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  :چکیده

اد نیز داراي هاي تاریخی ایران و به تبع آن معماري م ترین دوره دوره ماد یکی از پرابهام

نوشیجان مالیر است  هاي تاریخی ماد تپه یکی از مهمترین محوطه. هاي ناشناخته زیادي است جنبه

این محوطه در فاصله . شود م را شامل می.ق 650تا  750که استقرار اصلی آن، یک دوره زمانی از 

شد که در نتیجه توسط هیات انگلیسی به سرپرستی دیوید استروناخ کاوش  1977تا  1967 سالهاي

بناهاي . کند، کشف گردید آن بناهاي ارزشمندي که کمک بزرگی به شناخت معماري ماد می

یکی از . مکشوفه به جهت ماندگاري ویژه و ویژگیهاي منحصربفرد دیگر حائز اهمیت بسیار است

طه زنی بدیعی است که قبل از این تاریخ در هیچ محو طاق  ویژگیهاي معماري این محوطه شیوه

  . دیگري شناسایی نشده است

هر . اند هاي خشتی اجرا شده هاي متوالی قوس یا تویزه هاي مورد بحث با استفاده از ردیف طاق

گاهی در  قوس تشکیل شده که انتهاي تحتانی آنها بر روي تکیه ها از دو نیم کدام از این قوس

ها با گل مرغوبی  این تویزه. گیرند میدیوارهاي طولی و انتهاي فوقانی آنها در راس طاق بر هم قرار 

زنی بعد از دوره ماد در دوره هخامنشی و  این شیوه طاق. اند ساخته شده و گاه با نی مسلح شده

هاي متاخر در معماري سنتی ایران ادامه پیدا  هاي متفاوتی تا دوره اشکانی نیز تداوم یافته و به شیوه

  .کند می
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   mollazadeh@basu.ac.ir :نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول

  4، شمارة پیاپی  1390یز و زمستان ، پای2، شمارة 3دورة ، مطالعات باستان شناسیۀ مجل

مجلۀ سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران



4، شمارة پیاپی  1390، پاییز و زمستان 2، شمارة 3دورة مطالعات باستان شناسی، / 120

  

  مقدمه

هاي مهم هنري و تمدن بشري است که از روزگار پیش از تاریخ تاکنون مورد توجه  معماري یکی از شاخه

در طی این . ي مختلف انسانی قرار گرفته و سعی وافر در تکامل و گسترش آن به عمل آمده استگروهها

اي براي ظهور هنرها و فنون و نیز نمایش شکوه و عظمت  عرصه, دوران معماري عالوه بر رفع نیازهاي کاربردي

هاي  گیري و تکامل طرح در کنار سایر ملل، اقوام ساکن در ایران نقش کلیدي در شکل. صاحبان آن بوده است

دوره ماد از . هایی وجود دارد که به خوبی مطالعه نشده است در تاریخ ایران دوره. مختلف معماري داشتند

رغم اهمیت فراوان آن، از جهات مختلف کمتر شناخته شده و ابهامات  هاي است که علی جمله این دوره

دي، هنري و ماهیت سیاسی آن وجود دارد که نیازمند اساسی در ارتباط با ساختارهاي مختلف تاریخی، اقتصا

  .هاي گسترده و هدفمند براي روشن شدن آنهاست پژوهش

ها از معماري  هاي دوره ماد صورت گرفته، مشخص شده که مادي هاي که در محوطه با توجه به کاوش

هاي مزبور،  از بین محوطه. جستند هاي بدیعی در معماري خود سود می قابل توجهی برخوردار بوده و از تکنیک

 1آثار معماري این محوطه در مقاالت متعدد. نوشیجان مهمترین و بیشترین آثار را به خود اختصاص داده است

  . )Stronach and Roaf.2007( و در سالهاي اخیر در قالب کتابی ارزشمند منتشر شده است 1متعدد

بدیعی که براي نخستین بار در   شیوه در این مقاله تالش داریم به صورت موردي به معرفی و مطالعه

.  بپردازیم - تواند منشاء پیدایش طاق و تویزه باشد و می - هاي طاقی نوشیجان بکار گرفته شده  اجراي پوشش

  .این شیوه قبل از این در مباحث معماري ایران مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است

  

  تپه محوطه نوشیجان

غرب شهرستان مالیر و در  کیلومتري شمال 20کیلومتري جنوب همدان،  60در حدود  2 تپه نوشیجان 

. کند کیلومتري جنوب آن جریان پیدا می 5/1میانه دشت هموار و مرتفع مالیر واقع شده و رود مالیر از 

متر ارتفاع  37هاي پیرامون اي است طبیعی با ساختار سنگ شیستی که نسبت به سطح زمین نوشیجان تپه

  .کندمیمتر فراهم  40100تپه فضاي محدودي به وسعت  رأس. دارد

توسط هیات انگلیسی به سرپرستی دیوید استروناخ مورد  1977تا  1967تپه نوشیجان در فاصله سالهاي 

کاوش قرار گرفت که در نتیجه آن مجموعه بناهاي ارزشمندي که کمک بزرگی به شناخت معماري ماد 

