابل، نقش تعیین  کننده  ای در شناخت تاریخ و درک روابط فرهنگی این دوره در جنوب 
غرب ایران داشته است. بنای تل آجری همراه با بناهای پیرامونی آن در بافت مکانی خود در فاصلۀ 
3/5 کیلومتری تختگاه تخت جمشید، چشم  انداز بافت شهری این قسمت را به عنوان کهن  ترین مرحلۀ 
استقراری شهر پارسه حایز اهمیت ساخته است. این شناخت برای نخستین بار در پی کشفیات جدید  
مشترک  باستان شناسی  هیئت   چندرشته  ای  پژوهشی  مطالعات  روش های  به  اتکاء  با  باستان شناسی 
ایرانی ـ ایتالیایی در شهر پارسه تخت جمشید و در چارچوب تفاهم  نامه همکاری دانشگاه بولونیا و 
پژوهشکدۀ باستان شناسی و با همکاری سازمان میراث فرهنگی و دانشگاه شیراز و بنیاد میراث جهانی 

تخت جمشید انجام شده است. 

واژه  های کلیدی 
بنای تل آجری، فیروزی، شهر پارسه، تخت جمشید، مطالعات چندرشته  ای.
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مقدمه
ــترک ایران و ایتالیا فعالیت  باستان شناسی خود را  هیئت مش
در فارس از سال 1384 و در چارچوب پروژۀ نجات  بخشی سد 
ــترک توسط پژوهشکدۀ باستان شناسی  سیوند به صورت مش
ــهـ  پاسارگاد آغاز کرد. پس از 3 سال  ــی پارس و بنیاد پژوهش
 Askari( کاوش در محوطه  های شمارۀ 76 و 77 تنگ بالغی
Chaverdi & Callieri 2006, 2007a, 2009(، هیئت مشترک 
ــکری چاوردی و پرفسور پیر  ــتی دکتر علیرضا عس به سرپرس
ــت  وجوی  ــارگاد به جس ــکو کلیری در تل تخت پاس فرانچس
ــی  ــی پرداختند که دورۀ هخامنش ــی الیه  نگاری مطمئن توال
ــدف از آن کاوش  ها،  ــی را در بر می  گرفت. ه ــا فراهخامنش ت
ــفالی این  گردآوردن مجموعۀ مواد کافی برای تدوین توالی س
 .)Askari Chaverdi & Callieri 2007b, 2010( دوره  ها بود
ــال  1387 هیئت مشترک یک برنامه پژوهشی میان  در س
ــت که تمرکز  ــه اجرا گذاش ــید ب ــته  ای را در تخت جمش رش
ــید، بلکه بیش  تر  ــگاه تخت جمش ــی آن نه بر روی تخت اصل
ــینی بود که طبق منابع مکتوب در  ــتقرار شهرنش بر روی اس
ــید وجود داشته است )عسکری  نواحی پیرامونی تخت جمش

چاوردی و کالیری، 1391()تصویر 1(. این پژوهش سه هدف 
ــتندنگاری، مطالعه و مرمت مواد، و کاوش   ــت: مس عمده داش

باستان شناسی و بررسی.
ــاماندهی حجم  ــه منظور س ــت ب ــورد موضوع نخس در م
ــون از تخت  ــتۀ دور تاکن ــات که از گذش ــی از اطالع عظیم
ــده بود، دو ابزار مهم که به آسانی قابل  جمشید گردآوری ش
ــی بود مهیا شد: سیستم اطالعات جغرافیایی GIS بر  دسترس
ــای Q-GIS( open source( و یک پایگاه  ــرم افزاره مبنای ن
دادۀ آنالین )BradyPUS( به منظور ثبت اطالعات حاصل از 

کاوش و اشیاء بازیافت شده است.1 
ــات  مطالع از  ــه  ای  مجموع دوم،  ــوع  موض ــۀ  زمین در 
ــیای  ــنجی روی انواع مختلفی از یافته  ها به  ویژه اش باستان س
فلزی، سفال و آجر به دست آمده انجام شد تا از طریق    آن ها 
ــناختی با سایر علوم ترکیب شود. از دیگر  مطالعات باستان ش
مطالعات شاخص پژوهش روی بناهای یادمانی تختگاه تخت 
ــید به منظور درک دالیل فرسایش سنگ  ها و کمک به  جمش
اقدامات مرمتی آتی بود )Guidi 2012(: در این راستا کارگاه 
ــال 1390 برگزار  ــوزش عملی به مدت 2 هفته در آبان س آم

تصویر 1. نواحی سکونتی در محدودۀ تخت جمشید و شهر پارسه )مأخذ: آرشیو تخت جمشید؛ بازنگری: سباستین گنده(.
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شد. 
ــی، فعالیت  های   ــاخه از مطالعات پژوهش ــا مهم  ترین ش ام
ــی بود که اهداف دوگانه  ای را دنبال می  کرد. به  باستان شناس
ــه حمایت  های بنیاد  ــه جنبه  های علمی پروژه ب ــن دلیل ک ای
ــارگاد و اقدام برای محافظت از فضای  ــی پارسهـ  پاس پژوهش
بزرگی از بخش سرپوشیده بناهای اندرونی در تخت جمشید 

نیاز داشت.
ــال   های 1384 و 1387 بررسی  های  به این ترتیب بین س
ــارگاد  ــه پاس ــط بنیاد پارس ــطحی در اطراف تختگاه توس س
ــترک ایران ـ فرانسه  ــط  هیئت مش )Talebian 2008( و توس
ــناختی و از جمله  ــاوت روش  ش ــتفاده از ابزارهای متف ــا اس ب
ــد  ــک انجام ش ــی  های ژئوفیزی ــتردۀ بررس ــری گس به  کارگی
ــب نتایج بررسی  های  )Boucharlat et al. 2012(. پس از کس
ــوی در دشت  ــط همکاران ایرانی و فرانس ژئوفیزیک که توس
ــا به منظور  ــد،  هیئت ایران و ایتالی ــید انجام ش تخت جمش
گردآوری اطالعاتی در مورد ماهیت، قدمت، و عمق قرارگیری 
سازه  های مشخص  شده، مطالعات خود را بر کاوش شماری از 
ــی در نقاطی که ناهمگونی  های ژئوفیزیکی  گمانه  های آزمایش
ــز کردند. به این ترتیب  ــان می  داد، متمرک وجود آثاری را نش
ــی در  ــل برنامۀ پژوهش ــال  های 1387 و 1388 دو فص در س
ــد که، جدای از دیگر  ــید غربی انجام ش محوطۀ تخت جمش
یافته های کم  اهمیت  تر، به کشف یک فضای تولیدی کارگاهی 

و همچنین باغی که با دیوارهایی محصور شده بود، در فاصلۀ 
ــید منجر شد  ــبت به تختگاه تخت جمش نه چندان دوری نس

 .)Askari & Callieri 2012(
ــمت غرب ناحیۀ  ــه پژوهش  ها به س ــال 1390 دامن در س
ــتین فصل از مطالعات به محوطۀ  باغ فیروزی، جایی که نخس
ــترش پیدا  ــروزی و به  ویژه تل آجری اختصاص یافت، گس فی
ــطح همکاری  ما با  هیئت  ــال 1391 س کرد )تصویر 2(. در س
ــه، که از ابتدای شروع به فعالیت  های  ــترک ایران و فرانس مش
ــت،  ــترک مانند تنگ بالغی وجود داش میدانی در نواحی مش
ــوی متخصص در  ــناس فرانس ــری یک باستان ش ــا به  کارگی ب

روش های بررسی در  هیئت ایران وایتالیا ارتقاء یافت.
ــروژۀ مری کوری  ــرزی اروپایی در پ ــۀ درون  م کمک  هزین
)IEF( به منظور باال بردن توان جابه  جایی پژوهشگران توسط 
ــتین گنده )S. Gondet( ارائه شد و در نهایت در سال  سباس
ــگاه بولونیا به تأیید رسید که بررسی گسترده  1390 در دانش

سطحی در این پروژه را نیز مشمول می  شد.

تل آجری درون پارس�ه، مروری بر فعالیت  های میدانی 
گذشته 

باغ فیروزی یک مکان اقامتی ممتاز درون شهر پارسه 
ــع در 3 کیلومتری غرب تخت  ــل آجری واق ــۀ جامع ت مطالع
ــید را باید در چارچوب کلی تحقیقات قبلی شهر پارسه  جمش

تصویر2. نقشۀ  باستان شناسی محدودۀ باغ فیروزی )مأخذ: آرشیو تخت جمشید؛ بازنگری: سباستین گنده(.
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ــین تصور  ــی از محققان پیش ــز همانند برخ ــرار داد. ما نی ق
می کنیم که ناحیۀ باغ فیروزی به طور کامل بخشی از شهری 
ــید مرتبط بوده  ــلطنتی در تخت جمش بود که به اقامتگاه س
است. بقایای استقرار هخامنشی در نزدیکی روستای فیروزی 
ــانی که نواحی اطراف تختگاه را  به مرور توسط باستان شناس
ــلطنتی درون محدودۀ  به منظور مکان  یابی جایگاه مقدس س

وسیع  تر شهر بررسی می  کردند، مورد توجه قرار گرفت.
ــی بقایای  ــان مختلف ــرن 19 میالدی محقق ــول ق در ط
ــمار  ــید را مطالعه کردند اما فقط ش ــای تخت جمش ویرانه ه
ــوال  ــی از    آن ها بودند که فرضیه انزوای تختگاه را زیر س اندک
بردند. در میان این محققان می  توان به فالندن اشاره کرد که 
معتقد بود تخت جمشید را نباید به عنوان مجموعه  ای منزوی 
ــاختمان  های یادمانی در نظر گرفت، بلکه تخت جمشید  از س
 .)Flandin 1851: 145( بخشی از یک شهر بزرگ تر بوده است
ــم گیر ولد بالندل در  ــه مطالعات چش ــن باره می  توان ب در ای
 .)Weld-Blundell 1893( ــاره کرد پایان قرن 19 میالدی اش
مطالعات او نقطۀ آغاز شکل  گیری پژوهش  های  باستان شناسی 
بود که بر مبنای توصیف  های دیودورس به تفسیرهای جدید از 
سیستم استحکاماتی تخت جمشید  می  پرداختند. ولد بالندل 
به کمک نقشه  برداری  ها و کاوش  های اندک انجام  شده طرحی 
ــازه  های دفاعی ارائه کرد که تپه  های اطراف و بخشی از  از س
ــخص شده بود  ــه  های کوچک مش دیواره ایی که درون ترانش
ــس )Kleiss 1992( و  ــر می  گرفت. بعدها ولفرام کالی را در ب
ــوی )Mousavi 1992, 1999(، نیز با به - همچنین علی موس
کار گیری فرضیه  هایی که مسیر و ویژگی  خاکریزهای پیرامون 
ــتم دفاعی تخت  ــازی سیس تختگاه را لحاظ می  کرد، به بازس
ــید دست زدند. تمامی این اقدامات در قالب تالش های  جمش
ــد که تالش می  کرد دانش ما را از تخت  محتاطانه  ای انجام ش
ــید افزایش داده و این تصویر را ایجاد کند که پیرامون  جمش
ــازه  ها محصور کرده بودند. با این  ــگاه را مجموعه  ای از س تخت
حال اطالعات دقیق باستان شناختی نتوانسته  است همگی این 
ــت محصور شده و  فرضیه  ها را تائید کنند. فضایی که می  بایس
ــازه  های موجود درون آن، به عنوان مثال  همچنین ماهیت س
ــاختمان  های ممتاز در جنوب تختگاه، این امکان را  برخی س
فراهم نمی  آورد تا مکان کل شهر پارسه را در نزدیکی تختگاه 
ــال، تختگاه و محوطۀ مجاور  ــید بدانیم. با این ح تخت جمش
ــامل یک فضای بزرگ سلطنتی فقط بخشی از شهر بود  آن ش

