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سازي با باريكه تاق در   ي نوين درباره تاريخ نخستين چپيره نظريه
 معماري ايران

 
1غالمحسين معماريان

 3منا آذرنوش، 2احمدي بهمن سلطان، )نويسنده مسئول( 
 

 02/07/1395تاريخ پذيرش:  25/01/1395تاريخ دريافت: 

 چكيده
تـرين   ي مربع يا چند ضلعي به طرحي مدور، براي قرارگيري گنبد بـر روي آن يكـي از مهـم   چگونگي تبديل زمينه

سازي  گويند. در ايران از انواع مختلف چپيره ميانتقال چپيره ي  مشكالت ساخت گنبدها بوده است. به اين بخش، ناحيه
اند. برخـي محققـين    بهره گرفته شده است و بر اساس شواهد موجود، ايرانيان اين فن را به جهان معماري عرضه داشته
وجود اند.  بندي نموده همچون آندره گدار، محمدكريم پيرنيا و غالمحسين معماريان انواع چپيره سازي در ايران را دسته

در تمامي ايـن نظريـات چپيـره سـازي      امارا از يكديگر متمايز نموده است،  ها آن بندي معيارهاي متفاوت در اين دسته
بندي يا اسـتفاده از عنصـري بـه نـام      پيش و پس از اسالم در ايران متفاوت از يكديگرند. يكي از انواع چپيره سازي، تاق

مانند ترمبه چوب، فاقـد آن و بعضـي ديگـر     ها سازي ي كه بعضي از انواع گوشها سازي است به گونه باريكه تاق در گوشه
سازي بـا باريكـه تـاق،     اند كه انواع گوشه پردازان ياد شده بر اين باور بوده باشند. تمامي نظريه مي داراي عنصر باريكه تاق

بـه مـدارك يافـت شـده، اثبـات       توجهبا  باشند. اين مقاله بر آن است تا مي پس از اسالم در معماري ايران قابل مشاهده
نمايد كه ساخت اين گونه چپيره سازي در اوايل دوره ساساني اتفاق افتاده است. بر اين اسـاس، كـوه خواجـه شـاهدي     

سـال   800ي جنوبي آن استفاده شده و استفاده از اين روش را بـه حـدود    سازي دروازه است كه از باريكه تاق در گوشه
گرداند. براي اثبات اين نظريه از مشـاهده مسـتقيم، برداشـت ميـداني و      شد باز مي تا به حال تصور مي از آن چهتر  قبل

 شناسي استفاده شده است. اي و باستان مطالعه منابع كتابخانه

 :هاي كليدي واژه
 .سازي، كوه خواجه، باريكه تاق سازي، گوشه چپيره
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 مقدمه -1
اي چهـار          در معماري ايران، اغلب گنبـدها بـر روي زمينـه   

قرارگيـري  انـد. از آن جـا كـه     گوش يا هشت گوش قرار گرفته
مقطعي نزديك بـه دايـره بـر روي يـك فضـاي چهـار گـوش        

كنـد، معمـاران    مـي  اي در انتقال بار گنبد ايجاد    مشكالت سازه
ايراني براي نزديـك نمـودن شـكل چهـار گـوش بـه دايـره از        

اند كه به اين تغيير شكل چپيره  عناصري واسط استفاده نموده
م ايـن عنصـر   شود. در معمـاري پـيش از اسـال    مي سازي گفته

گرفـت و گنبـد بـدون     مـي  واسط روي فضاي چهارگوش قـرار 
 16اي ديگـر روي آن جـاي داشـت. در دوران اسـالمي      واسطه

شود كه در مجموع به بخش  مي تاق روي هشت وجهي ساخته
 شود.   مي سازي گفته هشت وجهي تا دايره زير گنبد چپيره

ققـين  يي توسـط مح ها بندي درباره انواع چپيره سازي دسته
مختلف ارائه شده است كه اغلـب بـين انـواع مـورد اسـتفاده در      
پيش و پس از اسالم تفاوت قائل هستند. اين تفاوت در اسـتفاده  

ي  از اندامي بـه نـام باريكـه تـاق اسـت كـه تـا بـه امـروز همـه          
اند كه پس از اسالم در چپيره سازي  متخصصين بر اين باور بوده

كنند كـه چپيـره سـازي     مي انعنو ها شده است. آن مي استفاده
اوليه در معماري ايران، اكثراً به كمك اشكال نيم مخروطي و بـه  

داده است و به ايـن ترتيـب    مي پس كشيدن مصالح رخي  وسيله
 مربع به هشت ضلعي يـا شـكلي شـبيه بـه آن تبـديل     ي  زمينه

شده است. هم چنين استفاده از باريكه تاق در چپيره سـازي   مي
دهند. يكي از اولين افرادي كـه   مي ي اسالمي نسبتها را به دوره

اين نظريه را مطرح كـرده اسـت آنـدره گـدار معمـار و باسـتان       
شناس فرانسوي است و معماران و باستان شناسان بعدي تـا بـه   