_____________________________________________________________________  

١. Stronach.1969,1974,1975; Roaf and D.Stronach. 1973; Stronach and M.D.Roaf.1978  

°34عرض جغرافیاییواقع در . 2 °48شمالی و طول جغرافیایی 22.0′   شرقی 38.0′
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مجموعه مکشوفه در راس تپه و در اصل داخل . )Stronach and Roaf.2007:58-63(کند، کشف گردید می

شکلی قرار داشته و شامل؛ بناي معبد مرکزي که در نقطه مرکزي تپه قرار گرفته و مهمترین  حصاري بیضوي

قدیمی، مجموعه انبارها، تاالر ستوندار، فضاهاي طاقدار جنوبی و  رود؛ معبد غربی بناي مجموعه به شمار می

در یک مقطع تاریخی، به دالیلی که چندان بر ما مشخص نیست، . شودمیبقایاي بناهاي دیگر غربی و 

متر انباشته شده و بناي معبد  6هاي زیادي از محوطه با حجم عظیمی از خشت و گل به ضخامت  بخش

نهان متر پ 10مرکزي نیز با تدابیر خاصی انباشته شده و در زیر برج خشتی عظیمی به ارتفاع نزدیک به 

و از کشفیات منحصر بفرد  اي سالم مانده به جهت همین انباشت، تعدادي از بناها بطور ویژه. گردیده است

عالوه بر ماندگاري منحصر بفرد، آثار مکشوفه ویژگیهاي مهمتر دیگري . آیند شناسی ایران به شمار می باستان

زشمندي در خصوص مراسم مذهبی و معماري کشف دو بناي مهم مذهبی که اطالعات ار: دارند که عبارتند از

معبد، قلعه، انبار، تاالر ستوندار، فضاهاي (شناسی بناها کنند، تنوع زیاد در گونه ها فراهم می مذهبی مادي

هاي خاص  ، تنوع زیاد در تزیینات معماري خشتی و ماندگاري جزییات و تکنیک)انبار و تونل طاقدار، آب

  .توان پیدا کرد اي براي آنها نمی باستانی نمونه هاي معماري که در دیگر محوطه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

م را .ق 650تا  750با توجه به تاریخگذاریهاي صورت گرفته بناهاي اصلی نوشیجان تاریخی از حدود

  .)Ibid:218( شوند شامل می

  هاي مشخص شده بدست آمده است  هاي طاقی در قسمت ، بقایاي پوشش نقشه بقایاي معماري مکشوفه از تپه نوشیجان :1تصویر

  )محمدیان منصور: باز ترسیم( 
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  هاي مورد استفاده در معماري مادي نوشیجان انواع پوشش

هاي  اشاره شد ویژگیهاي مهم و متعددي دارد که یکی از آنها نوع پوششمحوطه نوشیجان همانگونه که 

نوع پوشش براي  3با توجه به مدارك بدست آمده، در این محوطه از . در این محوطه است مورد استفاده

  : ها استفاده شده است مسقف ساختن فضاهاي معماري و یا درگاه

)دار اصلی و شمالی، فضاي اصلی معبد مرکزيبراي پوشش تاالر ستون(هاي مسطح تیرپوش پوشش. 1

براي پوشش پیشخوان معبد مرکزي، انبارها، فضاهاي طاقدار و تعدادي از ( 1اي پوشش طاق آهنگ تویزه. 2

)هاي مارپیچی پله فضاهاي بناي غربی قدیمی، راه

)دارشرقی تاالر ستون حداقل براي پوشش درگاههاي قلعه و درگاه شمال(طاقهاي ضربی خشتی. 3

طاق آهنگ «هاي خشتی که در اینجا از اصطالح  هاي طاقی متشکل از قوس از میان این سه گونه، پوشش

براي نامیدن آن استفاده شده، حائز اهمیت بسیار بوده و با مهارت تمام از آن براي پوشش فضاهاي  »اي تویزه

هاي طاقی در ایران و منطقه بدیع و  این نوع از پوشش. استفاده شده است) متر 70/2حداکثر به عرض (مختلف

دیگري شناسایی نشده و در این مقیاس و تنوع و سطح   سابقه بوده و  قبل از این تاریخ در هیچ محوطه بی

حداقل براي   در نوشیجان از این نوع پوشش. شود تکنیک، بعدها نیز در هیچ محوطه دیگري ظاهر نمی

رکزي، تعدادي از فضاهاي بناي غربی قدیمی، انبارها و فضاهاي شکل، پیشخوان معبد م هاي مارپیچی پله راه

  . طاقدار جنوبی استفاده شده است

  

اي تویزه   آهنگ  شیوه اجراي طاق

ها، در  هاي طاقی بدین صورت است که به هنگام ساخت دیوارهاي اتاق شیوه کار در این نوع از پوشش

سانتیمتر، بر سطح دیوارهاي طولی ایجاد  10- 15حدود  هاي افقی به عمق گاهها یا لبه ارتفاع مناسب تکیه

ریزي و آماده شده بودند را مطابق طرح ارائه  هاي خشتی که از قبل قالب و سپس تویزه) 2تصویر (کردند می

