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چکیده
با توجه به اینکه هیچگونه نوشته و مدرک کتبی از دوره مادها تاکنون بدست نیامده است؛ آثار معماری به جای
مانده از این دوره میتواند کمکی شایان در شناسایی فرهنگ و هنر مادها داشته باشد .در این بین نقش تزئینات
معماری به دلیل هنری و سلیقهای بودن هنرمند ملموستر است .بر اساس شواهد تاریخی ،مادها در هنگام ورود
به فالت ایران با تمدنهای باشکوه ماناها ،کاسیها ،الیپیها ،عیالمیها و ...روبرو شدند .بنظر میرسد که قوم تازه
وارد به دلیل غالب شدن تدریجی بر اقوام بومی ،از هنر و معماری آنها استفاده کرده و عناصر معماری و هنر
تزیینی ملل تابعه را در آثار خود بکار گرفته است .از این رو ،سبکهای هنری گوناگون در تزئینات معماری آنها
دیده میشود و احتماال هر سبکی را از تمدنی جداگانه گرفته است .اینکه آرایه های تزیینی وابسته به معماری
مادها کامال بومی فالت است یا توسط مادها به جغرافیای ایران آورده شده ،پرسش اساسی این تحقیق است.
روش تحقیق در این مقاله ،استفاده از مدارک مکتوب و معتبر برگرفته از کاوشهای باستانشناسی و مشاهدات
میدانی برای بازشناسایی تزئینات معماری ماد است .سپس با مطالعه عناصر معماری دورههای قبل و همزمان مادها
و تطبیق آنها با هم ،سبکهای به کار رفته در تزئینات معماری مادها را بررسی میکند .نتیجه این تحقیق بیان
میکند که تزئینات معماری مادها تلفیقی گزینشی از هنر ملل تابع بویژه ماناها ،عیالمی و حکومتهای همجوار
همچون اورارتوها است و خالق سبک جدیدی در معماری ایرانی میباشد.
واژگان کلیدی :آرایههای تزئینی ،سبکشناسی ،ماد ،معماری
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سبکشناسی تزئینات معماری دوره ماد...
مقدمه

سبکشناسی پیرنیا ( )1392و باستانشناسی ماد

مادها برای اولین بار در  836ق.م توسط

نوشته مالزاده ( )1390اشاره کرد .به همین جهت

شلمانصر سوم شاه آشور وارد عرصه تاریخ شدند.

پژوهشی جامع میتواند راهگشای خوبی برای

این قوم ایرانی به احتمال زیاد در اواخر هزاره دوم

آشنایی بیشتر با سبکهای به کار رفته در تزئینات

و اوایل هزاره اول ق.م وارد فالت ایران شدهاند.

معماری این دوره مهم تاریخی باشد .بنابراین در

در مورد مادها اطالعات مستند زیادی وجود ندارد

این مقاله چند محوطه مادی که از اهمیت بیشتر

و بیشتر گفتههای مورخان یونانی است که چندان

برخوردارند شامل نوشیجان ،باباجان ،گودین مورد

قابل اعتماد نیستند .همچنین برخی از نوشتههای

بررسی قرار خواهد گرفت .با سبکشناسی تزئینات

شاهان آشور و بابل نیز در مورد آنها بدست آمده

معماری در این سه محوطه امید است در شناخت

که به دلیل دشمنی و رقابتی که با مادها داشتهاند

هنر این قوم قدمی هر چند کوچک برداشته شود.

باید با احتیاط از این منابع نیز استفاده کرد .به همین
جهت بهترین راه برای شناخت این قوم و هنر آنها

تزئینات معماری دوره ماد

مطالعه بر روی آثار به جا مانده از این قوم است.

تزئینات معماری شامل آن دسته از عناصر

در این بین چند محوطه مادی که از اهمیت بیشتری

معماری میباشد که نقش کاربردی آنها کمتر است

برخوردارند در این پژوهش مورد بررسی قرار

و بیشتر نقش تزئین و رونقدهی به بنا را دارند.