رو بـر آن اسـت تـا     او را تكميل كردند. مقاله پيشي  امروز نظريه
اريخ اسـتفاده از  ي جديد، اثبات كنـد تـ  ها با معرفي منابع و يافته

گـردد.   مـي  باريكه تاق در چپيره سازي بـه پـيش از اسـالم بـاز    
نگارندگان اين مقاله در جستجوي پوشـش فضـا توسـط باريكـه     

اي برخورد كردند كه سـندي اسـت بـر اسـتفاده از      تاق، به نمونه
اي كـه   سازي پيش از اسالم؛ كوه خواجه، مجموعه اين نوع گوشه

اس آلمـاني آن را تخـت جمشـيد    ارنست هرتسفلد باسـتان شـن  

ي هـا  و كـاوش  هـا  خواند. به همين منظور يافته مي خشتي ايران
محققين در طي چنـدين دهـه اخيـر مطالعـه گشـت و بنـا بـه        

ي حاضر، ابتـدا   صورت مستقيم مورد بازديد قرار گرفت. در مقاله
گـردد، سـپس    انواع چپيره سازي در معماري ايران معرفـي مـي  

زان اين حـوزه بيـان شـده و در ادامـه تفـاوت      پردا ديدگاه نظريه
 به وجود يا عدم وجود باريكـه تـاق عنـوان    توجهچپيره سازي با 

سـازي بـا    شود. پس از آن، موضوع اصلي مقاله يعنـي گوشـه   مي
باريكه تاق در كوه خواجه، پس از معرفي اجمالي ايـن مجموعـه   

 بررسي و معرفي خواهد گشت.
 شناسي تحقيق روش -2

كه ذكر آن رفـت، فرضـيه اصـلي ايـن مقالـه       طورهمان 
مشخص ساختن استفاده از باريكه تاق در چپيره سازي پيش 

به شواهد يافت شده است كه به اين منظور  توجهاز اسالم با 
ــابع     ــه من ــداني و مطالع ــت مي ــتقيم، برداش ــاهده مس از مش

 اي و باستان شناسي استفاده شده است. كتابخانه
 معماري ايرانچپيره سازي در  -3

 تبـديل ي  مسئله شد، بيان اجمالي صورت به كه طور همان
 اسـت  مشـكالتي  از يكـي  ،ها مدور در گنبدخانه شكلي به مربع

 گرفتن قرار صورت در. اند بوده مواجه آن با همواره معماران كه
آن  يهـا  گوشـه  در مكعـب،  يـك  روي بر كره نيم يك مستقيم

 يـك  هـم  سـطوح  ايـن  وجود. شودمي ديده خالي سطح چهار
 اســـت شـــكلي ايـــراد يـــك هـــم و ســـاختمانيي     مســـئله

 انـدامي  به نياز مشكل، اين رفع براي). 382: 1391معماريان،(
 بـه  آن پاكـار  از متـوازن  صورت به را گنبد بار هم تا است بوده
. نمايـد  حـل  را آن شـكلي  مشـكل  هـم  و كنـد  منتقـل  1بشن

 اسـتفاده  سـازي  چپيـره  از مشـكالت  ايـن  رفـع  براي معماران
 ييها اندام ناحيه اين در تا كردند سعي ها آن. )1(تصوير نمودند

 تبـديل  مـدور  بـه  راحتـي  به الزاويه قائم تهرنگ تا دهند قرار را
 نـوع  هـر  از كـه  هنگـامي  بنـابراين ). 82: 1379 بزنوال،( گردد

 اي سازهي  جنبه دو به زمان هم شود، مي صحبت سازي چپيره
 ).382: 1391 معماريان،( داشت توجه توان مي آن شكلي و

 

 
 نگارندگان): چپيره سازي در گنبد و تاق (مأخذ. 1 تصوير
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 سازي چپيره با رابطه در پردازان نظريه ديدگاه -4
 سـازي،  چپيرهي  درباره مختلف محققين نظر به توجه با

: نمود ارائه رابطه اين در را نظريه سه توان مي كلي صورت به
 معمـاري  در سـازي  چپيـره  پيرنيا، محمدكريمي  نظريه بنابر
 در. كنجش و سازي گوشه: است تقسيم قابل دسته دو به ايران
 و ضلعي هشت به ابتدا بشن، چهارگوش تهرنگ سازي، گوشه
 مستطيل تبديل يا و دايره سپس و 32 ،16 دوازده، به سپس
: 1370 پيرنيـا، ( اسـت  بيضـي  و 12 و 6 بـه  مربـع  به نزديك

سازي نيـز خـود بـه دو دسـته اسـكنج و ترمبـه        گوشه ).15
تقاطع دو تاق اريب است و ترمبه نيز شود: اسكنج  مي تقسيم

 چنـين  هم ).23(همان: به نوعي همان معناي اسكنج را دارد
 اسـالم  از پس و پيش سازي گوشه تفاوت بندي،   دسته اين در
 پيرنيا، استادي   گفته به بنا. است شده آورده ارتفاع ميزان در