در حالی که دیگر بخش  ها هنوز کشف نشده باقی مانده  اند.
ارنست هرتسفلد نخستین  باستان شناسی بود که حدس زد 
شهر پارسه نه فقط در شمال و جنوب تختگاه بلکه هم چنین 
 .)Herzfeld 1929: 32( ــترده بوده است در غرب آن نیز گس
ــناختی او عمدتاً روی تختگاه متمرکز  بعدها عالیق باستان ش
ــی  های اولیه باستان شناختی او در  ــد. پیش از انتشار بررس ش

ــتن تصویری از محوطه  های مابین  دشت تخت جمشید، داش
ــید  ــتای فیروزی در 5 کیلومتری تخت جمش تختگاه و روس
ــه  های  باستان شناختی  ــت. بر اساس نخستین نقش دشوار اس
 Schmidt( ــمیت ــید که ابتدا توسط اش ــت تخت جمش دش
 Vanden( ــی واندنبرگ ــط لوی fig. 94 :1939(، و بعدها توس
ــد، شماری محوطه تاریخ  گذاری  نشده  Berghe 1954( ارائه ش
ــود. پل گاچ  ــاهده می  ش ــتای فیروزی مش بین تختگاه و روس
ــود که مدارک  ــی ب ــتین محقق )Gotch 1968, 1969( نخس
گاهنگاری از این محوطه  ها را فراهم آورده و در بخش شمال 
ــایی کرد که قدمت     ــگاه تعدادی محوطه را شناس غربی تخت

آن ها از دوران پیش از تاریخ تا دورۀ اسالمی بود. 
درون جدول گاهنگاری گاچ دورۀ هخامنشی لحاظ نشده 
ــتین بار از فیروزی به عنوان  ــۀ خود برای نخس اما او در نقش
ــامنر هنگام  ــت. ویلیام س ــن نام برده اس ــکونتگاه که یک س
ــناختی اواخر دهۀ 1960 میالدی خود  بررسی  های  باستان ش
ــتقراری دشت تخت جمشید از دوران  تالش کرد تا الگوی اس
ــد. وی حدود  ــازی کن ــی را بازس ــنگی تا دورۀ هخامنش نوس
 ،)Sumner, 1972( ــری ــال پس از ارائه پایان  نامۀ دکت 14 س
ــید  ــت تخت جمش ــی دش اطالعاتی را دربارۀ دورۀ هخامنش
گردآوری کرد تا چشم انداز روشنی از الگوی استقراری دشت 
ــط هزارۀ اول قبل از میالد ارائه دهد  ــید در اواس تخت جمش
ــامنر و  ــۀ حاضر بر مبنای مطالعات س )Sumner 1986(. مقال
همچنین کشفیات انجام  شده در این مدت تدوین شده است. 
در میان این مطالعات مهم  ترین    آن ها کاوش  ها و بررسی  هایی 
ــان ایرانی در شرق فیروزی که  ــت که توسط باستان شناس اس
ــت، انجام شده و به طور خالصه  به نام باغ فیروزی معروف اس
توسط تجویدی )تجویدی، 1355: 14ـ9( و با جزئیات بیش تر 
ــت )Tilia 1978: 71-90(. تیلیا  ــط تیلیا منتشر شده اس توس
ــی از     ــالوه بر چندین بنای یادمانی که بخش ــن کتاب ع در ای
ــنگ  های تراش  دار ساخته شده  اند، از تپه  هایی نام  آن ها از س
ــده   ــعت 600 هکتار پراکنده ش ــرد که در فضایی به وس می  ب
ــای ویژگی  های غنی  ــیرهای تیلیا از فیروزی بر مبن اند. تفس
ــاختمان  هایی پی  ریزی  شده که بایست به اعضای برگزیدۀ  س
ــامنر این مشخصات را در  ــی تعلق می  داشت. ویلیام س پارس
بازسازی عمومی خود از استقرارهای  دورۀ هخامنشی  سراسر 
ــتفاده کرده و تمرکز خاصی بر روی  ــت تخت جمشید اس دش
شهر انجام داده است. برای سامنر واضح بود که محدوده شهر 
ــده است. او این مرکز  ــوی غرب تختگاه گسترده ش به آن س
شهرنشین را ناحیۀ تخت جمشید غربی، مکانی با مجموعه  ای 
ــری تختگاه، در نظر  ــای کوتاه در فاصله 1/5 کیلومت از تپه  ه
ــروزی را به عنوان اقامتگاهی  ــت. او همچنین محوطۀ فی گرف
ــت که درون  ممتاز در فاصلۀ 1/5 کیلومتر غرب فیروزی دانس
ــت  ــده اس ــای تولیدی نیز انجام می  ش ــاالً فعالیت  ه آن احتم
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)Sumner 1986: 28(. از آن زمان تاکنون این بازسازی فرضی 
از فضاهای تخت جمشید به  ندرت مورد تردید قرار گرفته )به 
عنوان مثال: Boucharlat 2003, Talebian 2008( و هیچ گاه 

رد نشده است.

سازمان دهی فضایی بقایای معماری در اطراف فیروزی 
و مکان تل آجری 

ــامنر درمی  یابیم که    آن ها تصور  ــت بر مطالب تیلیا و س از دق
ــانی از گستره محیطی این بخش نداشته  اند. برای تیلیا   یکس
ناحیۀ باغ فیروزی گروهی از 5 ساختمان با عناصر ساختمانی 
ــنگی یکسان شامل سکو، دروازه یا پایه  ستون تشکیل می- س

ــا مجموعه  ای  ــوع، این بقای ــد )Tilia 1978: 74(. در مجم  ش
یک دست از ساختمان  ها را تشکیل می  داد که بر اساس برخی 
ــت در طول دورۀ کوتاهی  ویژگی  های خاص معماری می  بایس
بین زمان حاکمیت کوروش و یا داریوش اول برپا شده باشند. 
ــر از جمله تل آجری  ــرق، دو محوطه دیگ ــمت ش کمی به س
ــط تیلیا توصیف شده  وجود دارند که به صورت جداگانه توس
ــد )Tilia 1978: 74-Fig.1(. این دو محوطه جدای از دیگر   ان
ــکل گرفته و ویژگی  های معماری و یافته  های  ساختمان  ها ش
سطحی امکان تاریخ  گذاری    آن ها را به  دورۀ هخامنشی  فراهم 
ــن حال مانع از قرار دادن    آن ها در درون گروه  آورده و در عی
ــده که سطح تل آجری با  ــت می  شود. در واقع اشاره ش نخس
ــده در حالی که بر روی سطح دیگر  ــیده ش قطعات آجر پوش
ــنگ  هایی وجود  ــی( قطعه س )محوطه  ای به نام گود گاومیش
داشت که احتماالً از    آن ها برای برپایی ساختمانی با کارکردی 

بسیار اسرارآمیز استفاده شده است.
ــامنر چشم  انداز دقیق  تری را از این محدوده ارائه  ویلیام س
ــروزی فقط آن را فیروزی می  نامد.  ــه جای نام باغ فی داده و ب
ــی فیروزی فضای وسیعی را در  به عقیدۀ او محوطه هخامنش
ــده تیلیا  ــامل تمامی محوطه  های ذکرش ــر می  گرفت که ش ب
ــتای فیروزی امروزی و همچنین محوطه  های  ــرق روس در ش
ــمت جنوب  ــی در س ــفال هخامنش بزرگ کم  ارتفاع دارای س
ــامنر در تالش برای  ــود )Sumner 1986: 8-9, 8-Ill.4(. س ب
بازسازی شهر تخت جمشید، فیروزی را یک کلِ به  هم  پیوسته 
ــر گرفت. باغ فیروزی و بخش جنوبی فیروزی به عنوان  در نظ
ناحیه  ای حومه  ای و مرّفه از شهر تخت جمشید غربی در نظر 

گرفته می  شده است. 
ــم که در مورد  ــوب این پروژه تصمیم گرفتی ــا در چارچ م
ــدگاه خود را پیگیری کنیم. ما هم چنین  مرزهای فیروزی دی
ــناختی تخت جمشید را ارتقاء داده و  ــۀ  باستان ش اندکی نقش
توانستیم اصالحاتی را روی آن انجام دهیم. برای ما این امکان 
ــم انداز  ــری را به طور کامل درون چش ــم آمد تا تل آج فراه

تاریخی عصر خود]ش[ قرار دهیم. 

ــین  ــن دیدگاه دو محقق پیش ــد فاصلی بی ــا دیدگاه ح م
ــت، تصمیم گرفتیم که به  دقت ناحیۀ جنوب  برگزیدیم. نخس
ــی، از ناحیۀ دیگری در  ــتا را تحت عنوان فیروزی جنوب روس
ــم. ناحیۀ فیروزی  ــرق به نام باغ فیروزی جدا کنی ــمت ش س
ــده و فعالیت  های  ــطیح ش جنوبی امروزه تا حدود زیادی تس
ــی را از بین  ــطحی  باستان شناس ــاورزی بقایای س جدید کش
ــامنر  ــیم  بندی بر مبنای توصیف  های س ــت. این تقس برده اس
ــه  های قدیمی انجام شد. ماهیت بقایای  و مطالعۀ برخی نقش
ــن بقایا در باغ فیروزی  ــناختی فیروزی جنوبی با ای  باستان ش
بسیار متفاوت است. در فیروزی جنوبی تپه  های بزرگی وجود 
ــایش سازه  های خشتی ایجاد شده  اند. اما  دارد که بر اثر فرس
ــاختمان  های بزرگی وجود دارد که بخشی  در باغ فیروزی س
ــده و هرکدام از دیگری جدا و  ــاخته ش ــنگ س از    آن ها از س
ــتقرار در  ــده  اند. بر مبنای این ویژگی  ها اس ــاخته ش مجزا س
باغ فیروزی بایستی ماهیت متفاوتی داشته و بر مبنای نقشۀ 