خواهند گرفت .بویژه محوطه نوشیجان که به دلیل

تزئینات معماری در محوطههای مادی عبارتند از:

شیوه ترک این مکان که به صورت صلح آمیز بوده

آجرهای لعابدار ،نیشهای تزئینی (پنجرههای

و انباشت خشتی و سنگی که از آثار معماری این

کور) ،طرح بهعالوه ،استفاده از رنگ ،طاقنماها،

محوطه صورت گرفته ،آثار این محوطه را ارزشمند

سنگفرشها ،پلهها ،پایه ستونهای سنگی و ...

کرده است .چرا که تقریبا دست نخورده باقی

البته برخی از عناصر نام برده عالوه بر جنبه تزئین

ماندهاند و دیوارهای آن تا نزدیک به سقف سالم

بنا ،دارای جنبه کاربردی نیز هستند.

باقی ماندهاند .تزئینات معماری در این محوطه از
زیبایی خاصی برخوردار هستند و در شناخت

تزئینات معماری در نوشیجان

مادها میتواند بسیار موثر واقع شوند.

الف .سبکشناسی نیشهای تزئینی (پنجرههای

در مورد سبکشناسی معماری و آرایههای

کور)

وابسته به آن در دوره ماد در بیشتر منابع باستان-

استروناخ معتقد است که این نوع تزئین

شناسی و معماری مطالب کمی پیدا میشود ،برای

دیواری در نوشیجان (تصویر  )1از جای دوری

مثال میتوان به کتاب مجموعه دروس باستان-

الگو نگرفته ،بلکه توسط خود معماران محلی به

شناسی تالیف سرفراز و فیروزمندی ( ،) 1387

وجود آمده و آنها بر اساس تجربه کار بر روی

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران
خشت و بدون هیچ واسطهای به این مهم دست
یافتهاند (استروناخ و رف.)208 :1390 ،
در دیگر محوطههای مادی نیز نیشهایی بدست

–
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پ .سبکشناسی نیشهای طاقدار
نیشهای طاقدار در ایران عالوه بر نوشیجان
(تصویر  )3در تپه ازبکی و محوطه پاتپه مالیر

آمده ،برای مثال در باباجان در تاالر منقوش (فریه،

بدست آمدهاند (مالزاده.)248 :1393 ،

 ،)16 :1374نیش خوب کار شدهای با کنارهها و

هر چند که در تپه ازبکی سه نیش در کنار هم و

کف چهار پلهای کشف گردیده که یکی از تزئینات

در یک چیدمان مثلثی شکل کشف نگردیده ،ولی

اصلی اتاق منقوش بوده است .در محوطههای دیگر

در این محوطه فالت مرکزی ،دیواری دیده میشود

مشابه این نیش با طرح چهار پلهای در ساختمان

که بر آن یک جفت نیش طاقدار تعبیه گردیده

سوخته  Iحسنلوی  IVBو باقیمانده نیشهای

است (استروناخ و رف.)209 -210 :1390 ،

مشابهی که فقط بخشی از آن برجای مانده در تپه

این نوع تزئینات شباهتهای نسبی با بخاری-

ازبکی بدست آمده است (استروناخ و رف:1390 ،

های دیواری دوره ایالمی شوش دارند (میرزایی و

.)207 -209

فیروزمندی.)69 :1385 ،

در مورد پنجرههای کاذب باید گفت که آشوری-

عالوه بر این در معماری اورارتو نیز طاقچههای

ها از قرن نهم تا هفتم پیش از میالد با چنین پنجره-

فرورفته دیواری زیادی بدست آمده است .برای

هایی آشنایی نداشتهاند ،اما در اورارتو این نوع

مثال در آرامگاه شماره یک آلتین تپه ،در داخل

پنجره در بناهای خشتی و سنگی دیده میشود.