 تبــديل و پوشــش نمــودن كوتــاه بــر ســعي اســالم از پــس
 مطلـوب  حد از ارتفاع كه آن بدون بوده هشت به چهارگوش

 .)2) (تصوير26: همان( رود باالتر

 گـدار  آنـدره  به متعلق سازي چپيره درباره ديگر ي نظريه
 افـرادي  از يكـي  او. اسـت  فرانسـوي  شـناس  باستان و معمار
 سـازي  چپيـره  انـواع  روي بـر  مشـخص  صـورت  به كه است

 چهـار  تبـديل  يـا  سازي چپيره او نگاه از. است نموده مطالعه
 از پـس  و پـيش ي  دسـته  دو بـه  تـوان  مـي  را دايره به ضلعي
 چنـين  هـم  او ).391: 1391(معماريـان،   نمود تقسيم اسالم
 مبنـاي  بر اسالمي و ساساني گنبدهاي بين اي مرزبندي گونه
 گنبـدهاي  اسـت  معتقـد  و داده هارائ ها آن سازي چپيره نوع

 بـوده  اسـتوار  زوايـا  يهـا  خرطـومي  بر عموماً ساسانيي  دوره
 تكيه زوايا يها تاق سر بر اسالمي گنبدهاي كه آن حال است
 است بوده معمول جديد عصر تا كه است روشي اين و اند  زده

 از پـيش  سـازي  چپيـره  نـوع  تنهـا  گدار). 90: 1387 گدار،(
 و دانـد  مـي  هـا  فيلپوش همان يا ها سرتاق از استفاده را اسالم
 حـالي  در كنـد،   نمي ها اسكنج يا چوبي يها ترمبه به اي  اشاره

 همچـون  سـازي  گوشـه  ديگـر  يها گونه ايران معماري در كه
 .)3(تصوير دارد وجود....  و سكنج پتكين،

 

 
 )386: 1391سازي از منظر استاد پيرنيا (مأخذ: معماريان،  چپيره .2 تصوير

 

 
 نگارندگان): از منظر آندره گدار (مأخذ سازي گوشهانواع  .3 تصوير

 
 عرضـه  معماريان را سازي چپيره انواع درباره ديگر نظريه

ــي ــمنو  دارد م ــاره ض ــه اش ــه ب ــا نظري ــين، يه ــواع پيش  ان
 نمايـد  مـي  معرفي آنها شكل و سازه مبناي بر را سازي چپيره

 بـا  نوع سه به را ها سازي چپيره او. )387: 1391معماريان، (
. اســت نمــوده تقســيم كاربنــدي بــا و آن بــدون بنــدي، تــاق
 بنـدي  تـاق  بـدون  شـكلي  - اي سـازه  سـازي  چپيرهچنين  هم

 سـازي  چپيـره  و اسـالم  از پـيش ي  دوره به متعلق را ها گوشه
 از را كاربنـدي  با سازي چپيره و بندي تاق با شكلي - اي سازه

توان گفت هر  مي در كل .)4(تصوير داند مي اسالمي دوره آنِ
پرداز، استفاده از باريكـه تـاق در چپيـره سـازي را      سه نظريه

 دانند. مي متعلق به دوره اسالمي
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 )1391معماريان، : دكتر غالمحسين معماريان (مأخذ چپيره سازي از منظر .4 تصوير

 
 آن  يا بدون تاق باريكه با سازي چپيره -5

ي  ويـژه  و رايـج  يهـا  انـدام  از يكـي  ديرباز از تاق، باريكه
 در مهــم جايگــاهي كــه اســت بــوده ايــران ســنتي معمــاري

 گيـري  بهره با ايراني معماران. دارد جهان معماري شناسي فن
 كيفيـت  خلـق  بـر  عـالوه  اند توانسته  پيشرفتهي  سازه اين از

 ابعاد  پاسخگوي كه عنصري  عنوان به آن از مناسب، فضايي

 باريكه از استفاده بر عالوه. گيرند بهره است، كاركردي متنوع
ـ  ندچ به آن تقسيمي  وسيله به گنبد ساخت براي تاق  رك،تَ
 بـه  مربـع ي  زمينه تبديل براي سازي گوشه در آن از توان مي

 تـاق  باريكـه  بـدون  سازي چپيره كه زماني. گرفت بهره مدور
 همزمـان  صـورت  بـه  هـا  گوشـه  در پركننده عناصر شود اجرا

 .دارند شكلي و اي سازه نقش
 

 
 بندي چپيره سازي براساس باريكه تاق (مأخذ: نگارندگان) تقسيم .5 تصوير
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 اجراسـت  قابل شكل سه به تاق، باريكه بدون سازي چپيره

