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 چکیده

ت شد و با ترکیب آب، گِل درس ابتدا شاید نخستین مصالحی بود که آدمی توانست در آن دست ببرد و بدان شکلی دلخواه بدهد. خاک،

سیاری . چون گذشت زمان برسدیم و شاید هم بیشتر هزار سالی از گل و خشت به بیش از ده وربهرهۀ نیشیپ ، خشت پدید آمد.ازآنپس

 از این آثار گلی و خشتی را از میان برده است.

دیگر بناهای  ؛جمشیدکاخ شوش و کاخ تخت ؛زیگورات چغازنبیل ؛های خشتیخانه ؛هانخستین خشت ۀ مباحثی چون:دربردارندگفتار زیر 

از  ؛الواح گلی ؛مانده از پیش از اسلام یجابناهای خشتی سالم و به ؛های کهنابعاد خشت ؛شواهدی از معماری خشتی جهان ؛خشتی

پیشینه و روند از خاک تا پیدایش خشت و سپس آجر را  کندیماست که کوشش  آجر در متون کهن فارسی ؛ وخشت پخته تا آجر

 بازگوید.

 آجر / الواح/خشت پخته / معماري خشتي  /خشت /خاککلیدواژه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آثاری از خشت و گل است هرکجا 

 ایـــده آل مـردمِ صـاحب دل است

 «نادم یزدی»

 ۵۲۲-۵۴۲نشریه علمی معماری اقلیم گرم و خشک. سال دهم، شماره پانزدهم، صفحات  
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 مقدمه -۱

، دل غارها و فراز درختان را رها کرد و خود را به زمین هموار سپرد، نیاز به پناهگاهی هاکوهدم روزی که دامنۀ بشر نخستین، از سپیده

ره زیستند از چوب بهها میپیدا نمود که هم از گرما و سرما در امان باشد و هم از گزند حیوانات وحشی بر کنار. آنان که در کنار جنگل

 های خشك و بایر بودند به سراغ سنگ و خاک رفتند.دند و آنانی که در زمینبرمی

ی بشر، سازخانهشد. از تاریخ نخستین آثار به فراوانی یافت می جادر همهترین مصالحی بود که ابیدستبرای انسان نخستین، خاک 

ی در ایران پیرامون ده هزار سال پیش سازخانهنوشتۀ مهدی فرشاد، نخستین آثار  بنا بر(، امّا 6731فرشاد،نیست )اطلاع دقیقی در دست 

 (6731داند. )فرشاد، پنجم پیش از میلاد می را در ایران مربوط به هزارۀ« چینه شکلیبی با گل سازخانهروش »است. همو آغاز 

زنند. های خود قدمت آن را بیشتر تخمین میباستان شناسان در حفّاریراجع به تاریخ استفاده از گل، اطّلاعاتی وجود دارد، امّا همواره 

 توان تاریخ دقیقی ارائه داد.بنابراین نمی

 ها نخستین خشت ۱-۱

 صورتبهها را پذیر، نخستین خشت گونه، برای کاربرد بهتر گل، این عنصر انعطافوخاکآببشر نخستین پس از آگاهی از آمیختگی 

برای درگیر شدن آن با ملات گل، در سطح زیرین آن چهار فرورفتگی ایجاد کرد که نخستین  آنگاهدرآورد و  شکلیضیبای توده

های شود. سپس خشتی تپّۀ سیلك کاشان )هزارۀ سوم پیش از میلاد( و چغامیش دیده میهاکاوشها در خشت گونهنیاهای نمونه

تاکنون مدرکی مستندی که  (641: 3 ج ،6731دست آمد. )ورجاوند،بی بهمستطیل و مربع با دست ساخته شد و سرانجام خشت قال

دست نیامده، امّا بسیاری بر این گواهی دهد نخستین بار کدام قوم و در کدام سرزمین، خاک رس را به قالب ریخته و خشت زده، به

وانستند ت هاآنی سنگ و نی استفاده کرد. جابهشد از آن در خاک رس، خصوصیاتی یافتند که می هایسومر»باورند که نخستین بار 

 (116: 6711)متقی، « خشت بسازند.