اتاقها بر اثر کندهکاری طاقچههایی را برای قرار

پروفسور ولفرام نیز به شباهت پنجرههای بسته ماد

دادن هدایا تعبیه کردهاند که باالی آنها نیز دارای

و هخامنشی با نمونههای اورارتویی اشاره میکند

طاق هاللی میباشد (فیروزمندی.)139 :1376 ،

(ولفرام.)301 :1348 ،
ب .سبکشناسی طرح بعالوه
تزئین فرورفته بهعالوه شکل در معماری دیگر
محوطههای مادی به کار نرفته است ،اما این طرح
بر روی سفالهای نوع لرستان در زاگرس مرکزی
که مربوط به قرن  9و  8پیش از میالد میباشد به
چشم میخورد .همچنین این نوع تزئین بر روی
آجرهای منقوش و ظروف سفالی باباجان نیز دیده
میشود (تصویر ( )2گاف.)36 :1356 ،

ت .سبکشناسی قوسهای خشتی
طاق و تویزه قبل از دوره مادها ،در تمدن عیالم
بر روی سقف برخی آرامگاههای این دوره دیده
میشود (میرزایی و فیروزمندی .)68 :1385 ،در
زمان آشوریان نیز سقف قوسدار و طاق رایج بوده
است (پیوتروفسکی.)288 :1383 ،
در اواخر قرن  8پیش از میالد عالوه بر نوشیجان
(تصویر  )4در گودین تپه و تل جمه در فلسطین
اشغالی نیز از این نوع طاق زنی استفاده شده است،
تل جمه احتماال مربوط به تمدن آشور میباشد
(استروناخ و رف.)201 :1390 ،
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سبکشناسی تزئینات معماری دوره ماد...
ث .سبکشناسی پایه ستونها

عالوه بر محوطههای نام برده در ورودی

اولین محوطههایی که بطور حتم دارای عنصر

گوردخمههای منسوب به مادها نیز نقش ستون به

ستون هستند ،از عصر آهن در غرب ایران بدست

صورت آزاد دیده میشود ،که در آنها پایه ستون

آمدهاند .برای مثال از بقایای معماری دوره آهن تپه

هم مشخص است (غالمی و دیگران-391 :1385 ،

سگزاباد در سرسرای مرکزی آن نشانههایی از

.)343

استفاده از ستون در آن بدست آمده است (طالیی،
 .)138 :1387در حسنلو محوطه دیگر عصر آهن،

تزئینات معماری در تپه باباجان

عنصر ستون در طبقات  Vو  IVکشف گردید

الف .سبکشناسی آجرهای لعابدار

(سرفراز و فیروزمندی .)60 :1387 ،پس از آن

آجرهای لعابدار قبل از دوره مادها در سرزمین

حکومت مانا نیز از ستون در معماری خود استفاده

بینالنهرین ،همچنین فالت ایران و دشت

میکرده ،یکی از مهمترین کشفیات هیئتهای

خوزستان وجود داشته است .لیلی نیاکان به نقل از

باستانشناسی که در زیویه حفاری کردهاند ،بدست

ویلیامز استون میگوید « :قدیمیترین آجرهای

آمدن تاالر ستوندار میباشد که فقط پایه ستونهای

لعابدار در میانرودان متعلق به کاخ تیورکتی

آنها به جا مانده است (تصویر ( )5معتمدی:1374 ،

نینورتای اول در شهر کارتیو رکتی نینورتا در

.)36

 1244 -1208ق.م میباشد» (نیاکان-24 :1376 ،

پایه ستونهای زیویه دایرهایی شکل ،ساده و بدون

 .)23در بابل نیز آجرهای لعابدار وجود داشته ،که

تزئینات هستند که دارای قطری حدود  95تا 105

شاخصترین آنها در برج عظیم بابل و همچنین

سانتیمتر میباشند (لکپور .)33 :1380 ،در دوران

دروازه معروف به ایشتار میباشد (ملکزاده:1385 ،

ماد نیز این روند ادامه پیدا میکند و تاالرهای

.)20 -21

ستوندار جزئی جدا نشدنی از معماری میشود،

عالوه بر بینالنهرین در ایران(کنونی) نیز آجر

برای نمونه میتوان به گودین ،باباجان و نوشیجان

لعابدار بدست آمده است ،مکانهای دوره عیالمی

(تصویر  )6اشاره کرد.