. اسـت  چـوب  ترمبـه  اجرا و هندسه لحاظ از آن ترين ساده كه
 تـدريجي  آوردن پـيش  بـا  كـه  است سازي چپيره نوعي ترمبه
ي  گونـه  اجراي براي). 27: 1370 پيرنيا،( است همراهها  گوشه
) صـفر ي  نقطـه ( گوشـه  از را تـاق  دارد نـام  فيلپوش كه بعدي
 كننـد  مي سوار يكديگر روي را تاقي يها اليه و كنند مي شروع

 شـود  جـايي  بـه  منتهي يعني ،)همان( برسد مطلوب حد به تا
 حالـت  در و هشـت  نـيم  و هشـت  يـك  بـه  تبديل را مربع كه

ي  شـيوه  آخـرين . كننـد  منـتظم  ضـلعي  هشت يك به آل ايده
 دو تقـاطع  از كه است سكنج يا اسكنج بندي،    تاق بدون اجراي

ها  اسكنج تاق از قسمت هري  هندسه. گيرد مي شكل اريب تاق
 تشـكيل  اريب تاق فرم بر كه است استوانه يك سطح از بخشي
 تبـديل  بـراي  اگـر  حـال . باشـد  مـي  منطبـق  اسكنج ي دهنده
 اسـتفاده  تـاق  باريكـه  از) سازي چپيره( دايره به مربعي  زمينه
 يـا  ديوار بهها  تاق باريكه از انتقال از پس گنبد بار نيروي شود،

 چپيـره  اجـراي  بـا  واقـع  در .شـود  مي منتقل گنبدخانه ستون
 حـل  هندسـي  و اي سازهي  مسئله ،ها تاق باريكه بوسيله سازي
 باريكـه  بـين  خـالي  فضـاي  واقـع  در كـه  شكلي مسئله و شده
 پتكانـه،  پتكـين،  سـكنج،  فيلپـوش،  بـا  تـوان  مي را است ها تاق

 .)5نمود (تصوير پر مقرنس يا تاق باريكه
 خواجه كوه در تاق باريكه با سازي گوشه -6

همان طور كه پيش از اين اشاره شد، اغلب محققـين بـر   
سـازي، پـس از    اين باور هستند كه از باريكـه تـاق در گوشـه   

 و مشـاهدات  بـا  امـا ورود اسالم به ايران استفاده شده اسـت.  
 يافـت  شـواهدي  خواجـه،  كوهي  درباره گرفته انجام مطالعات

 بسـيار  تـاق  باريكـه  از گيـري  بهـره ي  دهنـده  نشـان  كه شد
 هـم . انـد  نموده بيان ديگر محققين كه است زماني ازتر  پيش

 مربوط سازي گوشه نوع اين كه فرضيه اين اثبات براي چنين
ــه ــيشي  دوره ب ــالم از پ ــران در اس ــت اي ــدترين اس  و جدي

 بررسي خواجه كوه مورد در شناسي باستان نتايج ترين دقيق
 گشت. خواهد معرفي بررسي اين روند ادامه در. گشت

 شـده  واقـع  هيرمنـد  رودي  كناره در كه سيستان سرزمين
 هـزار  پـنج  تاريخ ها آن از بعضي كه است ييها تمدن مهد است
 در واقـع  خواجه كوه منطقه، اين مهم آثار جمله از. دارند ساله
 مـدور  شـكلي  كه تقريباً است زابل غربي جنوب كيلومتري 30

. )6(تصـوير  اسـت  كرده مي احاطه را آن مونها درياچه و داشته

 مـواردي  و بلقـيس  تخـت  رستم، كوه اوشيدا، كوه خواجه، كوه
ي  برجسـته ي  عارضـه  تنهـا  به كه است ييها نام جمله از ديگر،

 ي درياچـه  ميـان  در و سيسـتان  دشـت  بـر  مشـرف  و طبيعي
ي  مجموعـه ). 4 :1375 مارياني،( است شده داده نسبت مونها 

ــاريخي ــوه ت ــه ك ــي خواج ــم از يك ــرين مه ــايت ت ــا س  يه
 پـيش  خشـتي  يادماني اثر بزرگترين و ايران در شناسي باستان

 بـر  بنـا  كـوه  ). ايـن Mousavi, 2008: 11( است ايران اسالم از
 و اسـالم  زرتشـتي،  اديـان  پيروان تقدس مورد گوناگون روايات
 طبيعـي  جغرافيـاي  مهـم  پديـده  سه. باشد مي مسيحيت حتي

 خواجـه  كـوه  و مونها درياچه هيرمند، رودخانه يعني سيستان
 سـيد سـجادي،  ( اند گرفته قرار ستايش و اشاره مورد اوستا در

ــن )154: 1379 ــه. اي ــه مجموع ــي ب ــف داليل  همچــون مختل
 ديربـاز  از زيبـا،  طبيعـت  و مذهبي تقدس جغرافيايي، موقعيت

 مكاني و بوده منطقه ساكنان توجه مورد پرآبي، ايام در ويژه به
 بـه  آن، دامنه و سطح بر انساني يها گروه استقرار براي مناسب