) 3تصویر (شود قوس تشکیل می هر قوس یا تویزه کامل از دو نیم. چیدند ها می ، بر روي این لبه)5تصویر (شده

هاي طولی، و انتهاي فوقانی آنها در راس طاق و  گاه تعبیه شده در دیوار تانی آنها بر روي تکیهکه انتهاي تح

ها پوشش  کل سطح فضا با در کنار هم چیدن این تویزه). 4تصویر (گرفته است میانه فضا، بر همدیگر قرار می

هاي  ها به ردیف ز تکیه تویزهساخت و نی فشاري که دو تویزه متقابل به یکدیگر وارد می). 5تصویر (یافت می

ها و هر نوع شکاف باقیمانده با  در مرحله بعد سطح تویزه. شده است مجاور، ایستایی اولیه آنها را موجب می

_____________________________________________________________________  

امید است با مطالعه این مقاله . اي با توجه به شکل و ماهیت این طاقها براي این گونه خاص پیشنهاد شده است اصطالح طاق آهنگ تویزه. 1

  .ي براي آن پیشنهاد نمایندتر پژوهشگران معماري سنتی ایران این اصطالح را تایید نموده و یا نام شایسته
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ها  در این سطح و در مجاورت دیوارهاي کناري، روي انتهاي قوس. یافته است الیه ضخیمی از مالت پوشش می

اند که به همراه قطعات کوچکتر خشت و مالت کل سطح طاق را  هچید را با خشت و مالت، دورتا دور می

  ). 168-1379:172.بزنوال ؛ Stronach and Roaf. 2007: 78)(6- 7تصاویر(داده است پوشش می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. شده است داده، پوشیده می در نهایت تمام این عناصر با الیه دیگري از اندود که سطح کف طبقه دوم را شکل می  

آمد، باعث یکپارچگی  هاي طاق و پوششی که در کل بر روي طاق می هاي خشتی کناره یه ضخیم اندود و سازهال

بایست  در این شیوه، پوشش طاقی جزء ساختار اصلی بنا که حتماً می. شد طاق و ایستایی و استحکام مناسب آن می

  .هاي تعبیه شده اجرا شود مل دیوارها، بر روي لبهتوانست بعد از ساخت کا با ساخت دیوارها اجرا شود، نبوده بلکه می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                          

  
هاي  پوشش فضاي معماري با کمک تویزهشیوه  :5تصویر

  )محمدیان منصور(خشتی

ز قوس کامل خشتی متشکل از دو تویزه که ا: 3تصویر

  شده است اي از آنها براي پوشش فضا استفاده می مجموعه

  گاهها شیوه قرارگیري قوس خشتی روي تکیه :4تصویر

گاهی که در دیوارهاي طولی براي  قرار  یا تکیه  لبه: 2تصویر

)محمدیان منصور(شده است ها ایجاد می گرفتن قوس
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انواع بلند که . اند شده خشتی در دو نوع کوتاه و بلند ساخته میهاي  قوس ها و یا به عبارت دیگر نیم تویزه

هاي به عرض  متر طول داشتند، از انحناي ظریفی برخوردار بوده و براي پوشش فضاي 40/1تا  18/1بین 

استفاده ) متر را پوشش داده است 70/2رسد این شیوه تا  در ارتباط با انبارها به نظر می(متر 5/2حداکثر 

ها مورد استفاده قرار  پله انواع کوتاهتر که تقریباً راست بوده و انحنایی ندارند، براي پوشش راه .شدند می

 18سانتیمتر عرض و  10هاي بلندي که در فضاي پیشخوان معبد مرکزي استفاده شده،  قوس نیم. اند  گرفته

ها با  متاسفانه این قوس. اند هشد سانتیمتر ضخامت دارند و احتماالً همانند قوسهاي کوتاه با قالب ساخته 

جزییات مورد مطالعه قرار نگرفته و مشخص نیست آیا ابعاد آنها در سرتاسر طول قوس یکسان بوده و یا اینکه 

  ). Ibid.190-191؛ 1379:169.بزنوال( شده است عرض و ضخامت آنها از پایین به باال کاسته می

     ریـزي شـده اسـت کـه در      هـاي گچـی و قالـب    تـویزه ها بسـیار شـبیه بـه     شکل و شیوه ساخت این تویزه

         هـاي طـاقی مـورد     معماري اسـالمی ایـران بـه عنـوان قالـب یـا راهنمـا بـراي برپـایی گنبـد و انـواع پوشـش            

         تپــه کنگــاور هــاي مشــابه دیگــري کــه در گــودین هــا و نمونــه ایــن تــویزه. گرفتــه اســت اســتفاده قــرار مــی

)Ibid:190(، ــت ــ تخ ــومس  )Tadjvidi.1973:201(ید جمش ــه ق ــان (و محوط ــک دامغ ــکانی) نزدی  از دوره اش

  )محمدیان منصور(ها شیوه دورچین نمودن سطح تویزه :6تصویر

  

  پوشش پیشخوان معبد مرکزي :7تصویر

)Stronach and Roaf.2007,pl.12a(
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)Hansman.1968: 121-123;Hansman and Stronach.1974: 10-11( ــد منشــاء  بدســت آمــده، مــی توان