که این نوع تزئینات از آنها کشف گردیده ،شامل:

در گودین تپه یک تاالر بزرگ پذیرایی 5 × 6
ردیف ستون چوبی با پایه ستونهای سنگی وجود

هفتتپه ،چغازنبیل ،شوش (تصویر  )7و تل ملیان
میباشند (گیرشمن.)26 -27 :1373 ،

داشته است (سرفراز و فیروزمندی.)37 :1387 ،

پس از دوره عیالمی در زمان ماناها نیز از این

این شیوه در باباجان تپه نیز دیده میشود ،مثال

نوع آجرهای تزئینی به کار رفته است .قالیچی تپه

سقف اتاق منقوش به وسیله ستونهای چوبی که

که در  7کیلومتری شمال شهرستان بوکان در

دارای پاستونهایی از سنگ هستند محافظت می-

آذربایجان غربی قرار دارد ،در مجموع  450تکه

شده است (همان.)52 :

آجر توسط قاچاقچیان و حفاران مجاز از این
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محوطه بدست آمده است (حسنزاده.)48 :1385 ،

اشاره میشود -1 :آرگیشتی هینیلی (بی اسمیت،

در زیویه (معتمدی )328 :1374 ،و تپه ربط 2نیز

 52 ،1378و  -2 .)53آلتین تپه ( فیروزمندی،

آجرهای مشابهی از دوره ماناها بدست آمده که

.)138 :1367

دارای نقوش بسیار زیبایی میباشند.

بنابراین باید گفت که قبل از مادها در منطقه از

آجرهای تپه سیلک که در مورد تاریخگذاری

رنگ در معماری استفاده شده و مادها به راحتی از

آنها اختالف نظر وجود دارد نیز از این نوع هستند

آنها الگو گرفتهاند ،که نمونه بارز آن در تپه باباجان،

(ملکزاده.)19 :1385 ،

گودین ،تپه ازبکی و  ...دیده میشود .در بناهای

در محوطه قلیدرویش نیز سه قطعه آجر منقوش

داخل دژ ازبکی فضاهای معماری زیادی دیده می-

همزمان با دوره مادها بدست آمده که بر روی یکی

شود .اندودی که بر سطح دیوارهای این فضاهای

از آنها نقش حیوان درندهای مشخص است.

معماری به کار رفته ،مخلوطی از کاه و گل است و

همچنین در محوطه شمشیرگاه که مربوط به دوره

در تعدادی از اتاقها روی اندود با مادهای مانند

مادهاست ،تعداد  61قطعه آجر منقوش به دست

گچ یا آهک ،سفیدکاری شده است (مجیدزاده،

آمد که با نقوش انسانی ،جانوری و هندسی مزین

.)40 :1379

شدهاند (مالزاده.)310-308 :1393 ،
پ .سبکشناسی سنگفرش در باباجان
ب .سبکشناسی رنگ در باباجان

سنگفرش در زمان ساخت ساختمان باباجان

به احتمال مدت کمی پس از ساخت اولین سازه-

عنصر جدیدی در معماری نبوده است .زیرا در تپه

های معماری ،بشر از رنگ استفاده کرده است.

ربط که مربوط به زمان ماناها (حکیمزاده:1383 ،

برای مثال در روستای زاغه که مربوط به اواخر

 )230میباشد سنگفرشهایی زیباتر با نقش و

هزاره هشتم پیش از میالد میباشد ،در برخی موارد

نگار بهتر از نمونه باباجان بدست آمده که بر این

روی اندود کاهگل دیوارها را با رنگ تزیین می-

مهم صحه میگذارد (حیدری .)205 :1386 ،در

کردهاند (ملکشهمیرزادی .)326 :1382 ،در هزاره

زیویه نیز استفاده از سنگفرش رایج بوده ،در این

پنجم پیش از میالد در سیلک ،دیوار اتاقها با رنگ

محوطه کف حیاط با سنگ مفروش گشته و

قرمز که مخلوطی از اکسید آهن و آب میوه می-

همچنین محوطهای در غرب حیاط وجود دارد که

باشد رنگ آمیزی گردیده است (پوپ-18 :1374،

دارای کف سنگفرش است (معتمدی-34 :1374 ،

 .)17پس از آن عیالمیها نیز از رنگ به وفور در

 .)32عالوه براین در محوطه گودین که تقریبا

معماری استفاده کردهاند (همان.)20 :