 .  )7(تصوير است رفته مي شمار
 يــا كــافرون قلعــه خواجــه كــوه مختلــف يهــا بخــش در

 آن فوقـاني  قسـمت  در و ساسـاني  و اشكاني بناهاي مجموعه
 از پـيش  بـه  متعلق بناهاي. است گرفته جاي ،خواجه آرامگاه
 فضـاهاي  شـامل  و گرديده بنا) نيايشگاه( كوه دامنه در اسالم

 آثـار  و شود مي مذهبي بناهاي و دژها دفاعي، بناهاي متنوع،
 گورسـتان  و هـا  زيارتگاه ،ها آرامگاه را كوه اين اسالميي  دوره

 .)Mehrafarin, 2011: 43( دهند مي تشكيل
 سـرا  ميـان  با بزرگ فضايي و دروازه چند را بنا از بخشي

 نيايشـگاه  و ميانسـرا  و بنـا  بـه  ورودي دروازه. دهـد  مي شكل
. انـد  گرفتـه  قرار جنوبي شمالي محور يك طول در چهارتاقي

. انـد  گرفتـه  جـاي  ميانسـرا  غـرب  و شـرق  در بزرگ ايوان دو
 قـرار  آن مختلـف  ترازهـاي  روي بـر  متعـددي  يها ساختمان

 و اسـت  شـمال  بـه  جنـوب  از محوطـه  طبيعـي  شيب. دارند
 كنـد  مـي  تبعيت كوه طبيعي شكل از بناها قرارگيري ي نحوه

 ديـده  جنـوبي  خروجـي  تـر،  پايين سطوح در. )9و  8(تصاوير
 تـراز  باالترين در .است داالن يا دهليز يك شامل كه شود مي

 گرفتـه  قـرار  آن پيرامـون  مردگـردي  بـا  چهارتاقي مجموعه،
 تــراز يــك در. اســت شــده يافــت آتشــداني اينجــا در. اســت
 داراي آن ديوارهـاي  كـه  ييها رواق تاقي چهار اين ازتر  پايين
 .)11و  10(تصاوير است گرفته قرار گالري نام با است نگاره
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رداري ب (مأخذ: سازمان نقشه1335عكس هوايي كوه خواجه در سال  .7 تصوير ر دشت سيستان (مأخذ: نگارندگان)منظره عمومي كوه خواجه د .6 تصوير

 كشور)

 
 

 (مأخذ: نگارندگان) محل قرارگيري آرامگاه و نيايشگاه بر روي كوه .8 تصوير
 پالن نيايشگاه (كهن دژ) ترسيم ارنست هرتسفلد .9 تصوير

 )Kawani, 1987: 16 (مأخذ:

منظره عمومي از آتشدان به دروازه جنوبي و حياط مركزي (مأخذ:  .10 تصوير
 (مأخذ: نگارندگان) هامنظره عمومي از حياط مركزي به آتشدان و رواق .11 يرتصو نگارندگان)

 
 خواجه كوه روي بر شناسي باستان يها كاوش -6-1

شناسـي بسـياري توسـط     در كوه خواجه تحقيقات باستان
ي ساخت انجـام شـده اسـت.    ها افراد مختلف براي تعيين دوره

در اوايـل   2اين مجموعه براي اولين بار توسط جـي. پـي. تيـت   
 )Ghanimati, 2000: 142) شناسايي شـد ( 1915قرن بيستم (

معرفـي و شـناخت داشـت    ي  جنبـه  صـرفاً و اطالعات او كـه  
اولين باستان شناسي بود  3اورل استين ،منتشر شد. پس از او

از محـل انجـام داد و در    يميالدي بازديد 1915كه در سال 
ميالدي گزارش كـاملي را بـه چـاپ رسـاند. وي      1928سال 

 تـأثير ساساني و نيز تحت  -پارتيي  اين بنا را متعلق به دوره

). 5: 1375هنر بـودايي آسـياي مركـزي دانسـت (ماريـاني،      
ميالدي از سيسـتان   1925ارنست هرتسفلد آلماني در سال 

و آثار تاريخي آن به ويژه كوه خواجه بازديد كـرد. وي چهـار   
مــيالدي همــراه بــا گــروه  1929ســال بعــد يعنــي در ســال 

ــاحي،      ــه مس ــت و ب ــا بازگش ــه آن ج ــه ب ــوچكي از خدم ك
). 69: 1374(موسوي،  اري و حفاري در آن پرداختبرد نقشه

مربوط بـه   ي موجود راها هرتسفلد شالوده و اساس ساختمان
دانـد (سـيد    مـي  دوره پيش از پارتي و از سـده اول مـيالدي  

ــجادي،  ــال 168: 1379س ــو  1961). در س ــيالدي جورج م
شـناس ايتاليـايي در راس هيـاتي از محـل      باسـتان  4گوليني
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سازي با باريكه تاق در   ي نوين درباره تاريخ نخستين چپيره نظريه
  معماري ايران