  .کاربردهاي مختلف تویزه در دوره ساسانی و اسالمی باشد

         الً براي ساخت خشت مورد هاي مورد بحث از گل نسبتاً مرغوبی که معمو براي ساخت تویزه

در موارد . اند زیادي آمیخته) قطعات ساقه گندم یا جو(گرفته، استفاده شده و آن را با کلشمیاستفاده قرار 

اند که احتماالً براي افزایش استحکام آنها و  ها با یک جفت نی مسلح شده خاصی مشاهده شده که قوس

 هایی در دوره اشکانی تفاده از نی براي مسلح کردن چنین سازهاس. جلوگیري از شکستن آنها بوده است

Hansman and Stronach.1970:41-51)(، ساسانی )نیز معمول  )32-34: همان( و اسالمی )26-27: 1367.گدار

  .پردازیم تپه می هاي باقیمانده از این نوع پوشش در نوشیجان در ادامه به معرفی نمونه. بوده است

  

  معبد مرکزي)1

که به هنگام پایان حیات آن با دقت بسیار ) 1تصویر( معبد مرکزي مهمترین بناي محوطه نوشیجان است

هاي خشت و  هاي متناوب گل و سنگ و در نهایت با الیه متر، سپس با الیه 6با قطعات خرده سنگ، به ارتفاع 

امات مزبور سبب شده که اقد. شکل از خشت و گل مدفون شده است گل انباشته شده و در میان پوشش برجی

با توجه به مدارك موجود پوشش . سال، بنا در وضعیت بسیار خوبی باقی بماند 2600رغم گذشت بیش از  علی

  . هاي خشتی صورت گرفته است پله مارپیچی بنا با استفاده از تویزه فضاي پیشخوان و راه

  

  پوشش طاقی فضاي پیشخوان)1- 1

 9/3به طول ) A2  فضاي( و فضاي اصلی آن، فضاي پیشخوان در حد فاصل تنها مدخل معبد مرکزي

واقع شده که دسترسی به فضاي اصلی ) در جهت شمالی جنوبی(متر 5/2و عرض ) در جهت غربی شرقی(متر

همانند دیگر ). 8تصویر( سازد را فراهم می) A3 فضاي( پله و نیز اتاق زیر راه) 3 فضاي( پله طبقه دوم معبد و راه

انباشت مزبور به صورت . اند ی معبد مرکزي، پیشخوان را نیز با قطعات خرده سنگ انباشته بودهفضاهاي داخل

. اي در زیر پوشش طاقی پیشخوان قرار گرفته و باعث ماندگاري تقریباً کامل این پوشش شده است شالوده

پایین آمدن بیشتر  البته این پوشش تا حدي نشست کرده، اما استحکام انباشت سنگی داخل پیشخوان مانع از

از همین رو این امکان فراهم آمده تا ساختار این پوشش با جزئیات بیشتري مورد مطالعه قرار . آن شده است

   ).Stronach and Roaf. 2007: 78( گیرد

 10اي افقی به عمق متري از سطح کف و در دیوارهاي طولی، لبه 30/2براي ایجاد این پوشش، در ارتفاع 

 33بر روي این لبه و میانه فضا در کل حدود . هاي خشتی باشند گاهی براي تویزه یجاد شده تا تکیهمتر ا سانتی
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و ضخامت  10/0، عرض40/1هر قوس کامل از دو نیم قوس، هر کدام به طول . است قوس کامل نشانده شده 

  .)5و 3تصاویر ( متر تشکیل شده است18/0

ها  خود را از دست داده اما در طرفین طاق و نقاطی که قوسهر چند طاق با نشستی که داشته طرح اولیه 

در اینجا مشخص . توان مقطع اصلی طاق را بدون تغییر زیادي مشاهده کرد دادند، می بر دیوارهاي عرضی تکیه 

هـا از خیـز کمـی     آنچه که مشخص است طاق). 10تصویر ( است  اي داشتهاست که طاق انحناي آرام و پیوسته

توان به توانایی و تجربه زیاد معماران نوشیجان و  دند و با توجه به ماهیت مصالح بکار برده شده، میبرخوردار بو

  .ها داشتند پی برد اطمینانی که به این نوع طاق

  

- هاي اندکی ایجاد شده که براي اتصال مستحکمفاصله) محور میانی طاق(در محل اتصال دو قوس متقابل

ها یا  بعد از چیدن تمامی قوس. ا قطعات کوچک سنگ و سفال پر شده استها، این فضاي خالی بتر قوس

ها کشیده شده و بعد از  ضخیمی از مالت بر روي تویزه  ها، همانگونه که قبل از این توضیح دادیم، الیه تویزه

 ، تمامی سطح با خشت و گل و نخاله ساختمانی پرشده و کف طبقه دوم بر آن)9- 6-7تصاویر (دورچینی طاق

  .شکل گرفته است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

از فضاي پیشخوان A-Aمقطع پرسپکتیو  :9تصویر)محمدیان منصور(پالن معبد مرکزي :8تصویر
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  پله هاي طاقی راه سازه) 2- 1