است که سومریان جزء نخستین اقوامی بودند شده آشکار آمدهدستبههای اخیر و بررسی الواح گلی شناسی سدههای باستاناز کاوش

 هایها با دیدن ترکآنکه: سومری ازجملهاند، هایی زدهکه به ساخت خشت مبادرت کردند و برای تاریخ پیدایش آن حدس و گمان

ر و کارهای دیواهای گلی برای بردند و به ساخت مکعبهای رود دجله و فرات که انباشته از خاک رس بود، به این ویژگی پی کرانه

 سازی پرداختند. خانه

نیز  هانآی رود نیل غافل شد زیرا های کنارهدانند، نباید از نقش تمدّنکه برخی آن را آغاز تمدّن بشری می نیالنهرنیبدر کنار تمّدن 

 های این عنصر خاکی پی برده باشند.باید به ویژگی

د شاه از دیوان . فردوسی گوید: جمشیگرددیبازممۀ فردوسی به دوران جمشید پیشدادی پیشینۀ کاربرد خشت در ایران بنا به نوشتۀ شاهنا

 (6731کار برند. )فرشاد، وری از قواعد هندسی، این ابزار را بهخواست که با خاک خشت بزنند و با بهره

 را ناپاک (6بفرمـود دیـــوانِ)

 هرآنچ ازگـــل آمد چـو بشناختند

 یوار کردبه سنگ و به گچ، دیـو د

 

 به آب انــدر آمیختنِ خـــاک را

 سبك خـشت را کــالبد سـاختند

 نخست از بـرش هـندسی کار کرد

 

 «شاهنامۀ فردوسی»
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 7×1ها به اندازۀ داند. این خانهسازی خشتی در ایران را متعلّق به حدود هشت هزار سال پیش میهایی از خانهنشانه (1رومن گیرشمن )

 (6731شدند. )فرشاد، که در آفتاب خشك می شدهساختههایی تقریباً مستطیلی متر بوده و از خشت

« نیالنهرنیب»و « اریحا»ی مربوط به شهرهای شناسباستانهای اوشی کاربرد خشت را بر اساس کترین نمونهامّا، طلوع آشتیانی، کهن

شناسان مّا اگر ادّعای باستان( 6711، آشتیانی طلوع رسد، )سال پیش از میلاد مسیح می 1888به بیش از  هاآنداند که سابقۀ می

 است. شده کشفترین آن تاکنون در آنجا چغامنش درست باشد باید گفت که کهن

 هاي خشتيخانه ۲-۱

های گلی نخستین در گنج دارا )گنج درّه( نیز یافت آثاری از ساختمان»نویسد: مهدی فرشاد ذیل بحث معماری تا دورۀ هخامنشی می

اند. دیوارهای بخش زیرین این ها را به اواسط هزارۀ هشتم تا اواسط هزارۀ هفتم پیش از میلاد رسانیدهشده است. زمان این ساختمان

بوده و روی آن دیوارها با گل اندود شده است. نخست، بناها بدون  متر كدرازای یهایی صاف یا محدّب بهو خشت سنگتختهاز  آثار

 (6731. )فرشاد، اندهای خشتی پدید آمدههای مکعبی با اجاقنظم هنری خاص بوده است، امّا در مراحل بعدی ساختمان

یگر سازی همراه با درسد که در شیوۀ خانهنظر میاست. چنین به شدهدهیدسازی نخستین انههایی از لرستان نیز آثاری از خدر بخش

های آغازین هزارۀ ششم پیش از میلاد، پدید آمده باشد که طیّ آن های زندگی، تحولاّتی در درازنای اواخر هزارۀ هشتم تا سدهجنبه

 (6731. )فرشاد، اندی و گلی دادههای خشتجای خود را به خـانه جیتدربههای اّولیه زاغه

رود مار میشترین جوامع اوّلیۀ دشتی و اسکان بشری در ایران بهدر سیلك )نزدیك کاشان( که یکی از کهن شدهانجامی هایبردارخاک

 (6731نجم پیش از میلاد وجود داشته است. )فرشاد، پ شکل از هزارۀسازی با گل بیحاکی از آن است که روش خانه

ی شکل بوده و در اواخر هزارۀ مرغتخمتودۀ  صورتبهسازی جای خود را به خشت داد که ابتدا در هزارۀ چهارم پیش از میلاد، روش چینه

شده، اختراعات ایرانیان محسوب می ازجملهکه در کالبدهای چوبی ریخته و  گوشهراستهای به خشت جیتدربهچهارم پیش از میلاد 

 درآمده است. 

