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 چکیده

فردی که دارد، از دیرباز تا بهاستراتژیک و منحصردلیل موقعیت خواجه( در دشت سیستان، به)کوه« کوه اوشیدا»

شود ای مشاهده میشرقی این کوه، آثارِ قلعهصورت متناوب مورد استفاده قرار گرفته است. در دامنۀ جنوببه امروز، به

نسبی  اساس کرونولوژیشهرت پیدا کرده است. بر« قلعۀ کافران»که پس از ورود و استیالی مسلمانان بر منطقه، به 

های سفالین دو دورۀ استقراری در این قلعه مشخص شد، دورۀ نخست از سدۀ سوم قبل میالد تا روی نمونهشده برانجام

 به سدۀ ششم تا هشتم هجری قمری است. وم مربوطدگیرد و دورۀ بر میپایان دورۀ ساسانی را در

لحاظ خواجه، که ازهای کاخ کوهبُریضعیت گچوتحلیلی است، -رو که از نوع تحقیقات توصیفیدر پژوهش پیشِ

شناسی مورد بررسی قرار گرفتند. های باستاناساس گزارششوند. بردار تقسیم میشکل به سه گروه مدوّر، مربع و کنگره

ها امون آنلعۀ تطبیقی جامعی نیز پیرها وجود ندارد و از سوی دیگر مطابُریقبول، برای این گچیک تاریخ متقّن و مورد

های مختلفِ دوران تاریخی، مورد مشاهده، بُری از محوطهاز صدها گچبر مطالعۀ معماری، بیش صورت نگرفته است؛ عالوه

های بُریها شباهت بسیار زیادی به گچبُریشناختی قرار گرفتند و مشخص شد که این گچبررسی و مقایسۀ گونه

های بخش بودن رواقباید بدان توجه شود، الحاقی باد و کیش دارند. نکتۀ دیگری کهآهای ساسانی بیشاپور، حاجیمحوطه

ساز در کاخ وها قرار گرفته که مطمئناً در دورۀ دوم ساختروی آنخواجه برهای کاخ کوهبُریشمالی حیاط است که گچ

 هاست.بُریبودن این گچانیه و شاهدی محکم بر ساساند؛ این موضوع گوابه بنا اضافه شده ،خواجهکوه

 اهداف:
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 gmail.com01reza.vasegh@) نویسنده مسول(. *مازندران. شناسی دوران تاریخی. دانشگاهدانشجوی دکتری باستان 1

  reza.mehrafarin@gmail.comشناسی دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه مازندراندانشیار گروه باستان 2

 seyyed_rasool@yahoo.com شناسی دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه مازندراندانشیار گروه باستان 3

 



 98فصل پاییز  35پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال پانزدهم، شماره   -نشریه علمی

  

 خواجه های کاخ کوهبُریگذاری گچشناسی و تاریختحلیل، گونهعنوان مقاله: 

 
234 

  .بررسی گونه شناسی گچ بری های کاخ کوه خواجه از لحاظ شکل .2

 سواالت:

 گچ برهای کوه خواجه مربوط به کدام دوره تاریخی است؟ .1

مکان ایجاد شده یا اینکه در دورۀ  اینخواجه همزمان با ساخت اولین عمارت در های کاخ کوهبُریآیا گچ .2

 اند؟لحاق شدهاساز دوم، به بنا وساخت

 .شناختی، تاریخ گذاری، دوره ساسانیبُری، گونهگچ، خواجهکاخ کوه خواجه(،اوشیدا )کوه کلیدی: هایواژه

 مقدمه

شناسی دوران تاریخی ایران باستانغربی زابل، یکی از مراکز مهم کیلومتری جنوب 30خواجه( در )کوه« کوه اوشیدا»

تر است که طول متر از سطح دشت سیستان مرتفع 120ای شکل، حدود رود. این گدازه بازالتی ذوزنقهشمار میبه

و در میان دریاچه بزرگ هامون قرار  است کیلومتر 1.7تا  1.5جنوبی آن  -و عرض شمالی 2.5تا  2غربی آن  -شرقی

 وی معمار خصوصبه علوم،یی شکوفا وی دگرگون عوامل نیترمهم ازی کی ،یمرکز قدرت و تحکوم رییتغ .گرفته است

ی فرهنگ وی اقتصاد ،یاجتماعتحوالت  خیتار ازی جدا را هنر و علم خیتار دینبا؛ بنابراین است آن به وابسته ناتیتزئ

از تزیینات معماری مورد استفاده در بناهای دورۀ اشکانی و ساسانی،  یکی .(151: 1387 ،ییلولو وی فتاح) دانست

فراوانی پیدا کرد و در توسعه و رونق در این ادوار کار با گچ،  ۀویبُری و شنقوش گچ یهنر هاییژگیواست. « بُریگچ»

 رانیا واردو روم  ونانی قیطراز ی،ت پارتسنّ کیعنوان به نییزتنوع  نی. اهای خاصی رواج یافتمایههر دورۀ زمانی، نقش

محتاطانه صورت  یساسان ۀدور لیدر اوا هنردست آورد. این به دوبارهرا  خودی شرق اتیو با گذشت زمان خصوص شد

ی هانمونه ،خواجهی کاخ کوهشناسباستان هایکاوشها و بررسی در .دیخود رس دوره به اوج نایدر اواخر  گرفت ویم

های هندسی، به طرز آمیخته و نقش همای بسیار زیبا در گونهبه که هدست آمدو نقاشی به بُریگچی از هنر شاخص

 های این محوطه خواهیم پرداخت.بُریاند. در ادامه به تفصیل به بررسی گچای شکل گرفته و پیوسته تکرار شدهماهرانه

 خواجه است، روش پژوهش منطبقهای کاخ کوهبُریگذاری گچکه هدِف پژوهش حاضر، بررسی، شناخت و تاریخآنجا از

شناختی است. در بر گزارشات باستانای مبتنیصورت مطالعۀ اسنادی و کتابخانهتحلیلی، به-های توصیفیبر روش

ی تقارن هستند رو هستیم که پیوسته تکرار شده و دارابهخواجه، بیشتر با نقوش هندسی و گیاهی روهای کاخ کوهبُریگچ

بندی درواقع همان است دار تقسیم کرد؛ این تقسیمها را به سه گروه مدوّر، مربع و کنگرهتوان آنلحاظ شکل می و از

بُری از بُری دورۀ ساسانی انجام گرفته بود. در ادامۀ روند تحقیق، بیش از صدها گچکه توسط محققان، برای نقوش گچ

شناختی قرار گرفت و مشخص شد که شباهت ریخی مورد مشاهده، بررسی و مقایسۀ گونههای مختلف دوران تامحوطه

 های ساسانی دارند.های محوطهبُریبسیار زیادی به گچ
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شننناس ، باسننتان«1اورل اشننتاین»میالدی توسننط  1915خواجه، در سننال اولین گام جدی دربارۀ شننناسننایی کوه

شته شد. وی نتیجۀ مطالعات و مجاری سیا»نام خود را در اثر معروفش، به هایکاوشاالصل انگلیسی، بردا «  در اعماق آ

شتۀ تحریر در ست به ر سفلد»پس از آن،  .(Stein,1928)آورده ا خواجه را ادامه داد. وی در آلمانی کاوش در کوه« هرت

سال بعد با هیأتی به آنجا بازگشت و به مساحی و نقشه میالدی از این اثر 1925سال  برداری از آن دیدن کرد و چهار 

(. Herzfeld,1941)منتشر شد « ایران در شرق باستان»میالدی در کتاب  1941پرداخت. نتیجۀ نهایی کار او در سال 

سفلد در کوهسومین کار علمی بعد از کاوش سط یک هیأت ایتالیهای هرت ستی خواجه، تو سرپر ، در «گولینی»ایی به 

منتشنننر شنننده اسنننت « خواجهکوه»نام میالدی صنننورت گرفت که نتایا کار این هیأت در کتابی به 1961سنننال 

(Gullini,1964). 