پله  در انتهاي شمالی دیوار غربی پیشخوان درگاهی وجود دارد که مستقیماً به فضاي داخلی راه

متر،  10/1تا  80/0پله به عرض متغییر  راه ).Stronach and Roaf. 2007: 79( شودشکل بنا باز می مارپیچی

هاي در جهت عکس عقربه ، با گردش)متر 95/010/1به ابعاد (پیرامون یک جرز مستطیل شکل مرکزي

پله سالم بر جاي مانده  سه گردش و ربع گردش کامل این راه. داده است بام راه می ساعت، به طبقه دوم و پشت

بطور متوسط هر . رسدق فوقانی پیشخوان میمتر و باالتر از کف اتا 8است و ارتفاع کل سازه باقیمانده آن به 

  )12تصویر(متر ارتفاع دارد 2 پله سانتیمتر و هر گردش کامل راه 50رشته پلکان 

هاي پوشش  برخالف نمونه. هاي خشتی متقابل اجرا شده است پله با یک سري از تویزه پوشش راه

شکل  نقطه اتصال آنها به یکدیگر، فضاي مثلثی پله کوتاه و بدون انحنا بوده و در هاي خشتی راه پیشخوان، تویزه

ها  بطور متوسط هر کدام از این تویزه.  شده استماند که همیشه با گوه بزرگی از مالت پر میو بزرگی باقی می

همانند پوشش . اند سانتیمتر ضخامت داشته 14تا  13پهنا و  سانتیمتر 11تا  10سانتیمتر طول،  60تا  55

ها براي قرار گرفتن قوساي  پله لبه اي خشتی طرفین راهه رسد در اینجا نیز در دیوارهمی پیشخوان، به نظر

  )13تصویر (ندا ایجاد کرده

در این راستا هر . شکلی به خود گرفته است اي اجرا شده که طاق حالتی پلکانی پله به گونه هاي راه تویزه

تویزه بعدي، نسبت به سطح قبلی خود یک رج  چهار جفت تویزه، یک سطح افقی را شکل داده و چهار جفت

بقایاي پوشش طاقی پیشخوان و خیز اولیه آن :10تصویر

)Stronach and Roaf.2007. pl.12c(  

  پوشش طاق فضاي پیشخوان معبد مرکزي :11تصویر

 )Stronach and Roaf.2007. pl.12c(  



4، شمارة پیاپی  1390، پاییز و زمستان 2، شمارة 3دورة مطالعات باستان شناسی، / 128

  

هاي طاق ما قبل پله، نسبت به قوس هاي راههاي قرار گرفته در گوشهقوس. )14تصویر(باالتر قرار گرفته است

رسد این نوع چیدمان استحکام چندانی داشته باشد، با این حال به نظر نمی. خود، زاویه راست گوشه دارند

پایان حیات بنا نشان داده که به اندازه کافی مقاوم بوده و معماران تسلط خاصی در  ماندگاري آنها تا زمان

، بلکه شده ساخته نمی اي پله، باید اشاره کرد که در این سطح پله در ارتباط با کف راه. برپایی آنها داشتند

شد که در حاظ میاي در ضخامت مالت روي آن ل، به گونههاي اجرا شده یا طاق ها شکل قوس حالت پلکانی

  .گردیدبام ختم میگردید که از طبقه همکف شروع شده و به پشتنهایت سطحی پلکانی شکل ایجاد می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )محمدیان منصور(پله معبد مرکزي از فضاي پیشخوان و راه B-Bمقطع پرسپکتیو  :12تصویر
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  بناي غربی قدیمی)2

ینجا دو در مقایسه با معبد مرکزي، ماندگاري مناسبی ندارد با این حال در ا) 1تصویر (بناي غربی قدیمی

پوشش طاقی نسبتاً سالم باقیمانده که یکی مربوط به اتاقکی است که در محل مدخل ورودي شکل گرفته و 

) 46اتاق (همچنین در داخل فضاي اصلی ).16تصویر(دیگري مربوط به قسمت فرورفته فضاي اصلی بنا است

نیز با ) متر 70/320/9ابعاد  به(سازد که این فضاي وسیع مدارکی بدست آمده که این احتمال را مطرح می

در قسمت فوقانی دیوارهاي شمالی و شرقی این فضا انحنایی وجود دارد که به نظر . شده است طاق مسقف می

همچنین قطعات شکسته چند تویزه خشتی در میان آوار این اتاق . رسد مربوط به قسمت پاطاق باشد می

در صورت صحت این (ایاي پاطاق در ضلع شمالی و شرقیبا این حال با توجه به حضور بق. بدست آمده است

توان گفت که این فضا پوشش طاقی متفاوتی داشته که در آن پوشش طاقی فضا از هر چهار ضلع  می) انتساب

  ).Stronach and Roaf.2007: 102-104؛169- 170: 1379. بزنوال( است شده شروع می

که با تغییرات ورودي ایوان مانند بناي غربی قدیمی و  است  اتاقک مدخل ورودي از جمله فضاهاي ثانویه

با برداشته شدن کف این اتاقک مشخص شده که کف بر روي طاقی . است  گرفته نیز ساخت تاالر مجاور شکل