در دسترس همگان نبوده است و  کمدستشده و یا وران باستان در مرزهایی چون شوش، مصالح سنگی به فراوانی یافت نمیدر د

 (644 ،671 -671: 6731)فرشاد، « خشت خام و آجر بوده است. صورتبهها مرکب از مصالح خاکی مصالح ساختمانی متداول آن زمان

ه تپّۀ حسنلو، متعلّق به هزارۀ دوم پیش از میلاد، تپّۀ باباجان حدود هزارۀ اوّل پیش از میلاد، توان باز دیگر مناطق مسکونی ایران می

ختۀ ی هیئت ایتالیایی به سرپرستی مارتوسیوتوزی در شهر سوشناسباستانگودین تپّه و نوشیجان تپّۀ همدان دانست. در اکتشافات 

شتر دو یهای مسکونی )بهای ساختمانسوم پیش از میلاد روشن شد که طاق پوشسیستان واقع در کنارۀ رود هیرمند، متعلّق به هزارۀ 

سال پیش  1488حدود همچنین در بررسی بقایای نوشیجان از توابع همدان، متعلّق به( 6733اشکوبه( از خشت بوده است. )زمرشیدی، 

تاریخی، لوحۀ آجری  سند دیگری نیز بر خشتی بودن بناهای (6733ست. )زمرشیدی، که مصالح اصلی بنا خشت بوده ا شدهدهیداز میلاد 

 (6733ارصد سال پیش از میلاد مسیح است. )زمرشیدی، در دو هزار و چه (4( مؤسّس امپراتوری اَکاد )7« )سارگن»از زمان 

 زيگورات چغازنبیل  ۳-۱

 681×681چغازنبیل در هفت تپّۀ خوزستان قرار دارد. این بنا به ابعاد  (1ر معماری خشتی ایران بنای زیگورات )آوهای شگفتیکی از پدیده

ت این بنا از آجر، سنگ و سال پیش از میلاد به یادگار مانده است. اسکل 6118از متر در پنج اشکوبه )طبقه( بوده و  11متر و ارتفاع 

مانند گواهی آن است که معبد اوّلیه اثر بی های هشتاد سالۀ اینگزارش رومن گیرشمن از کاوش (6733خشت است. )زمرشیدی،
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 شدههساختمربع و شامل دو معبد و تعدادی اطاق با حیاط مرکزی و کف سازی زیبایی بوده و تنها با استفاده از خشت خام  صورتبه

گیریم ه مینتیج نجایازا است(. شدهدرستگردد که فقط از خشت خام است. )گیرشمن بعد از بریدن سکّوی طبقۀ اوّل متوّجه ناودانی می

در مرحلۀ دوم ساخت، تغییرات زیادی از جهت طرح و ( 6737ختمانی بدون روکار آجری بوده است. )طالبیان، که اوّلین مرحلۀ سا

 طورهبی است که هر طبقه اگونهبه شدهاضافههای خشتی ایجاد گردید. ضمن اینکه ساختار طبقات خشتی چگونگی حفاظت از توده

-6141خورد. )هر دو مرحلۀ ساخت معبد، مربوط به دوره انتاش نپیریشا از های دیگر پیوند میو با حجم شدهشروعاز کف زمین  مستقل

 در زمان حفّاری. »اندقرارگرفتهداخل حیاط مرکزی معبد اوّلیّه  های مختلف در درون یکدیگر و درق.م است.( طبقات با ارتفاع 6111

های ها مشاهده نگردید و هیچ اثری دال بر استفاده از قیر یا حصیر دیده نشد. حتّی در رججایی در خشتهیچ نوع نشست و یا جابه

ر ها دهای خشتی و تجربۀ آنها از ملات استفاده نگردیده است. این حکایت از شناخت معماران ایلامی از فشار حجمتر، بین خشتپایین