متفاوتی با فیروزی جنوبی شکل گرفته باشد.
ــاغ فیروزی قطعاً  ــه تصور می  کنیم محدودۀ ب دوم، این ک
ــنهاد شده )حدس  ــط تیلیا پیش ــترده  تر از آنچه که توس گس
ــت. در واقع    آن ها محوطه  هایی که بعدها توسط  زده( بوده اس
ــترک ایران و  ــرداری و یا با کاوش  هیئت مش ــات خاکب عملی
ــازی  های خود منظور نکرده  ــخص شده را در بازس ایتالیا مش
 H ــد، محوطه ــن مقاله خواهید دی ــد. همان  گونه که در ای   ان
ــوح می  توان  ــه G )فیروزی( را به وض ــری( و محوط )تل آج
ــت. عالوه بر این  ــزرگ یادمانی در نظر گرف ــاختمان  های ب س
ــال 1391 محوطۀ جدیدی واقع در 500 متری شمال  در س
ــی افزوده شد. در این  ــۀ  باستان شناس غرب تل آجری به نقش
محوطه قطعاتی از پایه  ستون و سفال  های هخامنشی بر روی 
ــد )فیروزی 13 در تصویر 2(. اگر ما نمای  ــطح مشاهده ش س
ــاختمان  ها را به عنوان عاملی برای تعیین حدود  ــهود س مش
ــروزی در نظر بگیریم پس باید محوطۀ تل آجری و  ناحیه فی
ــی پیرامونی را نیز به آن بیافزاییم.  تعدادی محوطۀ هخامنش
ــۀ باغ فیروزی در  ــه در ادامه خواهیم دید ناحی همان  گونه ک
فضایی به وسعت بیش از 130 هکتار گسترده شده که درون 
آن 10 محوطه شناخته  شدۀ هخامنشی وجود دارد. هفت عدد 
ــنگی، یک محوطه  از این محوطه  ها دارای عناصر معماری س
ــه تپه  های مدور به  ــطح، و 2 محوط با بقایای آجر بر روی س
ارتفاع 3 متر هستند. تل آجری در حاشیۀ شرقی باغ فیروزی 
ــده که فیروزی در 300 متری جنوب  در محدوده ای واقع ش
ــمال غربی آن قرار  ــرقی و تل جنگی ب در 400 متری ش ش

دارد. 

تل آجری پیش از مطالعات اخیر: توصیف و کارکردهای 
فرضی

ــروزی، محوطۀ تل  ــاغ فی ــر محوطه  های ب ــان دیگ در می
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ــات آجر از  ــماری قطع ــطحی دارای تعداد بی  ش ــری با س آج
دیگر محوطه  ها متمایز شده است. تیلیا در طول بررسی خود 
ــای لعاب  دار که با نقش  های گیاهی یا  چندین قطعه از آجره
 ،)Tilia 1978: 84-85( حیوانی تزئین شده بودند را گردآوری
 Tilia 1978:( ــر کرد و تعدادی از تصاویر این آجرها را منتش
ــود  ــۀ خ pl. LII, fig. 36 and pl. LIII, fig. 37(. او در مقال
ــباهت نزدیکی میان آجرهای لعاب  دار تل  معتقد است که ش
ــود دارد. تیلیا  ــوش وج ــت  آمده از ش آجری با آجرهای به  دس
ــه می  دهد: الف:  ــردی را برای تل آجری ارائ ــۀ کارک دو فرضی
ــده بود؛  ــاختمانی یادمانی که با آجرهای لعاب  دار تزئین ش س
ــای لعاب  دار تختگاه  ــی کوره  دار برای تولید آجره ب: کارگاه
ــید. ویلیام سامنر در مقالۀ خود توصیف  های تیلیا  تخت جمش
ــرحی از ویژگی  های فیزیکی این تپه  را تکرار کرده و فقط ش
ــد )Sumner 1986: 9(. او فرضیه  های تیلیا را  را اضافه می  کن
تکرار کرده اما بیش تر متمایل است این محوطه را محل تولید 

آجر بداند.

نتایج بررسی  های  باستان شناختی و ژئوفیزیکی در تل 
آجری )1387- 1384(: 

کشف یک ساختمان یادمانی منفرد چهارگوش 
ــی مجدد الگوی  ــه در چارچوب ارزیاب ــت ایران ـ فرانس   هیئ
ــتقراری  دورۀ هخامنشی در تخت جمشید، بررسی  هایی را  اس
ــه آغاز کرد که هم چنین به عنوان »ناحیۀ  در کل ناحیۀ پارس
 Boucharlat et al.( سکونتی تخت جمشید« شناخته می  شد
ــی عبارت بودند از:  ــۀ فیروزی اهداف پژوهش 2012(. در ناحی
ــتقرارهای  دورۀ هخامنشی؛  ــۀ  باستان شناختی اس ارتقاء نقش
ــای جدا از هم؛  ــن کردن ارتباط موجود میان محوطه  ه روش
ــاختمان  های موجود.  ــرانجام تهیۀ نقشۀ دقیق  تری از س و س
ــطحی و  ــی مجدد یافته  های س ــداف از طریق بررس ــن اه ای
ــد.  ــی ژئوفیزیک حاصل ش همچنین به  کارگیری روش بررس
ــی ژئوفیریک هم درون محوطه و به منظور کشف نقشۀ  بررس
ساختمان  ها و هم در مزارع آن سوی محوطه انجام شد. هدف 
ــی به آن سوی تپه  ها، کشف عالیمی  از گسترش دامنۀ بررس
ــاختمان  ها، کانال  ها، یا جاده  هایی بود که از طریق     از دیگر س
ــم  اندازی کلی به دست آید که در برگیرنده تمامی  آن ها چش
ــه در بخش های  ــد. البته تا آنجا ک ــای فیروزی باش محوطه  ه
 Boucharlat et al.( ــود ــر ب ــید غربی امکان  پذی تخت جمش
ــت  آمده از  264-259 :2012(. ما در اینجا به ارائه نتایج به  دس
ــن  تری از  ــی و کاوش تل آجری پرداخته و تصویر روش بررس

سازمان فضایی باغ فیروزی طرح می  کنیم.

بررسی سطحی مقدماتی 
نتایج مطالعات توپوگرافیک که با بررسی  های سطحی تکمیل 

ــد ما را قادر ساخت تا تصویر واضح  تری از محوطه پیش از  ش
ــروع کاوش  ها به دست آوریم. تل آجری تپه  ای بیضی  شکل  ش
ــرقـ  جنوب  ــمال ش به طول 80 و عرض 60 متر با جهتی ش
غرب است )تصویر 3( که با مزارع کشاورزی احاطه شده است 
ــتگی  ــر 4(. الگوی توپوگرافیک آن، به جز یک برجس )تصوی
ــانتی  متر که در محدودۀ شمالی  کوچک مدور به ارتفاع 50 س

تپه واقع شده، کاماًل منظم است.
ــیده  ــطح تپه، امروزه نیز با انبوهی از قطعات آجر پوش س
شده که تعداد اندکی از    آن ها دارای تزئین هستند. در مقایسه 
با دیگر محوطه  های باغ فیروزی تل آجری از بررسی  های دهۀ 
ــاورزان  ــالم باقی مانده و کش 1960 و 1970 تاکنون کاماًل س
ــرده  اند. در ضلع  ــت اندازی نک ــه نقاط اصلی آن دس هنوز ب
ــانی به عمق 2  ــمال غربی محوطه فقط یک کانال آب رس ش
ــه خاک  های آن نیز در  ــده ک متر در امتداد محوطه کنده ش
ــت. در ضلع شمالی سوی دیگر  ــده اس امتداد کانال پخش ش
ــطیح چند  ــاورزی موجب تس ــال، فعالیت  های جدید کش کان
ــده است. در بخش- ــمال غربی محوطه ش ــیه ش متر از حاش

ــرقی تل آجری یک جوی کوچک و   های جنوبی و جنوب ش
کم عمق سیمانی آبرسانی )به عرض 40 سانتی  متر( دور تا دور 

لبۀ تپه ساخته شده است.
ــناختی که در خالل بررسی مقدماتی  داده  های  باستان ش
ــازه  های مدفون  ــاخت تا س ــد ما را قادر س ــت آم تپه به دس
ــاختمان بزرگ بدانیم.  ــری را مطابق با بقایای یک س تل آج
ــه، الیه  های  ــمال غربی تپ ــرش کانال جدید در ضلع ش در ب
ــی از    آن ها دارای  ــرده ای از آجرهایی وجود دارد که برخ فش
مالت قیر هستند. به این ترتیب با حفر کانال احتماالً قسمتی 
از فونداسیون ساختمان نیز تخریب شده است. بر اساس وجود 
ــای معمول کوره  ــا و نبود دورریزه ــالت قیر بر روی آجره م
ــت. عالوه بر  ــه این مکان کارگاه نبوده اس ــد ک به نظر می  رس
ــان  دهندۀ ساختمانی  این وجود آجرهای لعاب  دار به  وضوح نش
ممتاز است چرا که تا آنجا که می  دانیم این نوع مواد صرفاً در 

اقامتگاه  های سلطنتی یافت می  شود. 

نتایج بررسی ژئوفیزیک در تل آجری 
ــه  ــی، تهیۀ نقش ــی  های ژئومغناطیس ــام بررس ــدف از انج ه
ــانی  های مغناطیسی در بین تمامی بخش  های نزدیک  ناهمس
ــش دقت ابزارها،  ــت. با افزای ــطح خاک یک محوطه اس به س
امکان تشخیص بقایایی با ناهمسانی  های چشم گیر )مثاًل یک 
دیوار سنگ آهکی در درون خاک ُرسی(، و هم چنین بقایایی 
ــتی در  ــانی ضعیف  تری دارند )مثاًل یک دیوار خش که ناهمس
ــی با همان ترکیب(، پدید آمده است. امروزه  درون خاک ُرس
ــیوه  ای روزمره جهت مطالعه  ــی  های ژئومغناطیس به ش بررس
ــتقرارهای کهن تبدیل شده و طی مطالعات  هیئت ایران ـ  اس
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فرانسه به شکل گسترده  ای به کار گرفته شد )به عنوان مثال 
.)Benech et al. 2012 :در پاسارگاد

ــمت  ــش اعظم تل آجری، یعنی قس ــال 1384 بخ در س
ــرق کانال بزرگ و هم چنین دیگر  بزرگی از تپه در جنوب ش
ــد )تصویر 5(. به  ــدۀ محوطه بررسی ش ــهای تسطیح  ش بخش 
ــکان عبور از روی  ــبتاً زیاد کانال ام ــل عمق و عرض نس دلی
ــمت  ــه ژئوفیزیک به 2 قس ــت از این رو نقش آن وجود نداش
ــد. فقط بخش کوچکی از شمال محوطه به  ــیم ش مجزا تقس
ــت زباله  های امروزی بررسی نشد. برعکس، جوی  دلیل انباش
سیمانی ساخته  شده حاشیۀ جنوبی تپه باریک  تر بوده و امکان 
ــم می  آورد. با  ــیۀ جنوبی محوطه را فراه ــش دادن حاش پوش
ــانی  هایی قوی ایجاد کرده و  این وجود، این جوی نیز ناهمس