ستانی این کوه ) ،«سرور غنیمتی»سپس   .(Ghanimati,2001)( پرداخت کهندژبه مطالعه و تحقیق پیرامون کاخ با

هدفِ بررسننی روشننمند « رضننا مهرآفرین»و « سننید رسننول موسننوی حاجی»توسننط  1386خواجه در سننال کوه

ستان سی قرار گربا شد  17فت که طی آن شنا سایی  شنا سالمی   ,Mehrafarin and et al)محوطه از ادوار تاریخی و ا

منظور  خواجه بههای مجموعۀ کوه(. در ادامۀ این روند، مطالعۀ سنننفال1386حاجی، مهرآفرین و موسنننوی ؛44 :2011

در سننال  ( و پس از آن1387جمالی، انجام گرفت )بنی« جمالیلیال بنی»توسننط  1387نولوژی نسننبی، در سننال کرو

ستی  1388 سرپر شکیل بانک اطالعاتی« کوروش محمدخانی»هیأتی به  سی د یهمحوط با هدف ت قیق مذکور به برر

 (.1388محوطه پرداخت )محمدخانی، 

شتاین، هرتسفلد و محمود موسوی به کشف گچ شتاین در حفاری ا بُری منجر شد که نتایا آن به شرح زیر است: ا

خورد. نگ قرمز به چشم میهای آن بقایای ربُری کشف کرد که در حفرهگچ یهاتاقی در قسمت غربی تاالر نقاشی، قطع

بُری . هرتسفلد نیز چند گچ(Stein,1928)های مدوّر بیشاپور بوده است بُریاشته و شبیه گچدبُری طراحی مدوّر این گچ

ها و اسنناس کادربندیوی براسننت.  ها را مشننخص نکردهه محل دقیق کشننف آنخواجه کشننف کرد که متأسننفاناز کوه

ی است و ددست آمده مربوط به سدۀ اول میالهای بهبُریمعتقد بود که گچپر، های ششنقوشی مانند سواستیکا و گل

(. دکتر محمود موسننوی نیز در 299: 1381های بابلسننتان و آشننور مطابقت دارد )هرتسننفلد، بُریاز هر جهت با گچ

توان وضننوح میا بههنآها را در داخل بودن رواقالحاقی»عتقد اسننت: مهایی دسننت یافته و بُریخود به گچ هایحفاری

ها نیز بُریشده توسط هرتسفلد، که آن را متعلق به دورۀ پارت دانسته است، این گچبُری مشابه پیدابا توجه به گچ .دید

(. 89: 1375)موسوی،« بایست مربوط به دورۀ پارتی بنا، باشنداند، میکه همزمان با آن بوده و به همان شیوه کار شده

 دهد.یخواجه نسبت مساز در کوهودوم ساختی ههای روی آن را به دوربُریها و گچرواقدرستی این وی به

 خواجهاهمیت کوه

                                                           
1 - Sir Aurel Stein 
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بنیان سیستان همانند دیگر مناطق باستانی ایران زمین، ریشه در اسطوره و تاریخ دارد. سیستان زادگاه رستم، کیکاووس 

عنوان تنها کوه خواجه به(. کوه21: 1381دهند )رحیمی،نسبت می بنای آن را به گرشاسپو کیقباد است و اولین سنگ

ای برخوردار بوده است. موقعیت از تقدس ویژه ،دشت سیستان، حداقل در سه دین زرتشت، مسیحیت و اسالمدر پهنواقع

ن و قابل دفاع نیز به آن عنوان پناهگاهی امبر عامل تقدس، بهده بود تا عالوهشژئوپلیتیکی این کوه از ایام باستان سبب 

هامون، با نیزارهای سبز، هوای مساعد و امکان شکار انواع پرندگان و  ۀهای طبیعی دریاچجاذبه ،بنگرند. از سوی دیگر

 (.167-168: 1391توجه حاکمان و قدرتمندان را به خود جلب کرده بود )مهرآفرین،  ،آبزیان

(. 38)همان:  ؛های جغرافیایی برای نخستین بار در اوستا آمده است[ نام کوهی است که در بین پدیده1اوشیدرن ]

زیرا سوشیانا  ؛تقدس پیدا کرده است ۀباشد که در یسنا از آن نام برده شده و جنبکوهی می 2244این کوه یکی از 

 (.54: 1391کند )مهرآفرین و دیگران، )سوشیانس( که در آیین مزدیسنا حکم منجی را دارد، از آنجا ظهور می

این آثار مربوط  ترینِشک بارزترین و مهمخورد، اما بدونهای آثار باستانی در گوشه و کنار این کوه به چشم میویرانه

(. هیچ سند و 1 شرقی کوه واقع شده است )شکل[ که در شیب جنوب3کافران است ] ۀخواجه یا همان قلعبه کاخ کوه

به همین ؛ (91: 1387فر،امده تا تاریخ دقیق و قطعی آثار را مشخص کند )محمدیدست نیخواجه بهنوشتاری از کاخ کوه

شناسان با توجه به (. باستان168: 1391ای وجود دارد )مهرآفرین،نظرهای گستردهنگاری این بنا اختالفدر گاه ،دلیل

سفال  ۀقطعات پراکند ۀهمچنین مطالعکار رفته، هپالن با بناهای مشابه و نوع مصالح ب ۀروش مطالعات تطبیقی و مقایس

توانند به تاریخ نسبی ( می91: 1387فر، های دیواری )محمدیها و نقاشیبُریتحلیل گچ و )کرونولوژی سفال( و تجزیه

های سنجش ۀوسیلگذاری مطلق این محوطه بهپا فراتر نهاده و به تاریخ ،آثار باستانی دست یابند. غنیمتی یهباردر

بعد از میالد )اواخر  80 -240±50های سال دو نمونه مورد آزمایش قرار گرفت و نمونه اول .[4] گاهی پرداختآزمایش

 یهبعد از میالد )اواخر دور 540 -650±50 تاریخدوم برداشتی  یهو نمون مشخص کردپارتیان تا اوایل ساسانیان( را 

 .(Ghanimati,2001)  ساسانیان( را ارائه داد
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 : نگارندگان(نبع)م 1396شهریور  -خواجه سیستانتصویر هوایی کوه. 1شکل 

حال آنکه با . (Kawami,1987:153)اند برخی محققان مجموعۀ قلعۀ کافران را کاخ و برخی معبد معرفی کرده

ت. بنای توان کارکرد قلعه را نیز برای آن مفروض دانسمی ،ها و حصارهای مختلفتوجه به موقعیت استراتژیک، دروازه

صورت سه دلیل شرایط محیطی و شیب کوه، در قسمت کهندژ بهقصر یا کهندژ در قسمت مرتفع قلعه قرار دارد و به

 (.2اشکوبه ساخته شده است )شکل 

 

 (127: 1392. نقشۀ ایزومتری ساختمان کهندژ کاخ کوه خواجه )زارعی،2شکل 

 اشکانی و ساسانی یهبُری در دورهنر گچ
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سر در گچ آرایش  هامدخل و هاایوان ها،حیاط در هاکاریگچ شد. این شکوفا میالدی اول سدۀ در پارتیان قلمرو سرا

ینات یگونه تزاین هاینمونه بهترین از (.121: 1385شد )کالا، می کار بردهبه هاستون و هاسقف ها،طاق بر ویژهبه

دست آمده از نسا و هیزدگرد اشاره کرد. مدارک ب یهآشور، اوروک و قلعهای گچی در سلوکیه، برجستهتوان به نقشمی

ی ه(. در دور54: 1374یه،اول و دوم میالدی اسننت )فری هروی دیوار خشننتی از سنندبراز کاربرد گچ خواجه، حاکیکوه

سانی نیز از گچ ستفاده مییبرای پوشش و تز ،صورت گستردهبُری بهسا سطوح ا ست و انوین  اع نقوش هندسی، شده ا