 
يي در محوطــه تــاريخي، هــا اليــه يراحفــ بازديــد كــرد و بــا

اين كـاوش را در سـال   ي  مطالعات خود را آغاز نمود و نتيجه
سيسـتان  ي  ميالدي در كتابي با عنـوان كـوه خواجـه    1964

فرهنگـي از  ي  منتشر كرد. به نظر وي بنـا داراي شـش دوره  
). نتـايج  5: 1375زمان هخامنشي تا اسالم اسـت (ماريـاني،   

ــوليني و  ــات گ ــه تحقيق ــه   نتيج ــر پاي ــاً ب ــري او اساس ي  گي
هــــاي خشــــتي و ســــراميكي بــــوده اســــت  ســــنجش

)Ghanimati,2000:144 مـيالدي، سـازمان    1982). در سال
ــه   ــي ب ــاتي از كارشناســان ايران ميــراث فرهنگــي كشــور هي
سرپرستي سيد محمود موسوي و سيد منصور سيد سـجادي  

ن را به مدت سه سال به منطقه اعزام نمود كـه ايـن محققـي   
ي ديگري از اين مجموعـه را مـورد كـاوش قـرار     ها نيز بخش

 .  )12 (تصوير دادند

 بررسي شده در كوه خواجه يها قدمت نمونه -6-2
كـوه  ي  دربـاره  ها ترين بررسي ترين و دقيق يكي از مهم

 2000خواجه، توسط خانم دكتر سـرور غنيمتـي در سـال    
. او در طول دو بازديد كه از كـوه خواجـه   5انجام شده است

يي را براي انجام آزمايش كربن ها انجام داد موفق شد نمونه
مجزاي نيايشـگاه انتخـاب كنـد. اولـين     ي  از دو منطقه 14

كه در سقف ناهموار گالري نقاشـي بـه    ها مجموعه از نمونه
كار رفته بود از ساروج و موادي ديگر تشـكيل شـده بـود و    

ي چوبي بـه دسـت   ها يا ميخ ها عه از گل ميخدومين مجمو
آمد كه در ساخت نقوش برجسـته نمـاي جنـوبي قربانگـاه     

در  هـا  آتش به كار رفته بود. آزمايشات بـر روي ايـن نمونـه   
آزمايشگاه ملي ليورمورلورنس دانشگاه كاليفرنيا انجام شد و 

ــه  ي  دو دوره ــرد. نمون ــكار ك ــاخت را آش ــزاي س اول ي  مج
(اواخــر پارتيــان تــا اوايــل  6مــيالدي 240 -80هــاي  ســال

 7مـيالدي  650 -540ي هـا  دوم سـال ي  ساسانيان) و نمونه

 ي انجام شده نشانها (اواخر ساسانيان) را نشان داد. كاوش
ــارتي و ي  دهــد كــه قربانگــاه و آتشــدان اوايــل دوره  مــي پ

باشـد،   مي هاي ديگرِ كهن دژ كه در واقع بناي موجود بخش
اني ساخته شده اسـت و برخـي ديگـر از    ساسي  اوايل دوره

ي ساسـاني بـه آن    جزئيات بـه ويـژه تزئينـات، اواخـر دوره    
 ).13 (تصوير اند الحاق شده

 

 
 

 )mUsavi, 2008 (مأخذ: كهن دژ و فضاي داخلي آن پالن .13 تصوير جدول قدمت نيايشگاه كوه خواجه (مأخذ: نگارندگان) .12 تصوير
 
 خواجه كوه در سازي گوشه انواع -7
 و تـاق  سـاخت  در ساسـاني،  حكومـت  قرن چهار طي در
 بخـش ). 50: 1390 پـوپ، ( آمـد  پديد زيادي تغييرات گنبد
 وكـوه خواجـه   ي  مجموعـه  در مانـده  بـاقي  يهـا  تـاق  اعظم

 اسـت  گرفتـه  قـرار  مربـع ي  زمينـه  روي بـر  گنبد، چنين هم
ــوال،( ــه و) 207: 1379 بزن ــن ب  ســازي چپيــره از منظــور اي

 چنين هم و ميداني مشاهدات به توجه با .است شده استفاده
 بـه  كـه  بنا قدمت با رابطه در قبل قسمت در شده بيان نتايج
 سـازي  چپيره نوع دو گردد، مي باز ساساني و اشكانيي  دوره

 .نمود مشاهده بنا اين در توان مي را دوره آن مختص

 فيلپوش -7-1
 كـوه  ساسـاني  اشـكاني  مجموعـه  قسمت از سه در حداقل

 از يكـي . اسـت  شـده  استفاده فيلپوش سازي چپيره از خواجه
 در كـه  اسـت  آن جلـوي  در ايـواني  بـا  كوچك چهارتاقي بناها