ــمت شرقی آن نیز موجب مضطرب  دریچۀ تنظیم آب در قس
ــد. اگرچه این موضوع کشف الگوی بقایا  ــدن برداشت  ها ش ش
در حاشیۀ تپه را دشوار کرد، اما با توجه به بررسی کل سطح، 

میزان این درهم  ریختگی  های جدید محدود بود. 
مهم  ترین دستاورد این بررسی روشن کردن این نکته بود 
که در درون تل آجری فقط یک ساختمان منفرد بزرگ وجود 
دارد. در سال 1384 ما با بررسی نقشۀ ژئومغناطیس، طرحی 
ــی فرضی نوارهای بزرگ  ــاختمان را بر مبنای ارزیاب از این س
ناهمسانی قوی ژئومغناطیسی پیشنهاد دادیم )تصویر 6(. این 
ــای مدفونی که موادی  ــانی  های قوی به قطعات آجره ناهمس
ــت.  ــتند، ارتباط داش ــی هس ــت قوی مغناطیس دارای خاصی
بازسازی فرضی ما ساختمانی را نشان داد که اضالع آن همراه 

تصویر 3. نقشۀ توپوگرافیک تل آجری )برداشت استفانو تیلیا،  هیئت ایرانی ایتالیائی(.
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ــی بیرونی  اش نزدیک 45 متر بود. عرض دیوارها، به  با حواش
ــرقی که به نظر می  رسید کم تر از 5  جز دیوار ضلع جنوب ش
متر بوده است، بین 7 تا 9 متر بود. در میان این فضا چندین 
ــانی قوی در درون فضای چهارگوش  مانندی به عرض  ناهمس

ــد. تفسیر ما در آن زمان این بود که  کم تر از 10 متر ثبت ش
این ناهمسانی  ها احتماالً به پایه  ستون  های آجری تعلق داشته 
ــت. به این ترتیب الگوی پیشنهادی ما برای ساختمان تل  اس
ــازه- آجری یک تاالر مجزای چهارگوش بود که درون آن س

تصویر 4. نمای عمومی تل آجری از جنوب )عکس از: ع. عسکری؛  هیئت مشترک ایرانی ایتالیایی(.

تصویر 5. نقشۀ مغناطیس  سنجی تل آجری )برداشت: سباستین گنده،  هیئت باستان شناسی مشترک ایرانی ایتالیائی(.
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ــه  برداری کرده  ایم.  ــراف    آن ها را نیز نقش ــای آجری اط آواره
ــانی  ــر نیز این بود که هر کدام از آجرها ناهمس ــت دیگ واقعی
خاص خود را داشت. این موضوع در واقع توضیح می  دهد که 
ــیر دیوارهای پیشنهادشده ناهمسانی  های  چرا در امتداد مس
ــت نبوده و در آن ناهمسانی  های  ــده یکسان و یکدس کشف  ش
ــت. معموالً توده  ای از  ــمتی شکل گرفته اس مجزای چند قس
آجرهای پخته  شده چنین ناهمسانی  های بی    قاعده ای را ارائه 
ــطحی  ــی  های س می  دهند. در هر حال، ما این مرحله از بررس
ــم: تل آجری محل احداث  ــا تخمین  های زیر خاتمه دادی را ب
ــکلی بود که بخش عمده ای از آن از آجر  ــاختمان مربع ش س
ــت؛ نتایج بررسی  های سطحی و افزون بر آن  ساخته شده اس
بررسی  های ژئومغناطیسی موجب کنار گذاشتن فرض وجود 

کوره در این محوطه شد )تصویر 7(. 

هایی با ماهیت نامشخص وجود داشت. ما همچنین دریافتیم 
ــانی  های قوی و مشخص که معموالً توسط بقایای  که ناهمس
کوره که در نقشه  های ژئومغناطیسی به آسانی قابل تشخیص 

هستند در این محوطه وجود ندارند.
ــازی چندین ویژگی از ماهیت دقیق  با این حال، این بازس
ــخص کرد. در این مرحله،  ــانی  های کشف  شده را مش ناهمس
ــاختمان تل آجری، الگویی پیشنهادی  ــۀ فرضی ما از س نقش
ــۀ ژئوفیزیک بود که قطعاً می  توانست با نتایج کاوش  ها  از نقش
مورد بازنگری قرار گیرد. همان  گونه که در نقشۀ خام )تصویر 
5( مشاهده می  شود، محدودۀ نوارهای ژئومغناطیسی آن گونه 
ــده  اند صاف و مستقیم نیست. هم چنین عرض  که طراحی ش
ــاختمان  های اصلی تخت جمشید  ــه با کل س دیوار در مقایس
بسیار بیش  تر است. در آن زمان این دو نکته را به این صورت 
توضیح دادیم که ما قطعاً نه فقط خود دیوارها بلکه هم چنین 

تصویر 6. طرح پیشنهادی مقاومت  سنجی بقایای شناسایی  شده در بررسی ژئوفیزیک 
)برداشت: سباستین گنده،  هیئت باستان شناسی مشترک ایرانی ایتالیائی(.
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گزارش فصل نخست کاوش  ها )1390-1391(: 
کشف ساختمان چهارگوش

جریان و شیوۀ کاوش
ــطحی  هیئت ایران ـ فرانسه  ــی س نتایج امیدوارکنندۀ بررس
ــوان یکی از  ــری را به عن ــل آج ــۀ ت ــال 1390، محوط در س

ــترک ایران  محوطه های مهم جهت ادامۀ مطالعات  هیئت مش
ــاختمان  های  و ایتالیا در ناحیۀ باغ فیروزی و همراه با دیگر س
موجود در محدودۀ فیروزی نشان داد. به منظور تعیین دقیق 
وضعیت محوطه و الیه  نگاری آن، ترانشۀ 1 به ابعاد 4×14 متر 
ــمال ـ جنوب و در راستای مکانی انتخاب  در امتداد محور ش

تصویر 7. نقشۀ گمانه  های کاوش  شده در تل آجری )برداشت: استفانو تیلیا،  هیئت باستان شناسی مشترک ایران ایتالیا(.
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ــنجی مطابق با  ــاس نتایج بررسی مغناطیس  س شد که بر اس
ــۀ 1 در تصویر 7 و نمای  ــع جنوبی دیوار بود )محل ترانش ضل
ــه  ها در تصویر 8(. ترانشۀ 2 نیز در مرکز تپه در 7  کلی ترانش
ــمال ترانشۀ 1 باز شد که عرض شرقی ـ غربی آن 4  متری ش

و طول شمالی ـ جنوبی آن 5 متر بود.
ــال 1390 در تل آجری،  ــتاورد کاوش س ــن دس مهم  تری
ــف بخش  هایی از یک ساختمان یادمانی با مغزی خشتی  کش
ــتۀ آجری آن نمایی از آجرهای لعاب دار متعلق به  بود که پوس
ــت. در آن زمان، فقط بخش کوچکی از   دورۀ هخامنشی داش
ــف شد تا  ــاختمان بزرگ کش نمای ضلع جنوب غربی این س
حدی که بر مبنای آن نتوانستیم هیچ فرضیۀ قطعی از شکل 
ــاختمان و کارکردش را ارائه دهیم. با این حال ابعاد  واقعی س
ــاختمان و این واقعیت که تزئینات تصویری از این دست،  س
ــته  ها و آجرهای لعاب  دار در تخت جمشید  مانند نقش  برجس
وجود داشت، که نشان می  دهد ساختمان اهمیت ویژه  ای هم 
ــت. ضخامت  ــته اس از لحاظ اداری و هم از جنبۀ مذهبی داش
ــه احتماالً  ــرض را ایجاد کرده بود ک ــوار این ف ــتثنایی دی اس

قسمتی از نمای بیرونی یک سکو بوده است.
بر اساس اهمیت یافته  های فصل نخست کاوش  ها، در سال 
ــدودۀ کاوش به منظور درک  ــترش مح 1391 تصمیم به گس
ــازه گرفتیم. از  ــازمان، نقشه، و گاهنگاری این س ساختار، س
این رو، تمامی سطح محوطه با شبکه مربع  های به ابعاد 5×5 
متر به نحوی شبکه  بندی شد که ترانشه  های سال 1390 نیز 
ــال  ــه  ها در س درون آن قرار می  گرفت. از آنجا که محل ترانش
1390 بدون بهره  گیری از نقشه  بردار انتخاب شده بود، جهت 
ــمالیـ  جنوبی کره زمین  ــبت به محور ش ــبکۀ مربع  ها نس ش

ــت. پس از شبکه  بندی 3 ترانشه جدید در  اندکی انحراف داش
سطح محوطه کاوش شد.

ــه، به ابعاد 4×11/5 متر  ــۀ 3، نخستین ترانش محل ترانش
ــمالی ـ جنوبی در ناحیۀ هم جوار با شرق ترانشۀ  در محور ش
ــد که تقریباً با انتهای جنوبی دیوار ضلع جنوب  1 انتخاب ش
ــکار شده  ــی ژئوفیزیک آش ــت که در بررس غربی انطباق داش
ــه مکان یابی ضلع جنوبی  بود. هدف اصلی از کاوش این ترانش
ــه  ــا از طریق آن امکان تعیین دقیق  تر نقش ــاختمان بود ت س
ساختمان فراهم آید. زمانی که مشخص شد گوشۀ ساختمان 
ــه[  ــه وجود ندارد با افزودن یک ]ترانش درون محدودۀ ترانش
ــرقی  ــه را به ضلع جنوب ش الحاقی به ابعاد 2×3/5 متر ترانش

گسترش دادیم. 
ــۀ شمارۀ 4 در ناحیۀ مرکزی تپه باز شد که ترانشۀ  ترانش
ــمالی ـ جنوبی آن 7 متر و  1 را به 2 متصل کرده و طول ش
ــرقی ـ غربی آن 2 متر بود. ترانشۀ شمارۀ 3 به ابعاد  عرض ش
ــد اما به دلیل وجود  ــۀ 2 باز ش ــمال ترانش 2×13 متر در ش
ــه  برداری به امتداد شرقی آن هدایت شد.  بنچ  مارک  های نقش
از طریق این ترانشه  ها، برش مقطعی سراسر شمال به جنوب 
ــرقی  ــمال ش ــت آمد و عالوه بر آن دیوار ضلع ش تپه به دس

ساختمان در امتداد دیوار جنوب غربی نیز مشخص شد. 
ــاره شد ترانشۀ 3 دسترسی به اطالعات  همان  گونه که اش
ــۀ مجاور خود )ترانشۀ 1( را داشت  الیه  نگاری حاصل از ترانش
که این مزیت امکان داد تا کاوشِ سریع  تر در سطحی وسیع  تر 
ــتقراری به جای واحدهای کاوش  را با لحاظ کردن مراحل اس
ــاز به درک  ــه  های 4 و 5 نی ــس، در ترانش ــم آورد. برعک فراه
الیه نگاری پیچیدۀ این نقاط جدید و همچنین وجود احتمالی 

تصویر 8. نمای عمومی ترانشه  های کاوش از جنوب )عکس از: استفانو تیلیا،  هیئت باستان شناسی مشترک ایرانی ایتالیائی(.
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سازه  های خشتی در مکان  های نامشخص موجب کاوش دقیق 
ــد که دلیلی بر سطح نسبتاً اندک کاوش  شده در  الیه  نگاری ش

مقایسه با زمان صرف  شده است.
ــکوی  ــان فصل کاوش 1391، امکان رد فرضیۀ س در پای
ــل 2 ضلع از دیوار  ــده و وجود حداق ــری بزرگ فراهم آم آج
ــا دور فضای مرکزی  ــی را دور ت ــی که فضای چهارگوش جانب

شکل می  داد، مشخص شد.