 (11-16: 6737)طالبیان، « د.دار هاآنچگونگی استفاده از مواد و مصالح و محاسبات دقیق 

 شدهدرستهای آجر است، خشت خام، خشت پخته )آجر( و خشتی که با اضافه کردن خرده کاررفتهبهسه نوع خشت »در زیگورات، 

 «ورات در مجموعه دارد.های مجموعه، نشان از اهمّیّت زیگاست. استفاده از کیفیّت بهتر خشت در زیگورات به نسبـت سایر قسمت

 (633: 6737)طالبیان، 

 جمشیدکاخ شوش و کاخ تخت ۴-۱

جمشید و های تختپیش از میلاد به پادشاهی رسید. وی دستور داد در دو نقطۀ ایران، کاخ 116داریوش اوّل پس از کمبوجیۀ دوم در 

 ی، تشریفاتی و مذهبی و دومی برای مرکز زمستانی حکومتی. شوش را بسازند، اوّلی برای مرکز ادار

 های شوش در زمانآمده است. ساختمان کاخشمار میهای باستانی بهشوش از قدیم مرکز ایلامیان و جایگاه تمدّن باستانی و کاخ»

تر انیگشته بود و بر روی آثار باست دستکرد ایجاد طوربهای بلند که داریوش اوّل به سبك معماری پیش از هخامنشیان بر روی پشته

های سنگی به گونۀ قطعات بخشمتر بود. ساختمان کاخ شوش در  118×618ی بلند های پشتهشوش قرار داشت، ساخته شد. اندازه

 است که در آن داریوش ماندهیباقای در شوش بدون ملات )خشکه چین( و دیوارهای آن از خشت خام بنا گردید. از داریوش اوّل کتیبه

 (643-641: 6731)فرشاد، « سازی آن قصرها سخن گفته است.تماناز نحوۀ ساخ

ها بنا گردید. حفّاری و رسیدم. کاخ بر روی این سنگریزه من این کاخ را ساختم. زمین کنده شد تا آنکه به خاک سخت )سنگ(»

 (643-641: 6731 فرشاد،« )های کالبدی، کار مردم بابل بود.ی و تهیّۀ خشتزیرسنگ

پیش از میلاد دستور ساختن  161ی هخامنشی بود. آنگاه داریوش در حدود کاخ شوش، بیانگر شکوه و نیروی بزرگ پادشاهان سلسله

جمشید( را داد و برای اجرای ساختمان، همان کسانی که کارهای ساختمانی کاخ شوش را انجام داده بودند به اصطخر پارسه )تخت

جمشید همگی از مردم تخت زنانخشتروشن است و در کتب تاریخی آمده،  کهچنانو  (643: 6731 فرشاد،)آوردت کنونی( )مرودش

های چوبی، دیوارسازی بین فضاها از خشت بوده که جمشید در بین ستونی تختگانههای هفدههای بنای کاخاند؛ در کاوشبابل بوده

 (6733اندود کاهگل نگهداری شده است. )زمرشیدی، وشش بقایای آن تا به امروز با پ

های ماد، هخامنـشی، اشکـانی و ساسـانی که بر ایران فرمانروایی داشتند، مادها بیش از همه بناهای خشتی از خود بر در بین سلسله

ن شت برای تزئیساختند. حتّی از خ های مسکونی و نظامی را با خشت و گلها، برج و باروها، قلعهبسیاری از کاخ هاآناند. جای نهاده

 (6737بناها بهره بردند. )سرفراز  و دیگران، 
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 ديگر بناهاي خشتي ۵-۱

علّق آباد ترکمنستان متاند. شهر نساء در جنوب عشقبعد از مادها، هخامنشیان و سپس اشکانیان، بناهای چندی از خود به یادگار نهاده

های اشکانیان بود که اشك دوم بر پایۀ شهر پیشین بنیان نهاد. از ساسانیان نیز خاستگاهبه نیمۀ دوم قرن سوم پیش از میلاد، از 

 ی مانده است. جابهها ها و کاخها، برجآتشکده

 نشین با برج و باروهایشکوهی چون: حکّامو شامل بناهای گسترده و با شهر تاریخی ارگ بم کرمان، که یادگاری از دوران ساسانی