(. 143: 1394فر و امینی،اند )محمدیکار رفتهصننورت منفرد و ترکیبی با هم بهگیاهی، حیوانی مسننبک و انسننانی به

طریق دسنننتکاری در های هندسنننی این بود که ازمایهینات دیواری همراه با نقشیبُری در تزبردن گچ کارهدف از به

د آورند )بوسننایلی و سننطح دیوار را با نمودهای رنگین در تقابل با سننایه و روشننن پدی یهرفتهای فروطراحی، قسننمت

 (.20:1376شراتو، 

ها و شکوفایی اقتصادی دوران ساسانی و ایجاد کاخ .رو هستیمبهبُری روساسانی با رونق بیش از پیش گچ یهدر دور

بُری و کاربرد آن در بناها موجب رونق گچ ،کار با گچ یهبُری و شیوهای هنری نقوش گچبناهای اشرافی و نیز ویژگی

ها اهداف ین بناها نبوده است و سازندگان آنیمنظور تزبه ساسانی صرفاً یهبُری دوره باید دقت کرد که گچشد. البتّ

ن، نسا، تپه حصار، بیشاپور، کیش، بندیان، تپه میل، تخت سلیما .(Pope,1938:631)اند نظر داشتهدیگری را مد

های از مهمترین محوطه ،یزدگرد یهو قلع 1زهاک ۀآباد، هونگ نوروزی، قلعآباد، حاجیترخان، نظامخواجه، چالکوه

های مهم این نقوش تقارن، تکرار نقوش، وجود دست آمده است. از ویژگیهبُری بها گچدوران تاریخی هستند که از آن

معنایی مانند  های دوکارگیری طرحهمروارید نقش شده و ب یهای به شکل رشتدایرهها شکل که درون آنقطعات مربع

هم آمیخته و  ای بسیار زیبا درگونهبُری بهخواجه، نقاشی با گچ(. در کاخ کوه196: 1374درخت زندگی است )سجادی،

 اند. دهشای پیوسته تکرار های هندسی به طرز ماهرانهنقش

بُری خاستگاه گچ»ه است: هرتسفلد معتقد است که های مختلفی مطرح شدبُری در ایران دیدگاهگاه گچخاست ۀدربار

های بُریر گچکه اشلومبرژه و آذرنوش با توجه به آثادرحالی ؛(299:1381)هرتسفلد، «شرق ایران بوده است ،ینییتز

مرادی، دانند )خانبُری میالنهرین را خاستگاه هنر گچیزدگرد، بین ۀزهاک و قلع ۀهایی چون سلوکیه، آشور، قلعمحوطه

هایی اند. نمونهشکل داده روی موضعهای دقیق در سلوکیه نشان داد که گچ را پس از مالیدن بربررسی (.11-10: 1385

مبنای شواهد (. بر121:1385ند )کالا، اهاز این نوع بود خواجه پیدا شده که همهکاری در آشور و کوهگونه گچاز این

ین دوره به اوج خود رسیده است )شیپمان، اگرفته و در اواخر ساسانی محتاطانه انجامی هبُری در اوایل دورهنر گچ ،موجود

اقتصادی  یهدلیل صرفساسانی، به یهوردبُری در اواخر افزایش استفاده از گچ ،ه تامپسون معتقد است(. البت160ّ: 1383

 .(Thompson, 1976: 64)آن است 

 خواجه های کاخ کوهبُریگچو تاریخ گذاری  شناختیگونه

                                                           
 گویند.می Zohang« زهنگ»یا  Zohak« زهک». در گویش محلی به آن 1
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دارای  ،خواجههای کوههای هنر معماری ایرانی معرفی کرد. ساختمانتوان یکی از شاخصهتزیین با گچ را می        

هنرمند معمار در این بنا، ابتدا از گچ برای ها باقی نمانده است. ینات معماری زیادی بوده که امروزه چیز زیادی از آنیتز

صورت و آنگاه بهکرده  استفاده کردن سطح دیوارهای ناهموارپوشش، نگهداری و زیباسازی دیوارهای خشتی و هموار

نار ها از تکنیک قالبی و نیز کار با دست و ابزار ظریف در ککار گرفته است. برای ایجاد این طرحبُری آن را بهتزیینات گچ

هندسی  - ترکیبی هایمایهنقش این نقوش در صفحات بزرگ و با نقوش تزیینی کوچک شاملِ. هم استفاده شده است

و گاه اشکال هندسی  (Mosalla, 2006: 9)اند دهکرها و کادرها را تزیین که بیشتر حاشیه است -و گیاهی استیلیزه

اند به سبک شرقی پیوند داده شده ،نی برگ خرماییهای تزنقش رویبرهای برگ کنگری شوند و نقشپیوسته تکرار می

 (.41: 1370)گیرشمن،

خواجه با های کاخ کوهبُریشباهت گچ یهبارنظر هرتسفلد درجز اظهارطور که پیش از این اشاره شد، بههمان

 یهحال مطالع به تا ،(299: 1381اول میالدی در بابلستان و آشور )هرتسفلد، یههای بناهای اشکانی در سدربُگچ

دست آمده از این کاخ صورت نگرفته است. نیاز به انجام این کار زمانی بیش از ههای ببُریروی گچتطبیقی دیگری بر

های خواجه، محوطهر کاخ کوههای میدانی هرتسفلد دشود که با گذشت نزدیک به یک قرن از فعالیتپیش احساس می

دست آمده است. ههای زیادی ببُریبسیاری در گوشه و کنار فالت پهناور ایران مورد مطالعه و کاوش قرار گرفته و گچ

ها نظر فرم و نقش مورد ارزیابی قرار گرفته که این پالکخواجه ازهای کاخ کوهبُریسه نمونه از گچ ،در پژوهش حاضر

 اند:دست آمدههای اشتاین، هرتسفلد و موسوی بهر حفاریترتیب دبه

 :1بُری شمارۀ گچ

(. اشتاین در 3دست آمده است )شکل ههای اشتاین بمیالدی و در حفاری 1915مورد مطالعه در سال  ۀنمون

خورد. قرمز به چشم میهای آن بقایای رنگ بُری کشف کرد که در حفرهای گچاتاقی در قسمت غربی گالری نقاشی، قطعه

شکل از نقوش  ایهای بیشاپور دیده شده است. این پالک دایرهبُریداشت و مشابه آن در گچ یربُری طراحی مدوّاین گچ

نواری  ۀوسیلمرکزی به ۀشود. دایرتشکیل شده و به دو بخش داخلی و بیرونی تقسیم می -گیاهی و هندسی-ترکیبی 

پری به تصویر کشیده شده است و میان گل شش ،داخلی ۀخارجی جدا شده است. در مرکز دایر ۀرنگ از دایرسفید

در امتداد  مربع 20بیرونی این لوح،  ۀخورد. در دایرهای آن نقوشی شبیه پالمت یا برگ درخت نخل به چشم میبرگ

 شود.رنگی دیده میهای سفیدها لوزییک از آنیکدیگر وجود دارد که درون هر
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   (Mosalla,2006: 10) ؛ برگرفته ازنگارندگان( نبع:م) خواجهبُری اشتاین از کاخ کوهطرح گچ -3شکل 

های (. از ویژگی803: 1387بند گرد، نماد آناهیتاست )شائیتش و پوپ، پر در یک قابپر و هشتنقش ستارۀ شش

بُری ساسانی امری متداول بوده که به گیاهی و هندسی در گچمهم این نقش، تقارن در همۀ اشکال است. التقاط نقوش 

 های مختلف مشاهده شده است.محوطه بُریدفعات در گچ

 .بندهای گرد و التقاط نقوش گیاهی و هندسننی اسننتهای سنناسننانی تقارن، قاببُریهای نقوش گچترین ویژگیاز مهم

سانی از جایگاه ویژهبُری در هنر و گچ «دایره»شده، طبق مطالعات انجام ست. بهسا لحاظ فرم کلی،  ای برخوردار بوده ا