ترانشه  های 1، 3: ضلع جنوب غربی ساختمان
سازه  ها

کاوش در این دو ترانشه موجب مشخص شدن بخشی از دیوار 
ــاختمانی شد که مغزی از خشت و پوسته  ای  جنوب غربی س
ــی آن آجرهای لعاب دار به کار  ــت و در نمای بیرون از آجر داش
ــازه شمال غربی ـ  ــتای این س رفته بود )تصاویر 9 و10(. راس
ــبت به  ــه انحرافی برابر با 20 درجه نس ــرقی بود ک جنوب ش

محور شرقی ـ غربی داشت.
ــیون سکو شامل چاله کم  عمقی به عرض 70ـ 80  فونداس
ــۀ 1 و به عرض 50 سانتی  متر در ترانشۀ  سانتی  متر در ترانش
ــخت کنده شده و امکان  ــیار س ــت که درون خاکی بس 3 اس
ــی آن وجود نداشت. با این حال، این پی  سازی ویژگی- بررس

 هایی داشت که مشابه آن از ترانشه  های کاوش  شده در بخش 
ــد و چالۀ فونداسیون نیز با  ــید مشاهده ش غربی تخت جمش

الیه  هایی از خاک فشرده پر شده بود )تصویر 11(. 
ــتین رج از آجرها بر روی الیه  ای از مالت سخت به  نخس
ــانتی  متر چیده شده است که به نظر می  رسد  ضخامت 10 س
ــد. سطح وسیع  تری از این الیه  ترکیبی از گل رس با گچ باش
ــی که تمامی آجرهای بخش  ــش الحاقی گمانۀ 3، جای در بخ
الف به سرقت رفته بود، مشاهده شد. این ماده احتماالً همان 
گلی است که از کندن چالۀ فونداسیون به دست آمده هرچند 
ــت. حدود 18 سانتی  متر از این  ــرده شده اس که کوبیده و فش
ــد. این موضوع نشان  ــخت بود کاوش ش گل که بی  نهایت س
ــاختمان با زیرسازی آگاهانه  می  دهد که تمامی فضای زیر س
ــطح زیرزمینی را ایجاد  ــده است که به نوعی یک س آماده ش

کرده بود. 
ــر به ابعاد 8-8/5 × 32-32/5  ــر روی این الیۀ 9 رج آج ب
ــده که پایۀ پیش  آمدۀ دیوار نمای سکو  × 32/5-32 چیده ش
ــکیل می  دهد )بخش الف )A( سازه، تصویر 12(. آجرها  را تش
ــتند که ضخامت مالت رَج  های  دارای مالتی از گل و گچ هس
روی زیرسازی شده 3/5-1 سانتی  متر است. روش آجرچینی 
ــا َرج به َرج و ردیف به  ــکل بود که مکان نیم آجره به این ش
ردیف تغییر می  کرد. آخرین رَج آجر این بخش 10 سانتی  متر 

پس  نشستگی داشت.

تصویر 9. ترانشۀ 1، نمای عمومی ساختمان مکشوفه از جنوب 
)عکس از: استفانو تیلیا.  هیئت مشترک ایرانی ایتالیائی(.

تصویر 10. ترانشۀ 3، نمای ساختمان از جنوب غربی 
)عکس از: استفانو تیلیا.  هیئت مشترک ایرانی ایتالیائی(.
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تصویر 11. ترانشۀ 1، چاله پی و بخش الف )A( از دیوار 
جنوب غربی ساختمان 

)عکس از: استفانو تیلیا.  هیئت مشترک ایرانی ایتالیائی(.

تصویر 12. نقشۀ عمومی ساختار بخش معماری تل آجری 
)عکس و طرح: استفانو تیلیا.  هیئت مشترک ایرانی ایتالیائی(.

تصویر 14. ترانشۀ 3، آجرهای بخش ب )B ( دیوار جنوب غربی 
) عکس از: هیئت مشترک ایرانی ایتالیائی(.

تصویر 13. ترانشۀ 1، آجرهای بخش ب )B( دیوار جنوب غربی 
) عکس از: هیئت مشترک ایرانی ایتالیائی(.
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این روش چیدمان در 9 رج آجرهای لعاب  دار به ابعاد 7/5 
ــود  ــانتی  متر نیز تکرار می  ش – 7 × 32/5-32 × 32/5-32 س
ــر 13 و 14(. پنج )5( َرج پایینی  ــازه: تصاوی )بخش ب)B( س
این بخش لعابی به رنگ قهوه  ای داشته )که در هر دو ترانشه 
سالم مانده است: تصاویر 15 و 16(، سپس 3 َرج آجر با لعاب 
ــده، و سرانجام آخرین رَج باقی  مانده دارای لعاب  زرد چیده ش
سفید )فقط در ترانشۀ 1 سالم مانده است، تصویر 16( است. 
ابعاد این آجرها چندان یکسان نیست و تعدادی آجر بزرگ  تر 
)36×36 سانتی  متر( نیز به    آن ها افزوده شده است. تمامی این 
آجرها َرج به َرج به صورت متناوب چیده شده و نمای ردیف 
بیرونی آجرها به صورت یک در میان مربع و مستطیل است. 
مشابه این وضعیت از اثر داغ آجرها در کف چالۀ حفاران غیر 
ــاختمان در ترانشۀ 3 نیز مشاهده  ــۀ جنوبی س مجاز در گوش
ــارقان بسیار شدید بوده به  می  شود. در این بخش تخریب س
ــت. فقط قطعه  ــرقت رفته اس ــوی که تمامی آجرها به س نح

ــۀ ساختمان است در محل  کوچکی از آجر که مربوط به گوش
خود در کف چالۀ سارقان دیوار یافت شد2 )تصویر17(. 

ــود  ــاهده می  ش همان  گونه که در دو رَج باالیی آجرها مش
ــی هر َرج دارای مالتی از قیر  ــا 3 ردیف از آجرهای بیرون 2 ی
ــانتی  متر هستند که کاربرد احتمالی    آن ها  به ضخامت یک س
ــت  ــازه بوده اس ــری از نفوذ رطوبت بیرونی به مغز س جلوگی
ــی از جالب توجه  ترین ویژگی دو َرج فوقانی  )تصویر 18(. یک
ــفیدرنگ ترانشۀ 1 این واقعیت  آجرهای لعاب دار زردرنگ و س
ــت که سطح باالیی    آن ها دارای عالمت 3 سازنده است که  اس
ــفید با بُرس در امتداد لبۀ بیرونی هریک از آجرها  به رنگ س
ــت: دو عدد در انتهای هریک از اضالع آجر و  ــده اس نقش ش
ــط. به لطف یافت شدن آجرها در موقعیت اصلی  یکی در وس
خود کارکرد این عالیم مشخص شده است: عالمت وسط آجر 
ــدام از آجرها به آن رج  ــان  دهندۀ َرج آجری بود که هر ک نش

تعلق داشت و از دو رَج باالیی خود متمایز می  شد.

تصویر 15. ترانشۀ 1، نمای جنوبی دیوار غربی، آجرهای لعاب  دار 
) عکس از:  هیئت مشترک ایرانی ایتالیائی(.

تصویر 16. ترانشۀ 3، نمای دیوار غربی، آجرهای لعاب  دار ) عکس از: هیئت مشترک ایرانی ایتالیائی(.
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تصویر 17. ترانشۀ 3، الحاقی جنوب شرقی، ضلع جنوبی ساختمان و قطعات پراکندۀ آجر در مکان اصلی ) عکس از: هیئت مشترک ایرانی ایتالیائی(.

تصویر 18. ترانشۀ 1، مالت قیر روی ردیف  های بیرونی آجرهای بخش ب)B( ) عکس از: هیئت مشترک ایرانی ایتالیائی(.
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دست آمده، فاقد چنین ویژگی  ای هستند. 

تصویر 20. ترانشۀ 1، نمای عمومی خشت  های بخش پ)P( دیوار 
جنوب غربی از شمال ) عکس از: هیئت مشترک ایرانی ایتالیائی(.

ــان  دهندۀ  ــود در دو جانب آجر نش ــی که عالیم موج در حال
آجرهای اتصالی از همان رج به ترتیب در سمت چپ و راست 
ــب در طرفین آجر  ــابهی به ترتی آن بود؛ جایی  که عالیم مش
ــت بر  ــده بود )تصویر 19(. عالیمی از این دس بعدی نقش ش
ــطح فوقانی تمامی آجرهای لعاب دار یافت  شده در الیه های  س
آواری وجود داشته که نشان می  دهند آجرهای لعاب دار، حتی 
ــده در  ــر طبق الگویی از پیش طراحی  ش ــای بی  تصوی نمونه  ه
کارگاه آجرسازی آماده شده  اند. این عالئم بر مبنای حرکات 
مستقیم و منحنی قلم  ها شکل گرفته و شباهت دقیقی میان    
ــوش وجود  ــن عالئم در کاخ داریوش اول در ش ــا و همی آن ه
ــا همچنین با عالئم  دارد  )Daucé, 2010; Maras 2010(. ام
ــباهت  ــده در آجرهای لعاب  دار بین النهرین نیز ش مشاهده  ش
دارند )Rossi, 2010(. از طرف دیگر    آن ها تفاوت مشخصی با 
Daucé 2010: 332-( ــده معماران در شوش عالئم شناخته  ش

ــی و  ــان دوره  های هخامنش 33( و همچنین عالئم سنگ  تراش
ــانی )به عنوان مثال پاسارگاد، تخت جمشید، فیروزآباد،  ساس

کنگاور( نیز دارند. 
ــۀ 3، برخالف  ــیار جالب آجرها در ترانش ــک ویژگی بس ی
ــد، نبود فرورفتگی در بدنۀ  ــۀ 1 مشاهده ش آنچه که در ترانش
آن ها جهت ورود مالت در آجرهای دارای لعاب زرد و سفیدی 
ــده   ــت که در باالی رج  های با لعاب قهوه  ای رنگ چیده ش اس
ــده  ــتفاده ش اند. اگرچه که از مالت قیر برای تثبیت    آن ها اس
ــت. از آنجا که در آجرهای دارای لعاب زرد و سفید ترانشۀ  اس
1 این فرورفتگی  ها مشاهده شده  اند، روشن است که آجرهای 
ــۀ 3 به  ــالم آن از ترانش با لعاب قهوه  ای، که تنها نمونه  های س

تصویر 19. ترانشۀ 1، عالیم راهنما روی آجرهای لعاب دار بخش ب)B( ) عکس از: هیئت مشترک ایرانی ایتالیائی(.
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ــت  هایی به ابعاد 8×32×32  مغز دیوارِ بخش پ)P( با خش
سانتی  متر ساخته شده که نمونه  های آن پس از سرقت بخش 
ــرار گرفته  اند  ــوار در معرض دید ق ــطح بیرونی دی آجری س
ــۀ 1 و  ــرش جنوبی به خوبی در ترانش ــر 20 و 21(. ب )تصاوی
ــمالی ترانشۀ 3  ــمالی در لبۀ ش 3 و بخش کوچکی از برش ش
ــۀ 4( مشاهده شد. چیدمان آجرها  )و اندکی بیش تر در ترانش
ــده با هم به گونه  ای  ــت  ها به صورت تلفیقی و چفت  ش و خش
ــده است، به گونه  ای که دو مادۀ  ــازه انجام ش منظم در کلِ س
ــکان انتقال از  ــه نحوی چیده اند که ام ــاختمانی فوق را ب س

ــت  ها نیز  یکی به دیگری فراهم آید. حتی در باالترین رج خش
تعدادی آجر درون بافت دیوار چیده  شده است. 