شیوه اجراي این طاق مشابه انواع دیگر بوده و براي پوشش این . گرفته استهاي خشتی قرار  متشکل از تویزه

به جهت محدودیت کاوش . قوس یا تویزه کامل خشتی استفاده شده بود 10تا  9فضاي کوچک حدود 

  ). Stronach and Roaf. 2007: 97( جزییات این طاق مورد مطالعه قرار نگرفته است

  

  

پله هاي خشتی پوشش راه نحوه قرارگیري تویزه :14یرتصوC-Cمقطع پرسپکتیو  :13تصویر
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آمدگی  سانتیمتر بطرف داخل پیش 40سانتیمتر و دیوار شرقی 55، دیوار غربی46در انتهاي جنوبی اتاق

بخش تحتانی این فرورفتگی . متر شکل داده است 2و عمق 70/2ا کرده و تورفتگی غیرمعمولی به عرضپید

گاه اولیه خود جدا شده و به پایین  طاق از تکیه. خشتی مسقف شده است هايهنوز با طاقی متشکل از تویزه

،  حالت اصلی خود خارج شدهدار است اما با توجه به اینکه طاق از  در حال حاضر مقطع طاق تیزه. است  خزیده

که طاق در اصل مقطعی مدور یا نزدیک به مدور ) هر چند اطمینانی بر آن نیست( این احتمال وجود دارد

  .به جهت حفاظت این سازه، طاق بطور کامل خاکبرداري نشده و جزییات آن مطالعه نشده است. داشته است

  

  قلعه یا مجموعه انبارها )3

اتــاق بــزرگ  4مــارپیچی و فضــاي ورودي یــا نگهبــانی،  نوشــیجان تپــه، بنــاياز دیگــر بناهــاي شــاخص 

هـاي   مشخص شـده اسـت کـه طـاق      در جریان کاوش). 17-1تصویر(شکل کشیده و موازي قرار دارند مستطیل

هاي مستطیل شکل نیز با توجه به شواهد  و پوشش اتاق  پله معبد مرکزي اجرا شده اي مشابه راه پله به شیوه راه

  .شده استمی هاي خشتی مسقف  هایی متشکل از قوس ارك موجود در اصل با طاقو مد

  

  

  

)محمدیان منصور(پالن بناي غربی قدیمی :15تصویر 46از فضاي  A-Aمقطع پرسپکتیو  :16تصویر
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  پله راه) 1- 3

شکل بنا در ابعاد بزرگ ساخته شده و فضاي مارپیچی آن در جهت حرکت عقربه ساعت،  پله مارپیچی راه

پله هنوز آثار پاطاق  رز میانی راهاضالع مختلف ج. کند متر مربع گردش می 2پیرامون یک جرز خشتی به ابعاد 

پله  شکل پنج گردش راه خطوط بیرونی مقاطع پلکانی. میدهندپله را نشان  هاي طاقی و ویران شده راه سازه

  متري به 40/6پله در ارتفاع حدود  گردش کامل الزم بوده تا راه 7هنوز قابل شناسایی است اما در کل 

  .برسد) یا پشت بام(طبقه فوقانی

ها یا  قوس). 18تصویر(هاي خشتی اجرا شده است شکل، متشکل از تویزه هاي پلکانی پله با طاق راه پوشش

سانتیمتر ضخامت داشتند که از این نظر  مشابه قطعاتی  9سانتیمتر پهنا و  18هاي مورد استفاده  تویزه

  .)Stronach and Roaf. 2007: 115( اند هستند که در دو تا از انبارهاي قلعه بدست آمده

  

  انبارهاي قلعه)2- 3

متـر عـرض    34/2متر طول و  50/16بزرگترین فضاي معماري این مجموعه است و ) 23اتاق (انبار جنوبی

بـا توجـه بـه    . کننـد  از پایین به باال بتدریج بطرف داخل اندکی انحنا پیدا مـی  23هر دو دیوار طولی اتاق . دارد

سـانتیمتر تعبیـه    12نشسته به عمق  اي عقب دیوارهاي طولی، لبه متري 35/4ماندگاري مناسب بنا، در ارتفاع 

با توجه به این لبه باریک و نیز تعدادي تویزه خشتی تقریباً سـالم کـه در بخـش فوقـانی آوار اتـاق      . شده است

انـد   شـده  اي مسـقف مـی    آهنـگ تـویزه   توان گفت که این انبارهـا نیـز بـا طـاق     ، می)20تصویر(بدست آمده18

  .)Stronach and Roaf. 2007:118-119؛170-172: 1379.بزنوال(

  

)محمدیان منصور(پالن انبار ها یا قلعه  :17تصویر
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که نخستین انبار از سه انبار همسان است،  25اتاق . سه اتاق دیگر این مجموعه ابعاد تقریباً یکسانی دارند

عرض . اردد) در انتهاي شرقی(متر 34/2تا ) در انتهاي غربی(متر 70/2متر طول و عرضی متغییر از 60/12

با توجه به همین مسئله . بیشتر انتهاي غربی اتاق به دلیل عرض بیشتر بناي قلعه در انتهاي غربی آن است