بُری دسننت آمده اسننت، بیشننترین قرابت را با پالک گچهب ،پایتخت سنناسننانیان ،هایی که از حوالی تیسننفونبُریگچ

از  ،خرماپر و نقوش برگ جای گل ششبه ،شودطور که مشاهده می(. همان6دارد )شکل  «اشتاین»شده توسط کشف

ست که دارای  شده ا ستفاده  سرخی ا ست و یک دور قاب بیرونی دانه 24نقش آذین گل سبیحی با مرواریدهای پره ا ت

 (.199: 1396داشته است )کروگر،  ،عرضهای همفاصلشکل در حدتقریباً دایره

بُری کاخ ر محصننور شننده و گچدهد که درون کادری مدوّپری را نشننان میگل شننش ،زهاک ۀبُری از قلعگچ ۀدو قطع

دارای جزئیات بیشتری است تر و خواجه بسیار مفصله پالک کاخ کوه(. البتA-Bّ، 7کند )شکل خواجه را تداعی میکوه

شرفت گچ شان از پی شاهککه ن صادی  ضعیت خوب اقت شاید و شرق ایران و  شد.بُری در  شته با شین این منطقه دا  ن

سط  یهقلع سون» ،«یتامونت»زهاک تو شیپمان»، «1راولین سایی،  «کالیس»، 2«کارل  شنا صطفوی مورد  و محمدتقی م

 (.194: 1383ساسانی است )قندگر و دیگران،  یهآثار آن متعلق به دور مشخص شد که مطالعه و بررسی قرار گرفته و

( نیز C، 7حصننار )شننکل در و تپههزار یه(، بیشنناپور، قلع8زهاک، در کیش )شننکل  یهبر تیسننفون و قلععالوه

سههای قابلبُریگچ ستر و گرد در آنشود که حالت مدوّخواجه دیده میبُری کاخ کوهای با گچمقای اما در  ،ها مشهود ا

                                                           
1. Rawlinson 
2. K. Schippmann 
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 12صورت کامل و برگ آن به 12پر است که  24لی حصار شامل گُآمده از تپهدستهب یهجزئیات متفاوت هستند. نمون

شت آن ست. نمونهها دیده میبرگ دیگر در پ شکل مدالیون قابل مشاهده ا شابه این مدالیون شوند که به  های کامالً م

 (.104: 1386ترخان نیز قابل مشاهده است )چهری،های کیش و چالدر محوطه

 

 (199: 1396. پالک گرد با نقش آذین گل سرخ از تیسفون )کروگر،6شکل 

 
 قوش گیاهیهای مدور همراه با نگچبری .7شکل 

 A- ؛قلعۀ زهاک B- ؛زهاک ۀقلع C- (212-213: 1390ستمی،رحصار )مدالیون تپه 
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 (291: 1396. بازسازی صفحات چهارگوش با نقش ستاره، اثر بالتروسایتیس )کروگر،8شکل 

 

 

 :2بُری شمارۀ گچ

سالاین گچ سفلد از دروازۀ میالدی و در حفاری 1925-1929های بُری در  شدهای هرت شف  سفلد  .ورودی ک هرت

اساس ترسیمات دقیق هرتسفلد و یک قطعه عکس که از نویسد: بربُری را منتشر کرد. کروگر میفقط بخشی از این گچ

(. طبق آن گذرگاه دروازه، یقیناً به صورت قرینه 4گچبری محفوظ مانده بود، شکل زیر قابل بازسازی بوده است )شکل 

 ام تا بدینبرگ کنگریِ اضافی ضمیمه کرده یهداشته است. در سمت راست، یک زمینساخته شده در دو طرف ادامه 

شم. از مقیاسوسیله ترکیب متقارن قابل سایی را تکمیل کرده با  1های داده شدۀ هرتسفلد عرضی کمی بیشتر از شنا

ساس شدۀ او برای بیرونِ ورودی درتوان نتیجه گرفت که این مقیاس با عرض داده متر، می وازه، مطابقت دارد. بر این ا

(. این پالک همانند 344: 1396کند )کروگر، تمام عرض دیوارها آذین بوده که بدین ترتیب، ترکیب قرینه را توجیه می

بُری دلیل تداوم و تداخل اشننکال، یکی از شنناهکارهای گچبُری بهدارای نقوش ترکیبی اسننت. این گچ 1نمونۀ شننمارۀ 

 آید.شمار میران بهدوران تاریخی ای

شناسایی است که از مجموع یک عنصر یگانه های کنگرِ قابلشده از برگمایۀ ترکیباز چپ به راست، یک نقش

شده از میانی ساخته یمایهشکل، یک نقشهای طوماریخموروی پیچهای شکفتۀ نشسته برشود. برگ نخلتشکیل می

 یدنبال آن زنجیرهاست. به دست نیامدهمایه تاکنون بهشابه مستقیمی برای این نقشگیرد. مبر میبرگ کنگری را در
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صورت مماس و ها به(. دایره344گیرد )همان: پیچیده قرار میهای درهمدایره یهها و همچنین زمین[، کنگره5خمپا ]

 اند.وجود آوردههای چهارپری را بهکنند که گلشود که اضالع آن، چنان یکدیگر را قطع میمتقاطع دیده می

 

 (344: 1396خواجه، آرشیو هرتسفلد در واشنگتن )کروگر،بُری کوه. طرح گچ4شکل  

های با نمونه ،ینات برگ کنگرییکتل وجود ندارد و تزباختری سرخ-یونانی یهمقایسترکیبات قابل ،در این لوحه

پیکان ریشه  یهمایها که از نقشپردازی سطوح داخل کنگرهمیالدی مطابقت دارد. سبک سومو  دومپالمیرایی قرن 

 ،های متقاطع در اختالف با قطعاتی از سلوکیهکه ترکیب دایرهحالیدر؛ کتل و آشور اشاره داردبه سرخ ،گرفته است

ساسانی ی هر این مورد اشاره به قطعات دورکننده ثابت مانده است که دعنوان عنصر تقسیمها بهخطوط واسط بین دایره

ینات ی(. تز9کیش است )شکل  یهدست آمده از محوطههای ببُری(. این پالک بسیار شبیه گچ345: 1396دارد )کروگر،

 ستون از کاخبا تعدادی نیم شاپور دوم همراه یهتنو نیم دست آمدهیک بهی هاز حیاط کاخ شمار بُری کیش، عموماً گچ

شکل های گوناگون هندسی، زیگزاگ، دایره، صلیبیها، با نقشروی دیوارها و تاقدوم یافت شده است. بر یهشمار

. (Kroger, 1978: 101-104)ین شده بود یمانند انگور و برگ آن، برگ نخل و کنگر تز )سواستیکا(، نقوش گیاهی

. تشابه زیاد این (Moorey, 1976: 65-66)دانند الدی میمی ششمو  پنجم ها را مربوط به قرنبُریمحققان این گچ

 ها مربوط به یککند که این پالکخواجه، این موضوع را تداعی میهرتسفلد از کاخ کوه یهها با پالک مکشوفبُریگچ

 زمانی هستند. یهدور

های اده قرار گرفته است و در محوطهساسانی مورد استف یههای دوربُریدر گچ ،بوفور یهسواستیکا یا صلیب شکست

( و خارک که متعلق به قرن پنجم و ششم میالدی 1385مرادی، یزدگرد )خان یه، قلع(Azarnoush, 1994)آباد حاجی

 (.12-13: 1339دست آمده است )گیرشمن،ه، باست
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 (1387دست آمده از کیش )پوپ و اکرمن، بُری به. گچ9شکل 

ست آمده در پالک به صویری واحد را ها جای گلخواجه، کنگرهاز کاخ کوهد ستیکا ت سوا های چهار پر را گرفته و با 

لحاظ رو هستیم که ازبهشکل روایهای کنگرهبُریزهاک نیز با گچ یههای بیشاپور و قلعوجود آورده است. در محوطهبه