ها و نشین و نیز بناهای دیگری چون: بازارها، بازارچهدار، بناهای مسکونی عامّهاصولی بنا و تشکیلات نظامی با دژهای مقاوم و کنگره

با مصالحی چون: خاک  متر مربّع 188888های نانوایی، بقّالی، مسجد، حسینیه، زورخانه، یخدان و غیره بوده و در مساحتی حدود مغازه

 (6733اری کاملاً شهری مسکونی بوده است. )زمرشیدی، و تا اواسط دورۀ قاج شدهساختهرس، خشت و مواد دیگری که بسیار اصولی 

هر « وم آوردب»ترین مصالح بومی نیاز بشر و دسترسی به ارزان بر اساسدیده شد، پیدایش معماری در مناطق گوناگون جهان  کهچنان

 منطقه بوده است. 

 شواهدي از معماري خشتي جهان  ۶-۱

 6188نویسد، در شهر کنوسوس که در یر روسو میپی ازجملهاند، های قدیمی معماری خشتی در جهان برخوردهپژوهشگران به نمونه

( 17: 6711)روسو، « بود. بناشدهخام  های آنان غالباً از خشتخانه»سال پیش از میلاد مسیح پایتخت جزیرۀ کرت در فرانسه بوده است، 

( 6718آن از سنگ و خشت و چوب بوده است. )توسلی،  حتّی دهکدۀ کمونی بومیان آمریکا در آریزونا و نیومکزیکو در مکزیك مصالح

شود: فته میهمچنین گ( .716: 6 ج ،6747)دورانت، « ساختند.را بیشتر با خشت و گل میها در بابل، خانه»نویسد: ویل دورانت می

شود. در ها استفاده میهای مساجد و خانهو در یمن جنوبی نیز از این ماده در ساختن مناره ( 1ه )شدساختهاهرام مصر از گل و خشت »

 (11 :6711 ، «ساختمان در خشت از استفاده»« )است. شدهساختهی از خشت ورساهایی از کاخ مشهور فرانسه، بخش

 هاي کهنابعاد خشت ۷-۱

سدّسی نیز های مهایی از خشتی تپّۀ سیلك )سیالك( کاشان نمونههاکاوشترین شکل خشت، مربّع و مربّع مستطیل است، امّا در رایج

 و تساختوان به قدمت و در بناها می کاررفتهبهبا بررسی نوع خشت  رونیازاها در هر دوره متفاوت بوده، است. ابعاد خشت شدهدهید

 ن پی برد.ی بعدی آسازها

در بناهای ایلامی چون: هفت تپّه )نیمۀ اوّل هزارۀ دوم( و چغازنبیل )نیمۀ دوم  آنچه ازجمله»های باستانی ابعاد گوناگون داشته. خشت

زرگ ب هاییاند، خشتدر بناهای ماد و هخامنشی چون: تپّۀ نوشیجان و هگمتانه کاربرد داشته آنچهیا  ؛ واندرفته کاررفتهبههزارۀ دوم( 

 (641: 3 ج ،6731)ورجاوند، « باشند.می تربزرگسانتیمتر  68× 48×48طور عمده از هستند. که به

سانتیمتر، گویا  4×13ی زیر وجود دارد: ایستگاه تحقیقات مناطق بیابانی در یزد به ابعاد هامکانهای کهن یزد در هایی از خشتنمونه

فت/ قلعۀ ت آبادیعلای در زارچ/ دیوار قلعۀ پهلوان بادی تفت/ ساختمان کاخ بلاش/ دژ گبری نزدیك مزرعۀ سروشین متعّلق به تپّه

ۀ زارچ که بعدها خراب شد/ قسمت ساسانی مسجد جامع یزد که خشت زارسالهعبدالله شوّاز تفت/ نارین قلعۀ میبد/ قلعۀ قدیمی و چند 

 کیلو در انبار مسجد قرار دارد. 61آن به وزن 

 

 (611: 6711، ابراهیمی و طالبیان،وری از خشت )تاریخی بهره: 6جدول
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 ویـژگی دوره