ــۀ 1 علی  رغم  ــالم  مانده در ترانش ــت س دو رَج فوقانی خش
همسانی در ابعاد با رَج  های زیرین خود بافت متفاوتی نسبت 
ــۀ دیگری از  ــان  دهندۀ مرحل ــته که احتماالً نش به    آن ها داش
ــاز و یا تعمیرات بعدی سازه هستند. چالۀ سارقان  ساخت  وس
ــیب رسانده و شماری  دیوار به محدودۀ بیرونی این بخش آس

از آجرهای آن را بریده است. 

تصویر 21. ترانشۀ 3، نمای عمومی خشت  های بخش پ)P( دیوار جنوب غربی از جنوب ) عکس از: هیئت مشترک ایرانی ایتالیائی(.

تصویر 22. چالۀ سارقان دیوار در بخش ب)B(  ) عکس از: هیئت مشترک ایرانی ایتالیائی(.
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تصویر 23. چالۀ سارقان دیوار در بخش ب)B(: اثر منفی چاله و مواد 
انباشته در مقابل نمای جنوبی دیوار 

) عکس از: هیئت مشترک ایرانی ایتالیائی(.

انباشت  های بیرون سازه
ــای فوقانی مرحلۀ  ــای دیوار، روی الیه  ه ــای بیرونی پ در فض
ساخت سازه، که نشان  دهندۀ نخستین سطح استقراری است، 
مجموعه  ای از انباشت  ها وجود دارند که به  تدریج سطح فضای 
ــت. در اینجا الیه  ای که دارای مدارک  اطراف را باال آورده  اس
ــت، الیه  ای حاوی قطعاتی از  ــتقرار انسانی اس کامل  تری از اس
ــت که  کوزه  های بزرگ و همچنین دو قطعه ضخیم از قیر اس
ــده  اند. در الیۀ دیگری در زیر آن در  بر روی کف پراکنده ش
ــه درون آن توده  هایی  ــۀ 1 چالۀ کوچکی وجود دارد ک ترانش
ــته شده است. در  ــتر و استخوان  های حیوانی انباش از خاکس
ــان  دهندۀ دوران حیات  ــوع، این مرحله )مرحله 5(3 نش مجم
ــفال به  ویژه در الیه  های  ــبی قطعات س ــازه است. قلت نس س

تحتانی، نشان  دهندۀ کارکرد غیر اقامتی سازه است. 
ــن الیه  های تحتانی، مجموعه  ای از الیه  های  بر روی آخری
ــی از قطعات آجر وجود  ــۀ 4( حاوی حجم باالی آواری )مرحل
دارد که بیانگر پایان زمان حیات سازه و شروع فرایند تخریب 
ــاده،  ــتند. درون این مواد آواری عالوه بر آجرهای س آن هس
ــای لعاب  دار نیز وجود دارد که روی    آن ها با  قطعاتی از آجره
ــت )تصویر 23(. ویرانی نمای  ــته تزئین شده اس نقش برجس

تصویر 24. ترانشۀ 1، دیوار خشتی متعلق به استقرار مجدد، مرحلۀ 2 ) عکس از: هیئت مشترک ایرانی ایتالیائی(.
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تزئین  شده ساختمان قطعاً در این مرحله اتفاق افتاده است. 
ــی  بر روی آخرین این الیه  ها، چالۀ بزرگی )مرحلۀ 3( ناش
ــف شد که به مکان آجرهای سرقت  شده منتهی  از چپاول کش
می  شد. همان  گونه که قباًل ذکر شد حداقل 14 رج از آجرهای 
سمت بیرونی بخش  های الف)A ( و ب) B( به سرقت رفته  اند 
ــکل  ــرق به ش )تصویر 23 و 22(. این برش که عمق آن در ش
ــمت جنوبی محوطه  ــل مالحظه  ای افزایش می  یابد، در س قاب
ــت. روی سطح برخی از آجرها عالئم  ــاهده اس کاماًل قابل مش
ــود دارد. در خالل این عملیات  ــی از ضربات کلنگ وج واضح
ــوادی در ضلع  ــن صورت گرفته4، م ــارت که در دوران که غ
ــت.  ــده که حاوی قطعاتی از آجر نیز هس ــته ش جنوبی انباش
بعدها افرادی با ساختن دیوارهای خشتی کوچکی که بقایای    
ــاهد شده، از سطح آجرهایی که  ــۀ 1 مش آن ها فقط در ترانش
ــرقت در امان مانده بودند )تصویر 24( به عنوان فضایی  از س
سکونتی استفاده کرده اند )مرحلۀ 2(. نبود سفال و دیگر مواد 
ــتقرار کوتاه - ــل تاریخ گذاری مانع از تعیین قدمت این اس قاب

ــت جدید  ــود. احتماالً زمانی با چیدن دو َرج خش مدت می  ش
ــازه  در جهتی متفاوت با رَج  های زیرین مرمت  هایی در این س
ــطح الیه  های فرسایشی  ــتی انجام داده  اند. روی این س خش
ــت، که همگی حاوی قطعات آجر  ــده اس ــته ش دیگری انباش
ــر روی یکی از آخرین الیه  ها،  ــر و مالت قیر بودند. ب کوچک  ت
ــیارهای موازی دیسک تراکتور روی سطحی بسیار نزدیک  ش

به خاک سطحی وجود داشت. 

پينوشتها
1 . این سیستم به صورت مشترک و همزمان قابلیت ورود اطالعات 
ــی و بررسی را دارد. افراد متعدد  حاصل از کاوش های  باستان شناس
ــای مختلف، همزمان می- ــو کاوش در طول کاوش از گمانه ه عض

 توانند اطالعات خود را وارد کنند. پس از هر فصل کاوش از طریق 
ــتم  ــت برای هر کدام از اعضا کاوش قابلیت کار با این سیس اینترن
ــیاء، سفال  ها، محوطه  ها و بناها وجود  وجود دارد. توصیف تمام اش
ــبات آماری از تمام  ــتم مذکور قابلیت محاس دارد. همچنین سیس
ــت که  ــتم این اس ــر ویژگی های این سیس ــا را دارد. از دیگ یافته  ه
پژوهشگران در کشورهای مختلف می  توانند کاربر هم زمان باشند. 
2 . چاله های تخریب در سرتاسر محوطۀ تل آجری به منظور دست-
ــت. بیش تر چاله  ها عمقی و به  ــالم حفر شده اس یابی به آجرهای س

منظور دست یابی به آجرهای سالم ایجاد شده است.  
3. مراحل استقراری، دوره های ساخت و استفاده از بنای تل آجری 
ــی به روش الیه  نگاری در سیستم  در روند کاوش های  باستان شناس
الیه  نگاری هریس مارتیس طبقه  بندی شده است و پنجمین مرحلۀ 
ــتقرار در این بنا مطرح  ــتقراری به عنوان اصلی  ترین مرحلۀ اس اس
ــا نمایش داده  ــگاری این دوره  ه ــدول نهایی الیه ن ــت که در ج اس

می شود. 
ــان می- 4. برش چاله های غارت در الیه  نگاری هریس متریس نش
ــومین مرحلۀ استقراری کنده شده اند و   دهد که این چاله  ها در س
پالن بیش تر این چاله  ها در الیه  نگاری  ها از حفر چاله، غارت و پایان 

ــکونت اصلی بنا تعلق  ــتقراری پس از ترک س چاله به دوره های اس
ــا، زمان و محل حفر    آن ها  ــودار الیه  نگاری تمام چاله ه دارد. در نم

نمایش داده شده است. 
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Abstract:
The Bāgh-e Fīrūzi area spreads over 130 ha and includes 
10 known Achaemenid sites: seven with stone architectural 
elements, one with baked bricks on the surface, and two 
corresponding to 3 m-high rounded tepes. Tol-e Ājori is 
located on the eastern fringe of Bāgh-e Fīrūzi, on a border 
defined by Bāgh-e Fīrūzi located 300 m to the SE and Tol-e 
Jangī B located 400 m to the NW. This area was studied 
and excavated over 8 years.  Comprehensive study of Tol-e 
Ājori, located 3 km west of the Persepolis Terrace, must be 
approached by taking into account former research on Pārsa. 
Like various scholars before us, we think that the Bāgh-e 
Fīrūzi area should be seen as a part of the city linked to 
the royal residence of Persepolis. Remains of Achaemenid 
occupation near the village of Fīrūzi have gradually been 
brought to light by archaeologists surveying the vicinity of 
the Terrace in the attempt to place it within the perspective 
of wider town planning.  
 The archaeological excavation results in this part of the city of 
Pārsa showed that in both historical and functionality sense, 
the discovered building in Tol-e Ājori in the area known as 
Bāgh-e Fīrūzi, can go back to the early phases or even before 
the construction of the Persepolis terrace. The Tol-e Ājori 
is one of the valuable archaeological finds that fills the gap 
in the formation of the city of Pārsa before Darius I. Paying 
attention to the glazed bricks and the figurative imagery of 
fantastical animals used in this building, the building in Tol-e 
Ājori goes back to before the construction of Āpādānā in Susa 
and Persepolis, and it resembles the Ishtar gate in Babylon 
at the beginning of the sixth century BC. In this regard, the 
comparison of the construction method; architectural trend; 
and analytical archaeological information with regards to the 
construction methods; and identification of the the materials 
used for glazed bricks from the three areas of Tol-e Ājori, 
Susa and Babylon will have a critical role in understanding 
the history and the cultural connections of this era in South-
Western Iran. The Tol-e Ājori building and the surrounding 

structures are located 3.5 kilometres from Persepolis, and 
they highlight the importance of the cityscape in this part as 
the oldest urban area within Pārsa. This research is conducted 
for the first time after new archaeological discoveries by 
using multidisciplinary research studies of the joint Iranian-
Italian archaeological teams in the Pārsa city of Persepolis 
, and within the framework of the cooperation agreement 
between University of Bologna, Archaeology Research 
Centre, cooperation of Cultural Heritage Organisation, 
Shiraz University, and Persepolis World Heritage site. 