دسننت آمد که درون آن درخت بُری بهی حاوی کنگرۀ گچشننکلی متفاوت هسننتند. از بیشنناپور و از تاالر موزاییک، پالک

زهاک از چهار طبقه تشکیل شده  یهای قلعبُری کنگره(. گچ209: 2، ج1378شود )گیرشمن،خرمای تزیینی دیده می

ستار سط آن نقش  شکل شش پری درون کادری دایره یهو در و ست )رجوع کنید به؛  «  پرادا(. »B -7شکل نمایان ا

جو کرد؛ شاید استفاده از این طرح ودار آشوری جستهای دندانهپناهها را باید در جاناست که منشأ این کنگرهمعتقد 

تواند کوه و درّه را یادآور شننود. در (. کنگره می308-309: 1383مفهوم دیگری جز تزیین صننرف داشننته باشنند )پرادا،

سر جهان، کوه سیاری وجود دارد کهسرا سمان و زمین به های مقدس ب آمده شمار میجایگاه خدایان و محل پیوند آ

ست و بلندی مقوله ست که فیا ست و متعلقای ا سخت ا سی بدان  ستر سه د سانالنف ست به موجوداتی برتر از ان ها

 (.102: 1372)الیاده،

های گل یهوجود آورندهدهنده و بشوند که نشانبر سواستیکا و کنگره، دوایری مماس بر یکدیگر مشاهده میعالوه

قوس چهار  یهوسیلیک از این دوایر بهشود که هرهای متقاطعی تشکیل میواقع این نقش از دایرهپر هستند. درچهار

(. مشابه این تصویر 226: 1386مدوّری در وسط آن است )سرفراز و فیروزمندی،  یهشود و نقطدیگر قطع میی هدایر

)شکل  ترخان، تیسفون و سلوکیه(، آشور، چال9(، کیش )رجوع شود به؛ شکل A، 10)شکل آبادی نظامهاعیناً از محوطه

10 ،B-Cاند.دست آمده( نیز به 
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 . دوایر متقاطع یا گل چهارپر10شکل 

 A- ،(؛ 236: 1396نظام آباد، طرح هرتسفلد )کروگرB-  سلوکیه؛C- (231: 1387فر،سلوکیه )محمدی 

 

 :3شمارۀ بُری گچ

سال همان شد، از  شاره  سی و کاخ کوه یهمحوط 1372تا  1370طور که قبل از این ا صل مورد برر سه ف خواجه در 

ستیِ سرپر سوی قرار گرفت. در این کاوش حفاریِ هیأتی به  شمالی حیاط مرکزی و در  یجبه یهها در ازارمحمود مو

های فاصننل پلکان و رواقبُری در حدهای گچبُری کشننف شنند. این پالککنار پلکان ورودی گالری نقاشننی، دو عدد گچ

ست آمد. همتر از طرفین پله بسانتی 20متر و عرض  2.5عرض و دراز، به ارتفاع صورت کمجرزها به یجانبی در ازار د

ستنقش گچ سمت را سمت چپکرار درختت ،بُری  ستطیلیگل و برگ در قاب ،های نخل و نقش  ست بندی م شکل ا

اساس خط تقارن به بُری فوق بر(. نقوش گچ89: 1375بُری تکرار شده است )موسوی،سطح گچ یههم( که در 5)شکل 

شده سیم  سمت قرینه تق شکیلهای مربعیبُری از قاباند. این گچدو ق سمت باالشکل ت سالم  یی آن تقریباًشده که ق

 اند.شدت تخریب شدههای پایینی بهمانده است و قسمتباقی
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 : نگارندگان(نبعخواجه )مموسوی از کاخ کوه یهبُری مکشوف. طرح گچ5شکل 

سمت پایین این گچازبا وجود تخریب بیش شکل و فرم کلی سازی، ازدلیل قرینهبُری، خوشبختانه بهحد در ق لحاظ 

عه قرار داد. این گچمی مل تکرار درختتوان این نقوش را مورد مطال قاببُری شنننا خل و گل و برگ در  ندی های ن ب

ست. نمون سقابل یهمستطیلی ا ست که همانند گچهترخان ببُری از چالاین گچ یهمقای شماردست آمده ا سه  یهبُری 

و  با این تفاوت که درون کادرها به جای درخت نخل و گل ؛شودیعرض و با ارتفاع زیاد دیده مصورت کمخواجه بهکوه

متعلق به اواخر  ترخان از مجموعه آثار معماریِچال یه(. محوطB، 11شننوند )شننکل های تودرتو دیده میبرگ، مربع

الزم به ذکر (. Thompson, 1976: 3-5و  11: 1385ساسانی و اوایل دوران اسالمی تشکیل شده است )ایازی و میری، 

شابه همین گل و برگ ست که م شکل  ها، از محوطهها و کادربندیا ست ) ست آمده ا (. A، 11قلعه یزدگرد نیز به د

برگی گیاهی )سننهی همایدارای نقش ،(12دسننت آمده از تیسننفون پایتخت سنناسننانیان )شننکل بُری بهگچ ،همچنین

سته( بوده و در درون کادرهای مربعهمبه ست )کروگر، شکلپیو شده ا صور  لحاظ بُری نیز از( این گچ202: 1396مح

 خواجه است.بُری کوهمقایسه با گچشکل، قابلمربع مایه و کادربندیِنقش
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 ترخانچال -Bیزدگرد؛  یهقلع -A. کادر بندی مربع شکل؛ 11شکل 

 

 (202: 1396برگی از تیسفون )کروگر،سه یهمایدیوار با نقش یه. زمین12شکل 

 ۀساز دانسته است. وی مرحلوساخت ۀکم دارای دو دورخواجه را دستِاساس شواهد معماری، کاخ کوههرتسفلد بر

داند سوم میالدی، یعنی اوایل حکومت ساسانی می ۀبه سددوم را مربوطۀ اول میالدی و مرحل ۀسدبه مربوطاول را 

متوالی ی هکار در این مجموعه پرداخت و شش الی به «گولینی» ،از سه دهه(. پس از گذشت بیش299 :1381)هرتسفلد،

گذاری گولینی در میان ه تاریخالبتّ (.Gullini, 1964)اسالمی را معرفی کرد  یهاستقرار از عصر هخامنشی تا دور

 د.شرو هشناسان مورد قبول واقع نشد و با موجی از انتقادات روبباستان

مجزا  یهوی از دو منطق .گذاری مطلق محوطه کردبه تاریخ اقدام «14کربن »اساس آزمایشات سرور غنیمتی بر

میخ چوبی بود  ،دوم ۀاز مالت و دیگر مواد ساختاری در سقف گالری برداشت شد و نمون ،کرد؛ اولین نمونه بردارینمونه
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 80-240±50های ترتیب تاریخها بهنمای جنوبی قربانگاه آتش استفاده شده بود. این نمونه ۀبرجستکه در ساخت نقش

اخیر و پس از انجام بررسی  یهدر ده .(Ghanimati, 2000: 145)میالدی را مشخص کرد  540-650±50میالدی و 

به  ،های سفالیروی دادهسترده براساس مطالعات گجمالی برخواجه، بنیکوه یهتبع آن محوط روشمند سیستان و به

خواجه دست آمده، کاخ کوههاساس نتایا بشده پرداخت. برهای گردآوریشناختی سفالشناسی و گونهبندی، گونهطبقه

 8تا  6های سوم سده یهدوم ساسانیان و دوری هاول اشکانیان، دور یهدور است؛استقراری متفاوت  ۀدارای سه دور

 .(Banijamali et al, 2016: 43)شود که مربوط به دوران اسالمی است هجری را شامل می

 

 گیرینتیجه

اش، در ادوار مختلف تاریخی مورد توجه دلیل موقعیت استراتژیک و خاص جغرافیاییای است که بهخواجه محوطهکوه

قبولی از اشکانی و ساسانی بوده است. پیش از این، تاریخ نسبتًا قابل یهدورقرار داشته و اوج شکوفایی آن مربوط به 