ای های سادهگودال هات ـ خانهاس (3هنوز چینه و خشت ابداع نشده ) ق. م 1ـ 68هزارۀ 

 فرشسنگو به شکل ابتدائی  اندآمدههستند که از حفر زمین به وجود 

 . اندشده

 ق. م 1هزارۀ 

ی ملات گلی در بین ریکارگبهرواج  _ سازدستی هاخشترواج  

کنج سازی دیوارها با  _و اندود گلی برای پوشش دیوارها  هاخشت

ی کشیده و بلند به طول یك متر با یك هاخشترواج  _استفاده از گل 

یی به شکل سیگار برگ هاخشترواج  _وجه محدّب و یك وجه مسطح 

شواهدی دال  _شواهدی دال بر تقویت بناهای گلی با چوب و نی  _

 _مواد افزودنی به خشت  عنوانبه سنگخردهبر استفاده از علف و 

 پیدایش اتصالات خشتی.

 ق. م 3هزارۀ 

ساخت خشت از برش دادن  -سازدستی هاخشتاز چینه  أمتواستفاده  

، علف خردشدهاستفاده از کاه  -بر سطح زمین شدهپهنخمیر گل 

شواهدی دال بر  _مواد افزودنی به خشت  عنوانبهو شن ریزه  خردشده

ی فرورفتگایجاد  _ی خمیر گل برای ارتقاء کیفی محصولات آورعمل

رواج  _اتصّال بیشتر با ملات و اندود  در بدنه خشت برای انتقال بهتر و

 ـ (بر سطح لایه اندود )نوعی تزئین قرمزرنگی پوشش گلی ریکارگبه

  .شدهبیتخرشواهدی دال بر ترمیم اندود گلی در نواحی فرسوده و 

 .هاخانهی چوب برای پوشش سقف ریکارگبهاحتمال  ق.م 1هزارۀ 

 زنی )سرآغاز تحول(.ی خشتهاقالبشواهدی دال بر استفاده از   ق. م 1هزارۀ 

 ی قالبی برای ساخت بناها. هاخشتاستفاده از  ق. م 4هزارۀ 

 ق. م  7هزارۀ  

شواهدی دال بر استفاده از  _ های قالبیاستفادۀ توأم از چینه و خشت

ری کاشواهدی دال بر عایق _تیرهای چوبی برای مسقّف کردن فضاها 

 ه از تیرهای چوبی و تقسیمات فضایی.ها با استفادکف بعضی اتاق

 ق. م  1هزارۀ 

ه از ـ استفاد استفاده از روکش آجری محافظ در اطراف هسته خشتی بنا

خرده آجر در ساختمان خشت برای بهبود رفتار خشك شدن ـ 

 خشکه چینی در زیر طبقات سنگین. فنی ریکارگبه

 ق. م )مادها( 6هزارۀ 
ملات بین  عنوانبهاستفاده از گچ  تهای تزئینی با خشرواج طرح

 ها. ها در بعضی قسمتخشت
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 ها(ق. م )پارس 6هزارۀ 

های ساخت خانه _شواهدی دال بر ایزوله کردن خشت با استفاده از قیر 

 وهای منحنی شواهدی دال بر ساخت سقف _جناقی فنمسکونی با 

 هایی که از طولهای مسطح با خشتاجرای سقف _ی شکلگنبد

 . استفاده از خشت برای کف سازی بعضی از فضاها. اندقرارگرفته

 های خشتی در اواخر دورۀ پارتی.استفاده از سنگ برای پوشش حجم ها(ق. م )پارت 6هزارۀ 

 ساسانی 

ی ی منظّم گل رُس در حجم یك متر مکعب به عقیدههابلوکاستفاده از 

ساخت گنبدهای خشتی نیز معمول بوده است، امّا همگی از  آندره گدار

 . اندرفتهبین 

 

 

 ي مانده از پیش از اسلام جابهبناهاي خشتي سالم و  ۸-۱

ها سپاهیان بیگانه به ایران و سوختار آمدوشداکنون و پس از هزاران سال و از پی صدها سیل، زلزله، رانش زمین، تغییرات آب و هوایی، 

ی مانده که از سویی نشانگر عظمت معماری ایران جابهها بنای خشتی و سالم در ایران ها، هنوز دهو ویرانگری سوزخانمانو کشتارهای 