همزمان با باباجان میباشد آثار سنگفرش در داخل

اورارتوها نیز در معماری از رنگ به عنوان یک
آرایه معماری استفاده کردهاند .برای مثال در اینجا
به دو مورد استفاده از رنگ در معماری اورارتو

اتاق  49بدست آمده که دارای یک آبگذر نسبتا
بزرگ بوده است (مالزاده.)185 :1393 ،
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تزئینات معماری در گودین تپه

گذاشتهاند .آثار شکوه ماناها در محوطههای

الف .سبکشناسی نیمکت و آتشدان در داخل بنای

حفاری شده حسنلو ،زیویه ،ربط و قالیچی تپه

دژ گودین

دیده میشود .اولین تاالر ستوندار شناخته شده در

در مورد نیمکت یا سکوها باید گفت که در

سطح فالت در محوطه حسنلو دیده میشود که به

زمان اورارتوها نیز از این نوع سکوها دیده شده که

احتمال زیاد مادها از آن در ساخت تاالرهای

برای نمونه میتوان به نیمکتهای سنگی قارنی

ستوندار نوشیجان ،گودین و  ...استفاده کردهاند.

یاروک اشاره کرد (حاجیزاده .)145 :1374 ،در

همچنین سنگفرشهای بسیار زیبای تپه ربط نشان

تاالر ستوندار حسنلو نیز سکویی به ابعاد  2 ×3متر

میدهد که مادها در ساختن سنگفرشهای باباجان

در فاصله  3/5متر از در ورودی سمت شمال تاالر

الگوی بسیار مناسبی داشتهاند و به راحتی از این

وجود دارد (سرفراز و فیروزمندی.)61 :1387 ،

فن در کار تزیینات معماری سود بردهاند .عالوه بر

همچنین در نوشیجان هم که یک بنای مربوط به

این ماناها تاثیر بسیار مهم دیگری بر آرایهها

دوران ماد میباشد ،در تاالر ستوندار آن همانند

معماری مادها گذاشتهاند و آن بحث آجرهای

گودین و حسنلو سکوی خشتی بدست آمده است.

لعابدار است .این آجرها در محوطههای مانایی

در مورد سبکشناسی آتشدان گودین نیز باید

قالیچی تپه ،زیویه و ربط نیز دیده میشود.

گفت که عالوه بر این مکان در محوطههای

همچنین عالوه بر تزیینات نام برده در آرایههای

حسنلو ،باباجان و نوشیجان نیز آتشدان خشتی یا

دیگری همچون نیمکت ،آتشدان ،پایه ستون و

محلی برای قرار دادن آتش کشف شده است .در

نیشهای تزیینی به طور مستقیم ماناها بر مادها

معبد مرکزی نوشیجان و در نیمه غربی فضای

تاثیر گذاشتهاند .دلیل این مدعا نیز آن است که همه

اصلی معبد ،در برابر تورفتگی بدون تزئین غربی و

این آرایههای معماری در محوطه مانایی حسنلو

تقریبا فرورفتگی تزئین شده شمال غربی ،آتشدان

وجود دارند .البته همین تزیینات معماری ،در نقاط

واقع شده است (تصویر( )8استروناخ و رف،

دیگری نیز بدست آمده که قبل از ماناها و یا

.)53 -54 :1390

همزمان با آنها بودهاند اما با توجه به نزدیکی این
دو حکومت به احتمال زیاد مادها از ماناها الهام

نتیجهگیری

پذیرفتهاند .دولت دیگری که به صورت مستقیم بر

مادها در هنگام ورود به فالت ایران با ملتهای

هنر مادها تاثیر گذاشته است ایالمیها هستند .این

همچون ماناها ،کاسیها ،الیپیها ،عیالمیها و ...