Keywords: Tol-e Ājori building, Pārsa, Persepolis, multi-
disciplinary study 

General map of the architectural structure of 
Tol-e Ājori in Pārsa

Tol-e Ājori, a new monumental building in Pārsa, 
a multidiscipline approach to Persepolis and Pārsa
Part 1

Alireza Askari Chaverdi
Associated Professor, Shiraz University, Iran
Pierfrancesco Callieri
Professor of Archaeology, Bologna University, Italy
Sébastien Gondet
Assistant Professor of Archaeology, National research center of France 



٢ 
 

ATHAR  
SCIENTIFIC, TECHNICAL, ART QUARTERLY 
No. 49,  
Summer 2010  
 
 
Abstracts 
___________________________________________________________________________ 
    EDITORIAL  
    Ahmad Mirzakouchak Khoshnevis 
 

3 

Scientific Analysis of Wall Paintings at Kuh-e Khajeh, Zabol 
Roya Bahari, Faranak Bahrololumi 
 
 

4 

Urban Furniture in Historic Textures: A Case Study of Na’in Historic Texture  
Gholamreza Haghighat Na’ini 
 

5 

The Eastern Provinces of Urartu and the Beginning of History in Iraninan Azerbeijan 
Mirjo Salvini 
Trans: Samad Elliyoun/Ali Sardaei 
 

6 

Inscription of a Famous Lady in Darius the Great’s Palace at Persepolis 
Mohammad Ali Mokhlesi 
 

7 

The Development of Mu’avin al-Mulk Takyya, Kermanshah Based on Its Earliest  
Document of Title 
Maliheh Mahdiabadi 
 

8 

Survey of Archaeological Finds on Suez Canal Construction and Establishment of Fleet  
during Achaemenids 
Rahim Velayati 

 

9 

Reconstructing the Settlement Patterns in Zagros Based on Data from a Re-evaluation 
Mahnaz Sharifi 

 

10 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

3

5

6

7

8

9

٢ 
 

ATHAR  
SCIENTIFIC, TECHNICAL, ART QUARTERLY 
No. 49,  
Summer 2010  
 
 
Abstracts 
___________________________________________________________________________ 
    EDITORIAL  
    Ahmad Mirzakouchak Khoshnevis 
 

3 

Scientific Analysis of Wall Paintings at Kuh-e Khajeh, Zabol 
Roya Bahari, Faranak Bahrololumi 
 
 

4 

Urban Furniture in Historic Textures: A Case Study of Na’in Historic Texture  
Gholamreza Haghighat Na’ini 
 

5 

The Eastern Provinces of Urartu and the Beginning of History in Iraninan Azerbeijan 
Mirjo Salvini 
Trans: Samad Elliyoun/Ali Sardaei 
 

6 

Inscription of a Famous Lady in Darius the Great’s Palace at Persepolis 
Mohammad Ali Mokhlesi 
 

7 

The Development of Mu’avin al-Mulk Takyya, Kermanshah Based on Its Earliest  
Document of Title 
Maliheh Mahdiabadi 
 

8 

Survey of Archaeological Finds on Suez Canal Construction and Establishment of Fleet  
during Achaemenids 
Rahim Velayati 

 

9 

Reconstructing the Settlement Patterns in Zagros Based on Data from a Re-evaluation 
Mahnaz Sharifi 

 

10 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In the name of God  

  
    
 
 
      RICHHTO  

 
 

ATHAR  

SCIENTIFIC, TECHNICAL and ART QUARTERLY  
No. 50,  
Autumn 2010  
 
ISSN: 1024-2647   
 
Publisher Owner: The Research Institute of Cultural Heritage, Handicrafts, and Tourism Organization 
(RICHHTO)  
Managing Editor and Editor-in-Chief: Ahmad Mirzakouchak Khoshnevis (Ph.D)  
Editorial Board:  
Naser Barati (Ph.D), Hamideh Choobak (Ph.D), Alireza Eynifar (Ph.D), Yousof Gorji (Ph.D), Seyyed Amir 
Mansouri (Ph.D), Gholamhoseyn Me'marian (Ph.D), Ahmad Mirzakouchak Khoshnevis (Ph.D), Mohammad 
Rahim Sarraf (Ph.D).  
 
EXECUTIVE DIRECTOR: Mohammad Ali Mokhlesi  
TRANSLATION INTO ENGLISH: Samad Alioun  
 
Type and Layout: Nourbakhsh  
Executor: Ganjineh Honar  
Printing Supervisor: Ganjineh Honar  
Circulation: 1000  
Price: 40,000 Rls.  
Secretariat: Vali-e-Asr Sq., Tehran, Iran   
Tel.: (021) 66 73 70 01-10  
E-mail: athar1359@yahoo.com  
 
Adivisor of the Articles:  
THIS ISSUE:  
Bahram Ajorloo, Bagher Ayatollah zadeh Shirazi, Mojgan Esmaeili, Siyamak Khadivi, Ahmad Mirza 
Kochek Khoshnevis, Emad-ed-din Sheikh ol Hokamaii, Gilan Faghih Mirzaei, Mohammad Reza Nemati, 
Naser Norouzzadeh Chegini, Manijeh Hadiyan Dehkordi  
- Quotations from the contents of Athar are allowed under the condition that faithful reference to the article and the 
journal accompanies each.    
- Contents of the articles shall not, necessarily, be regarded the Athar board ideas.  
 

٢ 
 

ATHAR  
SCIENTIFIC, TECHNICAL, ART QUARTERLY 
No. 49,  
Summer 2010  
 
 
Abstracts 
___________________________________________________________________________ 
    EDITORIAL  
    Ahmad Mirzakouchak Khoshnevis 
 

3 

Scientific Analysis of Wall Paintings at Kuh-e Khajeh, Zabol 
Roya Bahari, Faranak Bahrololumi 
 
 

4 

Urban Furniture in Historic Textures: A Case Study of Na’in Historic Texture  
Gholamreza Haghighat Na’ini 
 

5 

The Eastern Provinces of Urartu and the Beginning of History in Iraninan Azerbeijan 
Mirjo Salvini 
Trans: Samad Elliyoun/Ali Sardaei 
 

6 

Inscription of a Famous Lady in Darius the Great’s Palace at Persepolis 
Mohammad Ali Mokhlesi 
 

7 

The Development of Mu’avin al-Mulk Takyya, Kermanshah Based on Its Earliest  
Document of Title 
Maliheh Mahdiabadi 
 

8 

Survey of Archaeological Finds on Suez Canal Construction and Establishment of Fleet  
during Achaemenids 
Rahim Velayati 

 

9 

Reconstructing the Settlement Patterns in Zagros Based on Data from a Re-evaluation 
Mahnaz Sharifi 

 

10 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢ 
 

ATHAR  
SCIENTIFIC, TECHNICAL, ART QUARTERLY 
No. 49,  
Summer 2010  
 
 
Abstracts 
___________________________________________________________________________ 
    EDITORIAL  
    Ahmad Mirzakouchak Khoshnevis 
 

3 

Scientific Analysis of Wall Paintings at Kuh-e Khajeh, Zabol 
Roya Bahari, Faranak Bahrololumi 
 
 

4 

Urban Furniture in Historic Textures: A Case Study of Na’in Historic Texture  
Gholamreza Haghighat Na’ini 
 

5 

The Eastern Provinces of Urartu and the Beginning of History in Iraninan Azerbeijan 
Mirjo Salvini 
Trans: Samad Elliyoun/Ali Sardaei 
 

6 

Inscription of a Famous Lady in Darius the Great’s Palace at Persepolis 
Mohammad Ali Mokhlesi 
 

7 

The Development of Mu’avin al-Mulk Takyya, Kermanshah Based on Its Earliest  
Document of Title 
Maliheh Mahdiabadi 
 

8 

Survey of Archaeological Finds on Suez Canal Construction and Establishment of Fleet  
during Achaemenids 
Rahim Velayati 

 

9 

Reconstructing the Settlement Patterns in Zagros Based on Data from a Re-evaluation 
Mahnaz Sharifi 

 

10 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢ 
 

ATHAR  
SCIENTIFIC, TECHNICAL, ART QUARTERLY 
No. 49,  
Summer 2010  
 
 
Abstracts 
___________________________________________________________________________ 
    EDITORIAL  
    Ahmad Mirzakouchak Khoshnevis 
 

3 

Scientific Analysis of Wall Paintings at Kuh-e Khajeh, Zabol 
Roya Bahari, Faranak Bahrololumi 
 
 

4 

Urban Furniture in Historic Textures: A Case Study of Na’in Historic Texture  
Gholamreza Haghighat Na’ini 
 

5 

The Eastern Provinces of Urartu and the Beginning of History in Iraninan Azerbeijan 
Mirjo Salvini 
Trans: Samad Elliyoun/Ali Sardaei 
 

6 

Inscription of a Famous Lady in Darius the Great’s Palace at Persepolis 
Mohammad Ali Mokhlesi 
 

7 

The Development of Mu’avin al-Mulk Takyya, Kermanshah Based on Its Earliest  
Document of Title 
Maliheh Mahdiabadi 
 

8 

Survey of Archaeological Finds on Suez Canal Construction and Establishment of Fleet  
during Achaemenids 
Rahim Velayati 

 

9 

Reconstructing the Settlement Patterns in Zagros Based on Data from a Re-evaluation 
Mahnaz Sharifi 

 

10 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٢ 

 

ATHAR  
SCIENTIFIC, TECHNICAL, ART QUARTERLY 
No. 49,  
Summer 2010  
 
 
Abstracts 
___________________________________________________________________________ 
    EDITORIAL  
    Ahmad Mirzakouchak Khoshnevis 
 

3 

Scientific Analysis of Wall Paintings at Kuh-e Khajeh, Zabol 
Roya Bahari, Faranak Bahrololumi 
 
 

4 

Urban Furniture in Historic Textures: A Case Study of Na’in Historic Texture  
Gholamreza Haghighat Na’ini 
 

5 

The Eastern Provinces of Urartu and the Beginning of History in Iraninan Azerbeijan 
Mirjo Salvini 
Trans: Samad Elliyoun/Ali Sardaei 
 

6 

Inscription of a Famous Lady in Darius the Great’s Palace at Persepolis 
Mohammad Ali Mokhlesi 
 

7 

The Development of Mu’avin al-Mulk Takyya, Kermanshah Based on Its Earliest  
Document of Title 
Maliheh Mahdiabadi 
 

8 

Survey of Archaeological Finds on Suez Canal Construction and Establishment of Fleet  
during Achaemenids 
Rahim Velayati 

 

9 

Reconstructing the Settlement Patterns in Zagros Based on Data from a Re-evaluation 
Mahnaz Sharifi 

 

10 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENTIFIC, TECHNICAL & QUARTERLY
No. 80,
Spring 2019

٢ 
 

ATHAR  
SCIENTIFIC, TECHNICAL, ART QUARTERLY 
No. 49,  
Summer 2010  
 
 
Abstracts 
___________________________________________________________________________ 
    EDITORIAL  
    Ahmad Mirzakouchak Khoshnevis 
 