گر از راه علم انشی که او از سویی بیانگر ژرفای دانش و آگاهی نیاکان ما نسبت به چگونگی و ویژگی مواد و مصالح ساختمانی است. د

 ۀ معماری بودند. نیدرزمشد، ایرانیان و جهانیان اکنون در جایگاه دیگری از علم و دانش ی پسین منتقل میهانسلبه  و کتاب

 آید: در ذیل نام و نشان چند بنای تاریخی و ارزشمند خشتی ایران می

 (6711رحمانی، خواجه در زابل از زمان اشکانیان. ) بقایای معماری کوه ـ 6

متر  68ـ  61متر و ارتفاع  1شهر باستانی خشتی هگمتانه در همدان. این شهر باستانی و خشتی با یك حصار خشتی به قطر  _ 1

 (6711محصور بوده است. )صراف، 

ی. ، در توابع ریعلچشمهی، قلعۀ گبری، دژ رشکان، برج خاموشان، برج طغرل و تپّۀ باستانی علچشمهباروی قدیمی در محدودۀ - 7

 (6711)پازوکی، 

اصفهان  های قلعۀ طبرکتر از خشتدر نارین قلعه، بسیار قدیمی آمدهدستبههای نویسد که خشتنارین قلعۀ میبد یزد، آیتی می ـ 4

ته از آجر پخ مراتببهاند که است. هر خشتی درست معادل هشت خشت این زمان است و گل آن را طوری ورزیده )متعّلق به دورۀ کیان(

ان هخامنشی، ها مربوط به دورقراین حاکی از این است که خشت( 6763ت و حّتی سوهان بر آن کارگر نیست. )آیتی، تر اسمحکم

 (6731اشکانی و ساسانی است. )پویا، 

در ی که ه و بنای تاریخی خشتها تپّ ، قلعۀ پهلوان بادی تفت، قلعۀ مهریز، شهداد و نام و نشان دهدر خوزستانو نیز: زیگورات چغازنبیل 

 آمده است. (6711 ابراهیمی، و طالبیان،)« جستجو در معماری ایران»مقاله 
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 الواح گلي  ۹-۱

های ای برای ثبت، نشر و انتقال دانش برای نسلای برای ساخت بنا، بلکه وسیلهوسیله تنهانههای گذشته خشت در نزد مردمان سده

اند که ترین وسیلۀ ثبت دانش، الواح گلی بود. آوردههنوز کاغذ کشف نشده و پوست بسیار گران بود، ارزانکه آنگاهپسین بوده است، 

 آمدند، بر روی خشت هاآنکردند و بابلیان و آشوریان نیز که پس از وسیلۀ میخ حك میها بههای خود را بر خشتسومریان نوشته

 کردند. نوشته و آن را در آفتاب خشك می

مختلف  علوم هاآنجمشید( الواح گلی زیادی وجود داشته که بر الندیم در کتاب نامی خود، الفهرست اشاره دارد که در اصطخر )تختابن 

 (6744کتابخانۀ اسکندریه حمل کنند. )افشار،  را استنساخ و به هاآندهد تا مطالب نقر شده و نبشته بوده است و اسکندر دستور می

( 638: 6746 ، «النّهرین بین در حساب و خطّ»میلادی ) 6118گلی متعلّق به آشور بانیپال در بین النّهرین به سال  کشف کتابخانۀ الواح

( 6744دست آمد، گویای این مدّعاست. )افشار، جمشید بههای تختش از زیر ویرانه 6761و نیز کشف سی هزار لوح گلین که در سال 

نونی های خطوط کها و ظروف گلی نگاشته شده، به سرچشمهاز همین روست که با بررسی نقوش و علامات گوناگونی که روی خشت

 کنیم که این خود مبحثی در پیدایش تاریخ خط است. روی زمین دسترسی پیدا می

 کاربرد خشت در معماري پس از ساساني 

جمله  از آن. میخوریبرمساسانیان،  فروافتادنترین ابزار ساختمان در دوران پس از در منابع و متون کهن و نو به کاربرد خشت، این ساده

های احداث خانه با گل ممنوع بود تا آنکه حریق واقع شد و کلبه»و  شدهساختهتمامی از نی  ق ه 63که شهر کوفه تا حدود سال  شدهنقل