ها در تاریخی متأخرتر بُریعقیده داشت که این گچ« اشتاین»خواجه ارائه نشده بود. کاخ کوه یههای محوطبُریگچ

اجرای « هرتسفلد»ساسانی دانسته؛ اما  یهها را متعلق به اوایل دوربُریگچ« کروگر»اند. ها اجرا شدهبه نقاشی نسبت

پر و های ششداند. او براساس نقوشی مانند سواستیکا، گلپارت می یهبا دورها و همزماندوره با نقاشیها را همبُریگچ

با  اول میالدی است و از هر حیث یهدست آمده مربوط به سدهای بهبُریهای موجود، معتقد بود که گچکادربندی

قبول پژوهشگران بود؛ اما طی قرن اخیر و با های بابلستان و آشور مطابقت دارد. این نظر سالیانِ سال موردبُریگچ

های نوین، بُریهای جدید و کشف گچپی حفاری محوطه های مختلف و درشناسی در محوطههای باستانگسترش کاوش

شناختی قرار گیرند. برای این منظور سه پالک گونه یهخواجه مورد مقایسکوههای کاخ بُریاین امکان فراهم آمد تا گچ

 صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گرفتند.بُری، بهگچ

ست شای شن یهنکاتی چند در این مقاله  ست که ذکر آن باعث رو ضوع میترتوجه ا ست اینکه شدن مو شود: نخ

ش یهتاریخچ صلیب  ستیکا یا  سوا ستفاده از  سته به هزارا گردد و نباید میچهارم قبل از میالد در فالت ایران باز یهک

ستیکا در گچ سوا ست. دوم اینکه اگر  ضور این نقش را متأثر از فرهنگ یونانی دان شور  یههای محوطبُریح شکانی آ ا

شده، در گچ سانی حاجیهای محوطهبُریدیده  سا شده های کامالً  ست و جالبآباد و کیش هم مشاهده  تر آنکه پالک ا

بدان  بایددیگری که  یههای کیش قرابت بیشنننتری دارد. نکتبُریلحاظ فرم کلی نیز با گچخواجه ازبُری کاخ کوهگچ

ها بُریهاست. آنچه اکنون اهمیت دارد، این است که گچبودن رواقو الحاقی 3 یهشمار بُریتوجه شود، محل کشف گچ

گرفته، مطمئناً در شناسیِ صورتشده و مطالعات گونههای میدانیِ انجامهایی قرار دارند که طبق بررسیقروا یهبر ازار

ساخت شدهساز در کاخ کوهودورۀ دوم  ضافه  شانخواجه به بنا ا دوم، ایجاد رواق در  یهمعماری دور یهاند. بارزترین ن

ست که بدون چفتی هجبه سرا ست به وشمالی میان اول در زیر  یههای تزیینی دورستوندیوار گالری چسبیده و نیمب

 اند.ها دفن شدهاین رواق
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ها مربوط به بُریگچ یههای پیشین، احتماالً همبُریشده توسط موسوی با گچهای یافتبُریبا توجه به تشابهات گچ

های ترین شاخصههاست که از مهمآن یهرن و تکرار پیوستهای مهم این نقوش، تقااند. از ویژگیزمانی بوده یهیک دور

رو هستیم بهخواجه، بیشتر با نقوش هندسی و گیاهی روهای کاخ کوهبُریشود. در گچبُری ساسانی محسوب میهنر گچ

دی درواقع همان است بندار تقسیم کرد؛ این تقسیمها را به سه گروه مدوّر، مربع و کنگرهتوان آنلحاظ شکل می که از

 یهبُری بر روی الحاقات معماری دورگرفتن گچاند. قرارنظر گرفتهساسانی در یهبُری دورکه محققان، برای نقوش گچ

 یهخواجه را به دورهای کاخ کوهبُریشده، تعلق گچگذاری مطلق انجامشناختی در کنار تاریخهای گونهدوم، مقایسه

البتّه این نکته را نباید از  .ها احتمااًل مربوط به قرن سوم و چهارم میالدی هستندبُریسازد و این گچاشکانی ناممکن می

جا کرده و یا آن را تأیید گذاری را جابهتواند این تاریخهای جدید مییافتههای آینده و کشف نونظر دور داشت که کاوش

 کند.

 نوشتپی

شیدرن» -1 شتباه با «او شیدا( که امروزه به ا سامی دارای شود، در ادوار مختلف شناخته می «خواجهکوه»عنوان )او ا

شیدرنه»متعددی مانند:  شیدم او شتار»، «او شدا شیدا»، «او شیدر»، «او سکز»، «او سپند »، «کوه قعلوس»، «کوه 

(. معنای اسم این کوه به 167: 1391ین،بوده است )مهرآفر «خماهن»و  «کوهبن»، «کوه زور»، «کوه رستم»، «کوه

سی امروزی سنّ «کوه خدا» ،فار ست؛ ظاهراً «سرای ابراهیم»ت محلی به بوده و در  شهور ا پیش از  ابراهیم پیامبرِ م

 (.297: 1381اند )هرتسفلد،دانستهاسالم را با زرتشت یکی می

 (.15: 1379 ،شود )مهرآفرینپانزده بار نام این کوه در اوستا مشاهده می -2

 یهقهقهه )گاگاشننهر( و قلع یهسننام، قلع یهرسننتم، قلع یهکافران، قلع یهاین کاخ با اسننامی مختلفی چون قلع -3

  (.Alaei Moghaddam,2015:4356) شودمجوس نیز شناخته میسه

مجزای  یهاز دو منطق 14هایی را برای تعیین کربن خواجه توانسنننت نمونهدر بازدید از کوه «سنننرور غنیمتی» -4

از سنناروج و دیگر مواد سنناختاری که در سننقف ناهموار  ،هااصننلی انتخاب کند. اولین مجموعه از نمونه یهمحدود

شی به شدکار رفته بودگالری نقا ساخت نقوش  هایمیخاز گل ،دومی هو نمون ، انتخاب  شد که در  شت  چوبی بردا

ها در البراتوار دانشگاه کالیفرنیا در برکلی مورد آزمایش قرار کار رفته بود. این نمونهنمای جنوبی آتشکده بهبرجسته

 .(Ghanimati,2001) را آشکار کرد و ساز مجزای ساخت یهگرفت و دو دور

کند. این آرایه اغلب ن میشود که حدود نقش را معیّبین دو خط موازی طراحی می خمپا معموالً  یهنقوش زنجیر -5

خطی وجود دارد خطی و چندخطی، دوهای مختلفی چون: تکتزیینی استفاده شده و به گونه یهعنوان یک حاشیبه

 (.57: 1392زاده،)سامانیان و حسن

 منابع

 کتب:
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 .سروش انتشارات: تهران ،یستار جالل ترجمه ان،یاد خیتار در رساله ،1372 رچا،یم اده،یال -

 رانیا یملی هموز انتشارات تهران، ،یمعمار ناتییتز و هاهیآرا در بُریگچ ،1385 ،یریم مایس و یسور ،یازیا -

 .باستان

 یهنامهای سطحی، پایاناساس سفالخواجه برهای کوهنگاری نسبی محوطه، گاه1387جمالی، سیده لیال، بنی -

 شناسی، زاهدان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان.کارشناسی ارشد باستان یهدور

 تهران: انتشارات مولی. ترجمه دکتر یعقوب آژند، هنر پارتی و ساسانی، ،1376و اُمبرتو شراتو،  ماریو بوسایلی، -

: تهران مجیدزاده، یوسف ترجمه ،های پیش از اسالم()تمدن باستان ایران هنر ،1383 رابرت، ایدت؛ پرادا، -

 .تهران دانشگاهنتشارات ا

، سیری در هنر ایران، از دوران پیش از تاریخ تا امروز، ویرایش 1387پوپ، آرتر آپم و فیلیس اکرمن،  -

 سیروس پرهام، چاپ اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

 یساسان یهابُریگچ در آن راتیثأت و یورّناف و نیمضام زدگرد،ی یهقلع یهابُریگچ ،1385 مژگان، ،یمرادخان -

 .تهران دانشگاه تهران، ارشد، یکارشناس یهنامانیپا ،یاسالم و

 یهارشد در رشتکارشناسی یهنامهای ساسانی، پایانبُری، پژوهشی در گچ1386اقبال، چهری، محمد -

 شناسی، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.باستان

شناسی و هنر دوران تاریخی ماد، هخامنشی، اشکانی، ، باستان1386اکبر و بهمن فیروزمندی، سرفراز، علی -

 دوم، تهران: انتشارات مارلیک.ساسانی، چاپ

، سیری در هنر ایران از دوران پیش های ساسانیبُری، گچ1387یوردیس بالترو و آرتور آپهام پوپ،  شائیتش، -

ساسانی، چاپ اول، تهران: انتشارات علمی و  یهدخت نفیسی، جلد دوم، دوراز تاریخ تا امروز، ترجمه نوشین

 فرهنگی.