ــرون ــه ورودي دروازه بي ــان ب ــرا مي ــرار س ــه ق ــت گرفت . اس
 فيلپـوش . دارد خوابيـده ي  منحني چهارتاقي اين هاي فيلپوش

 اندازه به باالتر ترازي با فضايي در و شرقي ايوان پشت در ديگر
 هـا  فيلپـوش  يهـا  قـوس  يها اليه فضا اين در. است طبقه يك

 در فضـايي  در تـوان  مـي  را فيلپـوش  ديگر. است نمايان بخوبي
 يهـا  خشـت  نيـز  اينجـا  در. ديـد  نقاشي يها گالري باالتر تراز
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 ).14 داد (تصوير تشخيص را فيلپوش يها خشت يها اليه تـوان  مـي  امـا  است ديده زيادي آسيب رطوبت بوسيله موجود
 

 
 ي فيلپوش در كوه خواجه (مأخذ: ارنست هرتسفلد)ها گوشه سازي .14تصوير

 

 جنوبيي  دروازه تاق باريكه -7-2
ــه ميــان ســرا تهرنگــي  فضــاي ميــاني ورودي جنــوبي ب

شـرقي و غربـي آن دو غرفـه     چهارگوش دارد كه در جهـات 
ــه وســيله 8.)15(تصــوير دجــاي دار ــيم ي  ايــن دو غرفــه ب ن

روي  انـد. گنبـد مركـزي    ضربي اجرا شـده هايي به روش  تاق
متر قرار گرفته است. گنبـد بـر    20/3فضاي مياني به اضالع 

حـدود  قطـر آن   روي چهار تاق بزرگ جـاي گرفتـه اسـت و   
و به شكل دورچين اجرا شده است. دو بخش شـرقي و   20/3

اي اسـت كـه بـا     كاسهي  غربي داراي پوشش نيم تاق از گونه
كه بر روي  ييها آجرهاي راسته ساخته شده است. با آزمايش

ي دروازه جنـوبي و ديگـر   هـا  يك نمونه تزئيني از گچ كـاري 
اوايـل  اجزاء تزئيني انجام گرفته است، قدمت اين بخـش بـه   

). در ايـن  Ghanimati, 2002: 15گردد ( مي دوره ساساني باز
فضاي مربع شكل، گـذر از چهـار ضـلعي بـه هشـت ضـلعي       

ي سـاخته  بپـر يـا ضـر   ي  توسط چهار باريكه تاق كه به شيوه
انجام شده و در چهار ضلع ديگر اين هشـت ضـلعي،    اند، شده
هـا   نگنبد بـر روي آ  تعبيه شده تايي براي نورگيري ها روزن

 قرار گيرد. هر چند ديگر اثري از اين گنبد باقي نمانده اسـت 
 .)16 (تصوير

در نوع خود بسيار جالـب اسـت.    ها ي گوشهها جزئيات تاق
انـد. سـپس    چهارتاق اصلي بزرگ بـا روش ضـربي اجـرا شـده    

اند تـا بتـوان    و روي آنها را با ديوار چيني مسطح كرده ها گوشه
ايجـاد كـرد. سـپس     هـا  گوشـه ي هـا  سطحي هموار براي تـاق 

انـد. در حـال حاضـر     با روش ضربي اجرا شده ها ي گوشهها تاق
هـاي بنـا از    ي ايـن بخـش و سـاير بخـش    ها به آسيب توجهبا 

و بادهاي منطقـه، قطعـات خشـتي مـنظم تبـديل بـه        ها باران
ي مختلـف آن را از  هـا  اند كه تفكيك اليـه  اجسامي گلين شده

ر تصـويري كـه هرتسـفلد در سـال     د امـا نمايـد.   مي هم دشوار
از سـاير   هـا  ي گوشـه هـا  دهـد بـه خـوبي تـاق     مي ارايه 1929
). پس 18و  17(تصاوير باشند مي ي آن قابل تشخيصها بخش

اند داخـل آن را بـا شـكلي     اجرا شده ها ي گوشهها از اينكه تاق
). آجرهاي اين بخـش در  19(تصوير اند شبيه به سكنج پر كرده

انـد و پـس از چهـار     لي روي هم قرار گرفتهابتدا به شكل معمو
 ).20(تصوير اند اليه آجر به شكل هره اجرا شده

 

  
 

 نگارندگان): (مأخذ گنبد دروازه جنوبي .16 تصوير  )نگارندگان: در كوه خواجه (مأخذپالن و موقعيت دروازه جنوبي  .15 تصوير
 



83 
 

سازي با باريكه تاق در   ي نوين درباره تاريخ نخستين چپيره نظريه
  معماري ايران

 

  
سازي دروازه جنوبي كوه خواجه با باريكه تاق در سال  گوشه .17 تصوير

 (مأخذ: ارنست هرتسفلد) ميالدي 1929
 سازي در كوه خواجه در حال حاضر (مأخذ: نگارندگان) گوشه .18 تصوير

 