حکومت کهنسال که در خوزستان و کوههای

روبرو شدند که صاحب تمدن و فرهنگ پیشرفته-

جنوبی زاگرس قرار داشته احتماال بر برخی

ای بودند .در این بین نقش ماناها بارزتر است و

تزیینات معماری همچون رنگ و قوسهای خشتی

احتماال بیشترین تاثیر را بر تزیینات معماری مادها

دوره مادها بیتاثیر نبوده است.

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران
عالوه بر حکومتهای سطح فالت ایران ،مادها
از هنر ملتهای دیگری همچون اورارتو و آشور

–

واحد شوشتر

به دنیا معرفی کرده و مقدمات هنری امپراطوری
بزرگ هخامنشیان را فراهم کردهاند.

نیز استفاده کردهاند که به احتمال زیاد این
تاثیرپذیریی غیر مستقیم بوده است .یعنی اینکه

منابع

مادها هنر این دولتها را از طریق حکومتهای

 -استروناخ ،دیوید و رف ،مایکل.

بومی فالت همچون مانا و ایالم پذیرفتهاند .دلیل

 .1390نوشیجان ( 1بناهای بزرگ

این مدعا نیز وجود همان آرایههای معماری در

دوره ماد) ،ت :کاظم مالزاده ،همدان:

حکومت مانا است که در اورارتو و آشور نیز دیده

چاپ اول ،انتشارات دانشگاه بوعلی

شدهاند .البته در این بین استثنائاتی نیز دیده می-

سینا

شود ،مثال نیشهای طاقدار مادی تاکنون فقط در

 -اسمیت ،آدام بی .1378 .آفرینش

اورارتو دیده شدهاند .تنها تزیین معماری که فقط

چشماندازی اورارتویی در ماوراء

در معماری خود مادها مشاهده شده و به احتمال

قفقاز جنوبی (پژوهشی در نظام

نوآوری آنها بوده ،مربوط به طرح بعالوه میباشد

معماری سیاسی) ،ت :بهرام آجرلو،

که فقط در نوشیجان دیده شده است و به احتمال

مجله آثار :)1( ،ص 37 – 25

مربوط به اعتقادات آنها میباشد.سبکشناسی

 -بهزادی ،رقیه .1371 .ماناها قومهای

تزئینات معماری مادها ثابت کرد که بیشتر سبک-

کم شناخته کهن ،مجله چیستا-89( ،

های به کار رفته در آنها پیش از حضور مادها در

 :)90ص 1054 -1060

فالت ایران و دولتهای همجوار وجود داشته

 -پوپ ،آرتور اپهام .1374 .معماری

است .بنابراین میتوان گفت که هنر مادها (حداقل

ایران پیروزی شکل و رنگ ،ت:

در بحث آرایههای معماری) توسط این قوم به

کرامت اله افسر ،تهران  ،انتشارات

سطح فالت آورده نشده ،بلکه در بیشتر موارد

فرهنگسرا یساولی

هنری بومی بوده و سابقه طوالنی در منطقه زاگرس

 -پیرنیا ،محمدکریم .1392 .سبک-

داشته است .به همین جهت میتوان گفت که هنر

شناسی معماری ایرانی ،تدوین دکتر

مادها متشکل از هنر مردم تابع بوده و به نوعی این

غالمحسین معماریان ،نشر سروش

قوم با جمعآوری این هنرها در پیکره یک هنر

دانش ،چاپ چهاردهم

ایرانی توانسته است هنر خاص خود را به وجود

 -پیوتروفسکی ،بوریس .1348 .تمدن

آورد .ولی در این بین نباید نقش آنها را در پیشرفت

اورارتو (بخش اول :پادشاهی وان

این سبکها کنار گذاشت ،چرا که مادها با تجمع

اورارتو) ،ت :حمید خطیب شهیدی،

این خرده فرهنگها آنها را در قالب یک هنر واحد
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سبکشناسی تزئینات معماری دوره ماد...
تهران ،چاپ اول ،ناشر پژوهشکده