3 

Scientific Analysis of Wall Paintings at Kuh-e Khajeh, Zabol 
Roya Bahari, Faranak Bahrololumi 
 
 

4 

Urban Furniture in Historic Textures: A Case Study of Na’in Historic Texture  
Gholamreza Haghighat Na’ini 
 

5 

The Eastern Provinces of Urartu and the Beginning of History in Iraninan Azerbeijan 
Mirjo Salvini 
Trans: Samad Elliyoun/Ali Sardaei 
 

6 

Inscription of a Famous Lady in Darius the Great’s Palace at Persepolis 
Mohammad Ali Mokhlesi 
 

7 

The Development of Mu’avin al-Mulk Takyya, Kermanshah Based on Its Earliest  
Document of Title 
Maliheh Mahdiabadi 
 

8 

Survey of Archaeological Finds on Suez Canal Construction and Establishment of Fleet  
during Achaemenids 
Rahim Velayati 

 

9 

Reconstructing the Settlement Patterns in Zagros Based on Data from a Re-evaluation 
Mahnaz Sharifi 

 

10 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4

٢ 
 

ATHAR  
SCIENTIFIC, TECHNICAL, ART QUARTERLY 
No. 49,  
Summer 2010  
 
 
Abstracts 
___________________________________________________________________________ 
    EDITORIAL  
    Ahmad Mirzakouchak Khoshnevis 
 

3 

Scientific Analysis of Wall Paintings at Kuh-e Khajeh, Zabol 
Roya Bahari, Faranak Bahrololumi 
 
 

4 

Urban Furniture in Historic Textures: A Case Study of Na’in Historic Texture  
Gholamreza Haghighat Na’ini 
 

5 

The Eastern Provinces of Urartu and the Beginning of History in Iraninan Azerbeijan 
Mirjo Salvini 
Trans: Samad Elliyoun/Ali Sardaei 
 

6 

Inscription of a Famous Lady in Darius the Great’s Palace at Persepolis 
Mohammad Ali Mokhlesi 
 

7 

The Development of Mu’avin al-Mulk Takyya, Kermanshah Based on Its Earliest  
Document of Title 
Maliheh Mahdiabadi 
 

8 

Survey of Archaeological Finds on Suez Canal Construction and Establishment of Fleet  
during Achaemenids 
Rahim Velayati 

 

9 

Reconstructing the Settlement Patterns in Zagros Based on Data from a Re-evaluation 
Mahnaz Sharifi 

 

10 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICOMOS-IfLA PRINCIPLES, CONSERNING RURAL LANDSCAPE AS 
Translated by: Mahnaz Ashrafi, Media Shokrani

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

Depictions of Fruit in the Tiles of Golestān Palace
Samineh Khobi, Maryam Lari

Examination of reasons of variance in earthquake damage rates in earthen buildings of the 
historic village of Esfahak post Tabas earthquake
Vahid Zat Akram, Ali Zamani Fard

Tol-e Ājori, a new monumental building in Pārsa, a multidiscipline approach to Persepolis and 
Pārsa, Part 1
Alireza Askari Chaverdi, Pierfrancesco Callieri, Sébastien Gondet

Two Documents Related to the Architecture of Estarabad Village Baths
Mehrdad Qayyoomi Bidhendi, Mohadesseh Nazifkar

Physical and Functional Aspects of Boshrūyeh Mills
Hanife Karagari, Behnam Pedram, Reza Abouei

A Glance on Architectural Particularities of Watermills in Town of Birjan
Zabihollah Mas’oudi, Ali Najafzadeh, Ali-Asghar Mahmoudi-Nassab

10

٢ 
 

ATHAR  
SCIENTIFIC, TECHNICAL, ART QUARTERLY 
No. 49,  
Summer 2010  
 
 
Abstracts 
___________________________________________________________________________ 
    EDITORIAL  
    Ahmad Mirzakouchak Khoshnevis 
 

3 

Scientific Analysis of Wall Paintings at Kuh-e Khajeh, Zabol 
Roya Bahari, Faranak Bahrololumi 
 
 

4 

Urban Furniture in Historic Textures: A Case Study of Na’in Historic Texture  
Gholamreza Haghighat Na’ini 
 

5 

The Eastern Provinces of Urartu and the Beginning of History in Iraninan Azerbeijan 
Mirjo Salvini 
Trans: Samad Elliyoun/Ali Sardaei 
 

6 

Inscription of a Famous Lady in Darius the Great’s Palace at Persepolis 
Mohammad Ali Mokhlesi 
 

7 

The Development of Mu’avin al-Mulk Takyya, Kermanshah Based on Its Earliest  
Document of Title 
Maliheh Mahdiabadi 
 

8 

Survey of Archaeological Finds on Suez Canal Construction and Establishment of Fleet  
during Achaemenids 
Rahim Velayati 

 

9 

Reconstructing the Settlement Patterns in Zagros Based on Data from a Re-evaluation 
Mahnaz Sharifi 

 

10 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In the name of God  

  
    
 
 
      RICHHTO  

 
 

ATHAR  

SCIENTIFIC, TECHNICAL and ART QUARTERLY  
No. 49,  
Summer 2010  
 
ISSN: 1024-2647   
 
Publisher Owner: The Research Institute of Cultural Heritage, Handicrafts, and Tourism Organization 
(RICHHTO)  
Managing Editor and Editor-in-Chief: Ahmad Mirzakouchak Khoshnevis (Ph.D)  
Editorial Board:  
Naser Barati (Ph.D), Hamideh Choobak (Ph.D), Alireza Eynifar (Ph.D), Yousof Gorji (Ph.D), Seyyed Amir 
Mansouri (Ph.D), Gholamhoseyn Me'marian (Ph.D), Ahmad Mirzakouchak Khoshnevis (Ph.D), Mohammad 
Rahim Sarraf (Ph.D).  
 
EXECUTIVE DIRECTOR: Mohammad Ali Mokhlesi  
TRANSLATION INTO ENGLISH: Samad Alioun  
 
Type and Layout: Nourbakhsh  
Executor: Ganjineh Honar  
Printing Supervisor: Ganjineh Honar  
Circulation: 1000  
Price: 40,000 Rls.  
Secretariat: Vali-e-Asr Sq., Tehran, Iran   
Tel.: (021) 66 73 70 01-10  
E-mail: athar1359@yahoo.com  
 
Adivisor of the Articles:  
THIS ISSUE:  
Bahram Ajorloo, Bagher Ayatollah zadeh Shirazi, Mojgan Esmaeili, Siyamak Khadivi, Ahmad Mirza 
Kochek Khoshnevis, Emad-ed-din Sheikh ol Hokamaii, Gilan Faghih Mirzaei, Mohammad Reza Nemati, 
Naser Norouzzadeh Chegini, Manijeh Hadiyan Dehkordi  
- Quotations from the contents of Athar are allowed under the condition that faithful reference to the article and the 
journal accompanies each.    
- Contents of the articles shall not, necessarily, be regarded the Athar board ideas.  
 

In the name of God  

  
    
 
 
      RICHHTO  

 
 

ATHAR  

SCIENTIFIC, TECHNICAL and ART QUARTERLY  
No. 50,  
Autumn 2010  
 
ISSN: 1024-2647   
 
Publisher Owner: The Research Institute of Cultural Heritage, Handicrafts, and Tourism Organization 
(RICHHTO)  
Managing Editor and Editor-in-Chief: Ahmad Mirzakouchak Khoshnevis (Ph.D)  
Editorial Board:  
Naser Barati (Ph.D), Hamideh Choobak (Ph.D), Alireza Eynifar (Ph.D), Yousof Gorji (Ph.D), Seyyed Amir 
Mansouri (Ph.D), Gholamhoseyn Me'marian (Ph.D), Ahmad Mirzakouchak Khoshnevis (Ph.D), Mohammad 
Rahim Sarraf (Ph.D).  
 
EXECUTIVE DIRECTOR: Mohammad Ali Mokhlesi  
TRANSLATION INTO ENGLISH: Samad Alioun  
 
Type and Layout: Nourbakhsh  
Executor: Ganjineh Honar  
Printing Supervisor: Ganjineh Honar  
Circulation: 1000  
Price: 40,000 Rls.  
Secretariat: Vali-e-Asr Sq., Tehran, Iran   
Tel.: (021) 66 73 70 01-10  
E-mail: athar1359@yahoo.com  
 
Adivisor of the Articles:  
THIS ISSUE:  
Bahram Ajorloo, Bagher Ayatollah zadeh Shirazi, Mojgan Esmaeili, Siyamak Khadivi, Ahmad Mirza 
Kochek Khoshnevis, Emad-ed-din Sheikh ol Hokamaii, Gilan Faghih Mirzaei, Mohammad Reza Nemati, 
Naser Norouzzadeh Chegini, Manijeh Hadiyan Dehkordi  
- Quotations from the contents of Athar are allowed under the condition that faithful reference to the article and the 
journal accompanies each.    
- Contents of the articles shall not, necessarily, be regarded the Athar board ideas.  
 

SCIENTIFIC, & TECHNICAL and ART QUARTERLY

No. 80,
Spring 2018

ISSN: 1024-2647
EISSN: 22-35-41
Owned by: The Research Institute of Cultural Heritage and Tourism (RICHT)

Managing Editor: Jalil Golshan
Editor-in-Cheif: Mahnaz Ashrafi
Editorial Board: 
Seyed Mohsen Habibi (Ph.D), Farhad Tehrani (Ph.D), Seyed Hosein Bahreini (Ph.D), Mohammad 
Rahim Sarraf (Ph.D), Mehrdad Ghayomi Bidhendi (Ph.D), Hamideh Choobak (Ph.D), Mahnaz 
Ashrafi (Ph.D), Ali Zamani Fard (Ph.D)
Executive Director: Mohammad Ali Mokhlesi
Deputy Editor-in-Chief: Zatollah Nikzad
Editor: Abdollah Moazenzadeh Kolour
Translation into English: Shervin Moazami Goudarzi, Ramin Vali

Type and Layout: Nourbakhsh
Circulation: 1000 Editions
Secretariat: No. 2, Prof. Rolin St., 30tir st. Imam Khomeini St.
P.O. Box: 1136913431
Website: Journal.richt.ir/athar
E-mail: atharmiras@gmail.com
Price: 120000 Rials

Reviewer of the Articles:
This Issue:
Alireza Anisi, Mohammad Hosein Papoli Yazdi, Hamid Reza Jeyhani, Zahra Habibi, Ebrahim Heydari, Saeid Khoddari 
Naeini, Mohammad Reza Riazi, Ali Reza Shah Mohammadpour, Rajabali Labaf Khaniki, Meysam Labaf Khaniki, 
Mohammad Hasan Mohebali, Shervin Moazami Godarzi, Zatolaah Nikzad

- Quotations from the contents of Athar are allowed under the condition that faithful reference to the 
article and the journal accompanies each.   
- Contents of the articles shall not, necessarily, be regarded the Athar board’s ideas. 

RICHT

In the Name of God