 انتشارات: تهران اول، چاپ ،یعیسم نجد فرامرز ترجمه ،یساسان یشاهنشاه خیتار ،1383 کالوس، پمان،یش -

 .کشور یفرهنگ راثیم سازمان

 ، هنرهای ایران، ترجمه پرویز مرزبان، تهران: نشر فروزان.1374فریه، دبلیو،  -

های باستان شناختی قلعه زهاک هشترود، مجموعه مقاالت همایش ، کاوش1383قندگر، جواد و دیگران،  -

هنگی شمال غرب، به کوشش مسعود آذرنوش، تهران، سازمان میراث فری هشناختی ایران حوزالمللی باستانبین

 و گردشگری، پژوهشکده باستان شناسی.

 سازمان انتشارات: تهران اول، چاپ بلوچستان، و ستانیس استان راثیم یفرهنگ یمایس ،1381 زمرد، ،یمیرح -

 .یفرهنگ راثیم

 یهنامهای ساسانی، پایانبُریها و گچنگارههای نمادین در سنگ، بررسی نقوش و نشان1390رستمی، هوشنگ،  -

 شناسی، زاهدان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان.کارشناسی ارشد باستان یهدور

 آوران.، آشنایی با معماری جهان، چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات فن1392زارعی، محمدابراهیم،  -
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 تهران: انتشارات هیرمند.نیا، چاپ سوم، ، اشکانیان )پارتیان(، ترجمه مسعود رجب1385کالا، مالکوم،  -

بُری ساسانی، ترجمه فرامرز نجد سمیعی، چاپ اول، تهران: انتشارات سازمان ، تزیینات گچ1396کروگر، ینس،  -

 ها )سمت(.مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 های نفت ایران.، جزیره خارک، چاپ اول، تهران: انتشارات شرکت1339گیرشمن، رومن،  -

وشی، تهران: انتشارات علمی بهرام فره یه، هنر ایران در دوران پارت و ساسانی، ترجم1370ن، رومن، گیرشم -

 و فرهنگی.

اصغر کریمی، جلد دوم، تهران: انتشارات  یههای بیشاپور(، ترجم، بیشاپور )موزاییک1378گیرشمن، رومن،  -

 سازمان میراث فرهنگی کشور.

 -خواجهشننناسننی و تشننکیل بانک اطالعاتی محوطه کوهبررسننی باسننتان، گزارش 1388محمدخانی، کورش.  -

 شناسی.سیستان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، پژوهشکده باستان

، باستان شناسی و هنر اشکانی، چاپ اول، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین 1387فر، یعقوب، محمدی -

 ها )سمت(.گاهکتب علوم انسانی دانش

 شناسی و هنر ساسانی، چاپ اول، تهران: انتشارات شاپیکان.، باستان1394فر، یعقوب و فرهاد امینی، محمدی -

شده های انجامای از نتایا مطالعات و کاوشخواجه زابل و خالصه، یادمان خشتی کوه1375موسوی، محمود.  -

شیرازی،  یهاهلل زادماری و شهرسازی ایران، به کوشش باقر آیتدر آن، مجموعه مقاالت اولین کنگرۀ تاریخ مع

 جلد چهارم، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور.

(، 1شناختی سیستان )فاز ، بررسی روشمند باستان1386حاجی، مهرآفرین، رضا و سیدرسول موسوی -

 .جلد 15شناسی کشور و دانشگاه سیستان و بلوچستان، باستان یهپژوهشکد

 ، بر چکاد اوشیدا، چاپ اول، تهران: نشر دریافت. 1391مهرآفرین، رضا،  -

 یانسان علوم پژوهشگاه تهران، زاده،یصنعت ونیهما یهترجم باستان، شرق در رانیا ،1381 ارنست، هرتسفلد، -

 .باهنر دیشه دانشگاه یفرهنگ مطالعات و

 مقاالت:

خمپا و جایگاه آن  یهوجوی نقش زنجیرشناخت و جست، 1392زاده، تابستان سامانیان، صمد و مینا حسن -

 .53-64، صص 2 یه، شمار18 یههنرهای تجسمی، دور -هنرهای زیبا یههای باستان، نشریدر تمدن

 .25 ۀشمار اثر، مجله ران،یا یمعمار در ُبریگچ هنر ،1374 ،یعل ،یسجاد -

 هجری، یهیاول قرون در غرب و اسالم جهان یعلم تعامالت ،1387 زمستان ،ییلولو وانیک و قاسم ،یفتاح -

 .172 – 151 صص ،11 شماره ،3 یهدور خ،یتار یهینشر

 .1-2، شمارۀ 35، سیستان در اوستا، فروهر، بخش چهارم، سال 1379، رضا ن،یمهرآفر -
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سیستان،  ها و قبور کوه خواجه، آرامگاه1391فرخنده، نائینی و مرجان شهرکیمهرآفرین، رضا و داوود صارمی -

 .66-53، صص 9، شمارۀ 3خراسان بزرگ، سال  یهپژوهشنام
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Analysis, Typology, and Chronology of Stuccos in the Palace 

of Kuh-e Khwajeh 

 
Zahir Waqs Abbasi* 1 

Reza Mehr Afrin2 

 Seyed Rasoul Mousavi Haji3 

 
Abstract 

"Oshida Mountain" (Mount Khajeh) has been used intermittently in the Sistan Plain 

because of its unique strategic position. In the southeastern slope of the mountain, there 

is a fortress trace that became known as the "Castle of the Disbelievers" after the arrival 

and conquest of the region. Based on the relative chronology of the pottery specimens of 

the two settlements in this castle, the first period dates from the third century BC to the 

end of the Sasanian period, and the second period is from the sixth to the eighth century 

AH. 

In the present study that follows a descriptive-analytical type of research, the stucco casts 

of the Khajeh Mountain Palace, which are divided into three groups: circular, square and 

congressional are investigated on the basis of archaeological reports. There is no 

plausible history for these stucco designs and no comprehensive comparative study has 

been carried out; in addition to architectural studies, more than hundreds of stucco art 

from various historical sites have been observed, identified and compared. These 

artworks were found to be very similar to the plaster castings of Bishapour of the 

Sassanid era, Hajiabad and Kish. Another point to note is the addition of porches on the 

north side of the courtyard on which the Khajeh Palace stucco designs are mounted and 

                                                           
1. PhD student of archeology in the historical era. University of Mazandaran (Corresponding Author) 

reza.vasegh01@gmail.com. 
2. Associate Professor of Archeology, Faculty of Art and Architecture, Mazandaran University 

reza.mehrafarin@gmail.com. 
3 . Associate Professor of Archeology, Faculty of Art and Architecture, Mazandaran University 

seyyed_rasool@yahoo.com. 