 
 باريكه تاق (مأخذ: نگارندگان)سازي دروازه جنوبي با  گوشهبرش طولي از ورودي جنوبي/ چپ: برش عرضي از ورودي جنوبي/ وسط: راست:  .19 تصوير

 

 
 )نگارندگان: مأخذ( ها نحوه آجرچيني گوشه: 20 ريصوت

 
 گيري نتيجه -8

همانطور كه به تفصيل بيان شد مطالعات صورت گرفتـه  
ي فيلپـوش،  هـا  دهد چپيره سازي در ايران به دسته مي نشان

شود كه  مي تاق تقسيم سازي با باريكه سكنج، پتكين و گوشه
اي اصلي را برعهده دارد.  در روش آخر، باريكه تاق نقش سازه

پـردازان ايـن    يي توسط نظريـه ها بندي بر همين اساس دسته
حوزه انجام پذيرفته است كه در اين مقاله سه نظريـه اصـلي   

و  هـا  مورد بررسي قـرار گرفـت. ايـن نظريـات داراي تفـاوت     
ــا چپ مــي معــايبي ــه دو دســته  باشــد. پيرني يــره ســازي را ب

سازي را بـه   سازي و شكنج تقسيم كرده و دوباره گوشه گوشه
بندي به روشني  كند، مرز بين دو تقسيم مي دو دسته تقسيم

سـازي   مشخص نگشته است و تعريف او در رابطـه بـا گوشـه   
كنج بيشتر يادآور تعريف باريكه تاق اسـت، عـالوه بـر آن     هس

پيـره سـازي مخاطـب را دچـار     ارائه ايـن گونـه تعريـف از چ   
بندي گدار نيز، همان طـور   سردرگمي ساخته است. در دسته

سازي پيش  كه در متن مقاله اشاره شد، به انواع متنوع گوشه
 فيلپوش اشارهي  از اسالم در ايران اشاره نشده و تنها به گونه

 شود. مي
بنـدي معماريـان از نظـم و اجمـاع         در اين ميان تقسـيم 

بنـدي نيـز    برخوردار اسـت هرچنـد در ايـن دسـته    بيشتري 
ي  سـازي بـه دوره   مندي از عنصر باريكـه تـاق در گوشـه    بهره

 اسالمي نسبت داده شده است.
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تحقيقات صورت گرفته بـر روي كـوه خواجـه، تحـولي در     
تاريخ استفاده از باريكـه تـاق در معمـاري ايـران ايجـاد كـرده       

روي تزئينـات   ي سـاليابي صـورت گرفتـه بـر    ها است. آزمايش
مـيالدي توسـط    2000جنوبي كوه خواجه در سـال  ي  دروازه

ي  كند كه ايـن بخـش بـه اواخـر دوره     مي سرور غنيمتي اثبات
ساساني تعلق دارد. همچنين بر اسـاس  ي  اشكاني تا اوايل دوره

وجود باريكه تـاق  ي  شواهد موجود آجرچيني كه نشان دهنده
فضـاي مربـع اسـت،    در اين بخش براي قرارگيـري گنبـد بـر    

 رسد.   سازي به اثبات مي استفاده از اين اندام به عنوان گوشه
با وجود آن كه پيش از اين تاريخ استفاده از باريكـه تـاق   

شــد،  مــي اســالمي نســبت دادهي  ســازي بــه دوره در چپيــره
جديد در كوه خواجه سندي است كه اسـتفاده از آن  ي  يافته

گرداند يعني حـدود   مي ايران بازرا به دوره پيش از اسالم در 
 همچوناز تاريخ ذكر شده توسط محققيني تر  سال قبل 800

معماريان و ديگـر   آندره گدار، محمدكريم پيرنيا، غالمحسين

آن است كه ي  هم چنين اين يافته نشان دهنده .متخصصين
سيستان نيز مانند خراسان بـزرگ، كـوير مركـزي و منـاطق     

ــران، مكــاني  ــي اي ــوع   شــمال غرب ــن ن ــق اي ــراي خل مهــم ب
چرا كـه پـس از اسـالم ايـن نـوع از       سازي بوده است. چپيره

چپيره سازي اغلب در اين منـاطق مشـاهده شـده اسـت. در     
سازي پـس از اسـالم    توان اظهار نمود اين نوع گوشه مي واقع

در ايران دوباره مورد استفاده قـرار گرفـت و در طـول تـاريخ     
ساخت گنبد، گسترش يافت.  تكميل شد و استفاده از آن در

توانـد سـرآغازي بـر تمركـز      مـي  از نظر نگارندگان اين مقاله
بيشتر ديگر محققين بر اهميـت اسـتفاده از باريكـه تـاق در     

ــوع از گوشــه  چپيــره ــن ن ــا اي ســازي، تحــت  ســازي باشــد ت
سازي قرار گرفته و نحـوه انتقـال    اي و مدل ي سازهها آزمايش

 هـاي  سـال ايراني از آن در طي  بار و چرايي استفاده معماران
 متمادي مشخص گردد.
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