نوشیجان است که ) متر 70/2با (ترین فضاهاي معماري یکی از عریض 25توان گفت که انتهاي غربی اتاق  می

  . شده استمی هاي خشتی مسقف  با کمک تویزه

  

  

)محمدیان منصور(پله قلعه از فضاي راه A-Aمقطع پرسپکتیو  :18تصویر
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که با نقشه مشابه دیگر انبارها ساخته شده تعدادي تویزه  ) 18اتاق (ترین اتاق قلعه در داخل شمالی

که مقداري از محل ) 20تصویر(خشتی نسبتاً سالم که به موازات یکدیگر قرار گرفته بودند، بدست آمده است

همچنین در انتهاي غربی دیوار جنوبی  .نصب خود پایین لغزیده و بر روي آوار خشتی زیرین قرار گرفته بودند

ها و بقایایی که طرحی  گرفته است، هنوز خشت هاي خشتی پوشش بر آن قرار می اي که تویزه و روي لبه

   ).Ibid:122( بخش اندکی از انحناي زیر قسمت پاطاق نیز قابل مشاهده است. شود انحنادار دارند، دیده می

  

  فضاهاي طاقدار )4

هاي طاقی مشابه استفاده شده و به هنگام کاوش و به جهت  نوشیجان که در آن از سازهاز بناهاي دیگر 

تصاویر (باشندمیانباشت خشتی داخل آنها، از ماندگاري کم نظیري برخوردار بودند، فضاهاي طاقدار جنوبی 

اند و در نوع  این فضاهاي ایوان مانند، در جبهه داخلی حصار پیرامونی محوطه طراحی و اجرا شده).  22-21

هاي دوره اشکانی به بعد و بویژه با  رود و از نظر نقشه و اجرا تنها با نمونهمیخود نمونه منحصربفردي به شمار 

  .اي است اند که خود این مسئله نیازمند مطالعه جداگانه انواع دوره اسالمی قابل مقایسه

  

  

  B-Bمقطع پرسپکتیو قلعه،  23اتاق  :19تصویر
                                                                                                    18هاي خشتی که به داخل اتاق  تعدادي از تویزه :20تصویر

  )Stronach and Roaf.2007,pl.44a(اند  فروافتاده
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رسد تعداد  مانده اما در اصل به نظر می فضاي طاقدار باقی 7امروزه در قسمت جنوبی محوطه تعداد 

 3دار   هر کدام از فضاهاي طاق. اند شده بیشتري از این فضاها وجود داشته و تا ضلع غربی محوطه کشیده می

هاي متاخرتر، سه ضلع بسته و تنها  هاي دوره متر عمق دارند و همانند ایوان 3/2متر پهنا و  55/2متر ارتفاع، 

ها در داخل قاب فرورفته و  عالوه بر این هر کدام از این طاق). 22و  21تصویر(ضلع باز دارند یک

در حد فاصل این فضاهاي . اند یافته، قرار گرفته شکلی که در اصل با تیر چوبی افقی پوشش می مستطیل

  ).Ibid: 134-137( متر وجود دارند 50/1طاقدار، جرزهایی به ضخامت 

ل این فضاها به دالیل حفاظتی خالی نشده تا بتوان پوشش طاقی آنها با جزییات مورد انباشت خشتی داخ

ها نشان داده که پوشش طاقی این فضاها توسط ردیفی  با این حال بررسی سطح باالیی طاق. مطالعه قرار داد

  . ته است، صورت گرف)هایی قبلی مشابه نمونه(رسند هاي خشتی متقابل که در راس طاق بهم می از تویزه

. نظیري برخوردارند و مقاطع آنها در نما قابل مشاهده است ها از ماندگاري بی همانگونه که اشاره شد طاق

  هاي اجرا شده حداقل در اینجا طرح یکسانی ندارند؛ در حالیکه توان گفت که قوس با توجه به این مقاطع می

  ). 22تصویر (ي مجاور طرح مدورتري دارندها ترین طاق تقریباً مستقیم است، قوس دو بازوي قوس غربی

  

   B-Bپرسپکتیو  فضاهاي طاقدار جنوبی، مقطع :21تصویر

  )محمدیان منصور(

  فضاهاي طاقدار جنوبی :22تصویر

)Stronach and Roaf.2007: pl.48a(  
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  :ريگینتیجه

زنی تپه نوشیجان بدیع و نوظهور است و قبل از این تاریخ در هیچ محوطه باستانی دیگري  شیوه طاق

ها، فضاهاي وسیعی که با این شیوه مسقف  با این حال شیوه اجراي استادانه این طاق. شناسایی نشده است

، اعتمادي که معماران )25متر در اتاق 70/2و حداکثر عرض  23متر در اتاق  5/16به حداکثر طول(شده

که این تکنیک در ابتداي راه خود قرار نداشته و  میدهداند و شواهد دیگر نشان  نوشیجان به این نوع طاق کرده

ابه در هاي مش ها داشته است و دلیل فقدان نمونه احتماالً سابقه طوالنی در منطقه و یا در میان مادي