 98فصل پاییز  35ژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال پانزدهم، شماره  پ -نشریه علمی

  

 خواجه های کاخ کوهبُریگذاری گچشناسی و تاریختحلیل، گونهعنوان مقاله: 

 
254 

they were certainly added during the second phase of construction and this embarks the 

fact that they were added during the Sassanid era.  

Research aims: 

1. Identifying and dating the stucco designs of the Khajeh Mountain Palace. 

2. Studying the typology of stucco designs of the Khajeh Mountain Palace in terms of 

shape. 

Research questions: 

1. What era are the stucco designs of the Khajeh Mountain Palace related to? 

2. Are the stucco designs of the Khajeh Mountain Palace created during the erection of 

the first structure or added during the second construction? 

Keywords: Oshida (Mount Khajeh), the Khajeh Mountain Palace, Stucco designs, 

Typology, Dating, Sassanid Period. 

 

Introduction 

Oshida Mountain (Khajeh), 30 km southwest of Zabul, is one of the most significant 

archeological sites in Iranian history. This trapezoidal basaltic lava is about 120 meters 

above the surface of the Sistan Plain, with a length of 2 to 2.5 km east-west and 1.5 to 

1.7 km north-south and is located in the middle of the Great Hamoun Lake. Bearing in 

mind that modification in the government and central power is one of the most vital 

reasons in the conversion of the sciences, especially in architecture and decoration; 

hence, the history of science and art should not be regarded discrete from the history of 

social, economic and cultural revolutions (Fatahi and Lului, 2008: 151). One of the 

architectural decorations used in the Parthian and Sassanid monuments is the plaster 

decorations in the form of stucco designs. The artistic features of the stucco motifs and 

the style of plaster work were greatly expanded and flourished during this time, and 

specific patterns emerged during each period. This type of decoration, as a party 

tradition, entered Iran through Greece and Rome and regained its eastern character over 

time. The art cautiously developed early in the Sassanid era and peaked during the end 

of the age. In the archeological excavations and excavations of the Kuh-e-Khaje Palace, 

exemplary instances of stucco art and painting are exquisitely intertwined and the 
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geometric patterns are skillfully formed and repeated frequently. In the following we will 

examine in detail the stucco artwork of the area. 

Since the purpose of this study is to study, identify and date the stucco artwork of the 

Khajeh Palace, the research method is based on a descriptive-analytical method and a 

documentary and library study based on archaeological reports is carried out. In the 

plaster castings of the Kuh-e-Khaje Palace, we are faced with geometric and plant-based 

patterns that are constantly duplicated and symmetrical and can be divided into three 

groups of circular, square, and congressed; this categorization is similar to what scholars 

have applied when studying the stucco artworks of the Sassanid era. As the research 

progresses, more than hundreds of plaster castings from various sites in the historical 

period were observed, compared, and typologically compared, and found to be very 

similar to the stucco artworks of Sassanid sites. 

The first serious step in identifying the historic mountain took place in 1915 by Earl 

Stein, an English-speaking archaeologist; the results of his studies are documented in his 

famous book: "Deep in Asia" (Stein, 1928). Thereafter, the German scholar, Hertzfeld 

continued his exploration of Mount Khajeh. He visited the site in 1925 and returned four 

years later to study and survey it. The final result of his work was published in 1941 in 

the book "Iran in the Ancient East" (Herzfeld, 1941). The third scientific work after 

Hertzfeld's excavations at Mount Khajeh was carried out by an Italian delegation headed 

by Gulini in 1961, the results of which were published in a book called Mount Khajeh 

(Gullini, 1964). 

The archaeologist “Soror Ghanimati” began to study the ancient palace and documented 

many findings (Ghanimati, 2001). Mount Khajeh was the subject of a systematic 

archaeological survey by Sayed Rasoul Mousavi Haji and Reza Mehr Afarin in 2007, 

during which seven sites were identified from historical and Islamic times (Mehrafarin 

and et al, 2011: 44; Mehr Afarin & Mousavi Haji, 2007). In continuation of this process, 

the study of clay pottery for relative chronology was carried out by Leila Bani Jalali in 

2008 (Bani Jalali, 2008) and then in 2009 by a team supervised by Korosh Mohammad 

Khani was established for the purpose of launching a site database and aforementioned 

examined the site judiciously (Mohammadkhani, 2009). 

The excavations of Stein, Hertzfeldt and Mahmoud Mousavi led to the discovery of 

stucco artwork. The results of which are as follows: In a room in the western part of the 

painting hall, Stein discovered a plaster fragment with red residues in its holes. This 

plaster has a circular design and resembles that of Bishopour's plaster cast (Stein, 1928). 
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Hertzfeld also discovered several plaster castings from Mount Khajeh, which 

unfortunately did not specify the exact location of their discovery. Based on framing and 

motifs such as swastika and hexagonal flowers, he believed that the obtained stuccos 

belonged to the 1st century AD and in all respects corresponded to the plaster castings 

of Babylon and Assyria (Hertzfeld, 2002: 299). Dr Mahmoud Mousavi has also made 

plaster casts in his excavations, saying: "The porches can be clearly seen inside. 

According to the similar plastering found by Hertzfeld, who attributed it to the Parthian 

period, these stuccos, which coincided with and worked in the same manner, must also 

belong to the Parthian period' (Mousavi, 1375: 89). He correctly attributes these porches 

and stucco moldings to the second period of construction in Mount Khajeh. 

 

Conclusion 

Mount Khajeh is an area that, due to its strategic geographical location, has been 

considered in various historical eras specifically during the Parthian and Sassanid 

periods. Prior to that, the relatively acceptable history of plaster castings in the Khajeh 

palace had not been presented. Stein believed that these stucco artworks were executed 

at a later date than the paintings. Kruger considered the stucco to be of the early Sassanid 

era, but Hertzfeldt concludes that it was consistent with paintings and at the same time 

as the Parthian period.  Based on drawings such as swastikas, hexagons, and existing 

framing, he believed that the stucco artworks were from the 1st century AD and in every 

respect corresponded to the plaster castings of Babylon and Assyria. This idea was 

accepted year by year by researchers, but over the last century, with the expansion of 

archaeological excavations at various sites and the introduction of new sites and the 

discovery of new plaster artworks; basis for comparing the findings of the Khajeh 

mountain with other archeological discoveries was established; for this purpose, the three 

plaster board plates were studied separately. 

There are several points to be made in this article that adds clarity. First, the history of 

using the Swastika or broken-cross pattern dates back to the fourth millennium BC in the 

Iranian plateau, and the presence of this pattern was not influenced by Greek culture. 

Second, if swastikas were found in the enclosures of the court of Assyria, they were also 

found in the enclosures of the purely Sassanid lands of Hajiabad and Kish. More 

interestingly, the stucco artworks of the Khajeh mountain were alike in term of from to 

their Kish artwork counterparts. Another point to note is the discovery of the stucco 

artwork of number 3 and the addition of porches. What is imperative now is that the 
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plaster castings are located on the porches, which, according to field studies and 

typological studies, have certainly been added to the building during the second phase 

of construction at the Khajeh Palace. The most striking sign of the second period 

architecture is the creation of a porch on the north face of Mesopotamia, which is 

fastened to the gallery wall, and the first period decorative half-columns are buried 

beneath these porches. 

Given the similarities of the plaster castings found by Mousavi with the previous plaster 

casts, it is likely that all plaster casts are related to a specific period. An important feature 

of these motifs is their continuous symmetry and repetition, which is one of the most 

important features of the Sassanid art of stucco. In the plaster castings of the Khajeh 

palace, we are faced with geometric and plant motifs that can be formally divided into 

three groups: circular, square, and congressional; that is, in fact, the same scholars 

applied to Sassanid stucco categorization. Placing plaster on second-level architectural 

extensions and typological comparisons along with absolute dating made it impossible 

to attribute the stucco artworks of the Khajeh palace to the Parthian period; hence, the 

plaster works probably date back to the 4th century. Of course, it should be kept in mind 

that future explorations and discoveries of new discoveries can displace or confirm this 

dating. 
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