سومین کنگره تاریخ معماری و

باستانشناسی

شهرسازی ایران ،جلد دوم ،ارگ بم-

 -حسنزاده ،یوسف .1385 .تحلیل

کرمان ،ص 343 -401

آماری بقایای معماری محوطه مانایی

 -طالیی ،حسن .1387 .باستانشناسی

قالیچی بوکان ،باستان شناسی:)3( ،

و هنر ایران در هزاره اول قبل از

ص 49 -51

میالد ،تهران ،چاپ ششم ،انتشارات

 -حیدری ،رضا .1385 .گزارش

سمت

مقدماتی دومین فصل کاوش تپه

 -عباسنژاد سرستی ،رحمت ،مجتبایی

ربط 2شهرستان سردشت ،آرشیو

ثبوتی ،رقیه .1393 .معماری مناطق غربی

میراث فرهنگی و گردشگری صنایع

مازندران و بخشهای شرقی گیالن در

دستی آذربایجان غربی

عصر آهن ،مجله پژوهشهای باستان-

 -دهخدا ،علی اکبر .1377 .لغتنامه

شناسی ایران :)7( 4 ،ص 80 - 67

دهخدا ،جلد نهم ، ،چاپ دوم ،ناشر

 -فریه ،ر .دبلیو .1374 .هنرهای ایران،

موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه

ت :پرویز مرزبان ،تهران ،چاپ اول ،نشر

تهران

و پژوهش فروزان

 -رهبر ،حمید .1375 .معماری عصر

 -فیروزمندی ،بهمن .1376 .معماری

آهن باباجان تپه در غرب ایران ،پایان

آلتین تپه در عهد اورارتو ،مجله اثر:)28( ،

نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت

ص 139 -140

مدرس

 -فیروزمندی ،بهمن ،نیک گفتار ،احمد.

 -سرفراز ،علی اکبر و فیروزمندی،

 .1387کورگانهای سکایی ،مرکز

بهمن .1387 .باستانشناسی و هنر

تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی ،مجله

دوران تاریخی (ماد ،هخامنشی،

پژوهشهای تاریخی دانشگاه سیستان و

اشکانی ،ساسانی) ،چاپ چهارم،

بلوچستان :ص 158 -162

تهران ،انتشارات مارلیک

 -کالیس ،ولفرام .1348 .معماری

 -غالمی،

پاکنژاد،

اورارتو ،ت :غالمعلی همایون ،مجله

غالمحسین،

مهندس ،اجرایی ،صامت ،کرامتفر،

بررسیهای تاریخی :)22( ،ص - 289

مهدی .1385 .شناخت ویژگیهای
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ساختاری گوردخمههای منتسب به

 -گاف مید ،کلر .1356 .لرستان در نیمه

دوره ماد در محدوده کنونی ایران،

نخست هزاره اول ،ت :فرخنده اعتصام،

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات

 -ملکزاده ،مهرداد .1385 .آجرهای

فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی ،مجله

منقوش عصر آهن پایانی ماد شرقی

بررسیهای تاریخی :ص 13 -48

(سیلک ،شمشیرگاه و قلی درویش)،

 -گیرشمن ،رومن .1376 .تاریخ هنر

فصلنامه تاریخ ایران باستان :)3( ،ص

ایران ( )1فرهنگهای هنری ایران ،ت:

 -ملکشهمیرزادی ،صادق .1382 .ایران

یعقوب آژند ،تهران ،چاپ اول ،انتشارات

در پیش از تاریخ(باستانشناسی ایران از

مولی

آغاز تا سپیده دم شهرنشینی) ،چاپ دوم،

 -گیرشمن ،رومن .1389 .تاریخ ایران از

معاونت پژوهشی سازمان میراث فرهنگی

آغاز تا اسالم ،ت :دکتر محمد معین،

کشور

تهران ،چاپ اول ،انتشارات سپهر ادب

 -مالزاده ،کاظم .1393 .باستانشناسبی

 -مجیدزاده ،یوسف .1370 .تاریخ و

ماد ،تهران ،چاپ اول ،انتشارات سمت

تمدن ایالم ،تهران ،چاپ اول ،مرکز نشر

 -مالزاده ،کاظم .1394 .تاثیر کاربرد

دانشگاهی

ساختههای آهنی در پیشرفت تکنولوژی

 -مجیدزاده ،یوسف  .1379.گزارش

و تحوالت اجتماعی و اقتصادی جوامع

مقدماتی دومین فصل حفریات باستان-

عصر آهن پایانی(با تاکید بر غرب و

شناختی در محوطه ازبکی شهرستان

شمال غرب ایران) ،مجله جامعهشناسی

ساوجبالق پاییز ،1378مجله باستان-

تاریخ :)1( 7 ،ص 225 - 205

شناسی و تاریخ :)2(14 ،ص 49 -38

 -مالزاده ،کاظم ،صاحب محمدیان،

 -معتمدی ،نصرتاهلل .1376 .زیویه2

منصور . 1390 .مطالعه و معرفی شیوه

(کاوشهای سال  ،)1374پژوهشگاه

بدیع طاقزنی دوره ماد در تپه نوشیجان

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال

مالیر ،مجله مطالعات باستانشناسی3 ،

جامع علوم انسانی،

سازمان میراث

( :)2ص 138 - 119

فرهنگی :)16( ،ص 32 -37

 -موسوی ،علی ،سعیدی ،سپیده.1384 .

 -معتمدی ،نصرتاهلل .1374 .زیویه

یک آجر لعابدار چند رنگ از ایران غربی،

قلعهای ماننائی مادی ،مجموعه مقاالت

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی،

کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران،

مجله باستان پژوهی پایی)13(،ص 9 - 3

ارگ بم -کرمان ،جلد نخست ،چاپ اول،

 -میرزایی ،آزیتا ،فیروزمندی ،بهمن.

انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور

 .1385معماری مسکونی دوره ایالم،
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فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

جدول -1سبکشناسی تزئینات معماری دوره ماد
نوع تزئین معماری

محوطه مادی صاحب سبک

مکانهایی که سبک مشابه را در دورههای قبل یا همزمان با مادها دارند

نیشهای تزئینی (پنجرههای

نوشیجان ،باباجان ،تپه ازبکی

حسنلو  ،IVBاورارتو

کور)
طرح به عالوه

نوشیجان ،باباجان(آجرهای منقوش)

***

نیشهای طاقدار

نوشیجان ،تپه ازبکی ،پاتپه مالیر

اورارتو (آرامگاه شماره یک آلتین تپه)

قوسهای خشتی

نوشیجان ،گودین

ایالم ،آشور ،اورارتو

آجرهای لعابدار منقوش

باباجان ،سیلک(؟) ،قلیدرویش،

بینالنهرین(کاخ تیورکتی نینورتای اول ،نمرود کاخ شلمنزار سوم ،برج

شمشیرگاه

عظیم بابل و دروازه ایشتار) ،ایالم(هفت تپه ،چغازنبیل،
شوش ،تل ملیان) ،مانا( قالیچی تپه ،زیویه ،ربط)2
تپه زاغه ،تپه علیکش دهلران( 5800 -6200ق .م) ،ایالم(زیگورات

استفاده از رنگ

باباجان ،تپه ازبکی ،گودین

سنگ فرش

باباجان ،گودین

تپه ربط

نیمکت

گودین ،نوشیجان

اورارتو( محوطه قارنی یاروک) ،حسنلو

آتشدان

گودین ،باباجان ،نوشیجان

حسنلو

پایه ستون

گودین ،باباجان ،نوشیجان

حسنلو ،زیویه

چغازنبیل و شوش) ،اورارتو( محوطه آرگیشتی هینیلی و آلتین تپه)
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