  . نظیر بناهاي نوشیجان است تر احتماالً ماندگاري بی هاي قدیمی محوطه

شود که دسترسی آسانی بـا تیرهـاي چـوبی     گیرد و متداول میمیها معموالً در مناطقی شکل  این نوع طاق

رهـاي  که تی میدهدبا این حال تاالرهاي ستوندار نوشیجان، گودین و باباجان نشان . مناسب وجود نداشته است

از طـرف  . چوبی مناسب براي پوشش فضاهایی به ابعاد کوچک و متوسط در منطقه قابل دسترسی بـوده اسـت  

دیگر پوشش مناسب جنگلی که در دوره باستان در منطقه زاگـرس وجـود داشـته ایـن دسترسـی را سـهولت       

سازد که استفاده از  طرح میهاي مزبور در نوشیجان این احتمال را م بنابر این استفاده از طاق. بخشیده است می

بـه یـک سـنت     متعلّـق این نوع پوشش یا به جهت ماهیت خاص و مذهبی محوطه بوده و یا به احتمال بیشتر 

هـایی   نمونـه . اند ها از مناطق شرقی و وطن نخستین خود به غرب ایران وارد کرده خاص معماري بوده که مادي

دیگر شناسایی شـده و    و چند محوطه )Koy Krylgan Kala( که در آسیاي میانه و محوطه کوي کریلگان قلعه

و شواهدي از این نوع طاق که از شرق ایـران   )Hansman. 1968: 123( گذاري شده م تاریخ.ق 4حداقل به قرن 

Scerrato.1966:13.figs.11,27,31؛ 191: 1379.بزنـوال ( و محوطه دهانه غالمان در منطقه سیستان and 32(   و

از دوره اشـکانی صـورت   ) نزدیـک دامغـان  (اي که از این نوع طاق در محوطه قـومس  نسبتاً گسترده نیز استفاده

منشـاء شـرقی ایـن نـوع      ،)Hansman.1968; Hansman and Stronach.1974؛ 84-185: 1379.بزنـوال ( گرفتـه 

  .   کند پوشش را تقویت می

محوطه پاتپه مالیر که در سالهاي اخیر کاوش هاي نوشیجان، در درگاههاي  هاي مشابه نمونه در غرب ایران طاق

Stronach، گودین تپه کنگاور)مشاهدات شخصی( شده و هنوز گزارش آن منتشر نشده and Roaf.2007: 190)(  و

 و اســتحکامات خشــتی صــفه تخــت جمشــید Dاز دوره متــاخرتر در تخــت جمشــید و پوشــش بنــاي زیــرین کــاخ

)Huff.1990: 148. Fig.4 and pl.26,1;Tadjvidi.1973: 201 and 1976: 187-204; Roaf.2010: 250-251( 

  . استفاده شده است
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خشتی در بناهاي شهر قومس، نزدیک دامغان در دوره اشکانی بسیار جالب توجه  هاياستفاده گسترده از تویزه

 Hansman. 1968:121-123; Hansman and Stronach.1970: 41-51;; Hansman and Stronach( است

هاي خشتی که در نوشیجان  در این محوطه از هر دو نوع تویزه). 184- 185: 1379. بزنوال ؛10-11 :1974

اي و   ، استفاده شده و با کمک آنها موفق به اجراي طاق آهنگ تویزه)انواع راست و انواع انحنادار(متداول بوده

هاي قومس با استفاده از سه تویزه  آهنگ  تعدادي از طاق). 23تصویر ( اند اي شده پلکانی شکل تویزه نیز طاق

هاي  عالوه بر این هر سطح افقی طاق. اند شکل گرفته) هاي نوشیجان   به جاي دو تویزه طاق( خشتی

هاي نوشیجان  پله که بسیار با پوشش طاقی راه  ها نیز از سه یا چهار جفت تویزه شکل گرفته پله شکل راه پلکانی

. اند هاي خشتی قومس نشان داده که آنها نیز با یک نی مسلح شده ادي از قوسمطالعه تعد. قابل مقایسه است

رغم فاصله زمانی زیاد قرابت نزدیکی میان سنت معماري  که علی میدهدتمامی این موارد و مدارك دیگر نشان 

  .مادي نوشیجان و سنت معماري دوره اشکانی قومس وجود دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خشتی در دوره اشکانی و ساسانی و در احداث بناهاي یادمانی، بتدریج جاي خود  سنت ساخت طاق تویزه

 )Huff.1990(با این حال همچنانکه هوف بررسی کرده . هاي خشتی، آجري و گاه سنگی داده است را به طاق

  )Hansman and Stronach.1974:13(بقایاي پوششهاي طاقی در شهر قومس :23تصویر
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ها و  همچنین باید گفت که قوس. کندمیهاي متاخرتر در معماري سنتی ایران تداوم پیدا  این شیوه تا دوره

مطمئناً ریشه  )16-44: 1367.گدار( هاي گچی مسلح به نی که تا دوره اخیر در معماري ایران تداوم یافته تویزه

هاي شناخته شده ایران نامید،  ترین تویزه توان قدیمی هاي خشتی دوره ماد، که آنها را می در استفاده از تویزه

  .دارد

  

  :منابع
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