خود که از متون  در کتابحمدالله مستوفی ( 76: 6737)گلی زواره، « ساختن خانه با خشت متداول گردید. پسازآنگرفت و نی آتش 

 (17-14: 6771 ،)مستوفی« بود. جهت آنکه بارندگی کم باشد. ظاهری آن از خشت خام اکثر عمارات»آورد: کهن جغرافیایی است، می

ت به خانقاه خش کردند و خشت و نیمچاکران سیّد اجل بر بام آمدند و سر خانقاه باز می»چنین گوید:  دیاسرارالتوحصاحب کتاب عرفانی 

.« دمیچیبرمای های بغداد خشت پارهشب و روز از ویرانه»گوید: همو در جای دیگر می( 116: 6 ج ،6713نی، یه)م« انداختند.فرو می

چون صباح گشته، »نویسد: ق( می 187مولانا کمال خجندی )متوفّی  حالشرححافظ حسین کربلایی ذیل ( 713: 6 ج ،6713 میهنی،)

ه عالم ک باند، مرجع خاحضرت شیخ به طریق معهود بیرون نیامده، سراغش رفتند و دیدند خشتی زیر سر نهاده و روی به قبله آورده

 (41: 6731)دولت ابادی، « اند.پاک انتقال نموده

 «ک خفته و خشتی فرا زیر سر نهادهای بگذشت بر خاموسی )ع( به خفته»آورد: ع( میموسی )محمّد غزالی در شرح مکارم حضرت  امام

کاشتند. برای ایّام انه میستونی از خشت خام درست کرده و د»و در محاسن الاضداد ذیل مراسم نوروز آمده است: ( 1 ج ،6734)غزالی، 

نویسد: پردازی ویژۀ خود میق با عبارت 113خاتون به سال  زادهخانمستوفی بافقی ذیل شرح ساخت مدرسۀ )جاحظ، بی تا( « نوروز

کوین خشت و گل، تصویر و ت صورتبهی بنای سعیش، صورت فعلیّت پذیرفته، اشکال موهومه کارنازکی معمار جهد و دستچابكبه »

 (111: 7 ج ،6748مستوفی بافقی، « )یافت.

در »دلیل عایق خوب بودن در برابر سرما و گرما کاربرد داشت. در مناطق خشك و کویری به ژهیوبهی خشت همانند گذشته طور کلّبه

رین تاندازه برخورد شده است. رایج ازنظرهای مختلف خشت ها و بناهای تاریخی با گونهدر جایگاه شدهانجامهای زنیها و گمانهکاوش

)جامع  1×18×1/7)ری(  63×63×7اند از ، عبارت بودهآمدهدستبهاندازۀ آجرهای های خشت دوران بعد از ساسانیان با توجه بهاندازه

 (641: 3 ج ،6731ورجاوند،)...« و  11×11×4،  11×11×1اصفهان( 
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 از خشت پخته تا آجر 

آثار تمّدن  آجر را از»برخی نیز ( 611: 6 ج دورانت،دانند. )با کشف آتش می زمانهمبرخی پژوهشگران تاریخ پیدایش آجر را تقریباً 

 آمدهدستبههای رودخانۀ نیل ی مصر باستان قطعات تقریباً سالمی از آجر از زیر لایههایحفّاردر ( 4: 6711 اهری،« )اند.عصر حجر دانسته

همچنین آثار ( 661: 6 ج ،6734 زاده، عالمسال پیش از میلاد دانست. ) 1888از  تررا بیش هاآنتوان تاریخ تقریبی و پیدایی که می

بوده است.  شدهشناختهی، عنصری سونیاسال پیش از میلاد به  1888حدود دهد که آجر از در بین النّهرین گواهی می آمدهدستبه

 (661: 6 ج ،6734 زاده، عالم)

ای در زمین شنعار یافتند و در آنجا سکنی گرفتند و به یکدیگر چون از مشرق کوچ کردند. همواره»آورد: تورات، ذیل پسران نوح می

( شنعار نام عبرانی دشت آرام است که در میانۀ رود فرات و 7و  1: 66پیدایش را خوب بپزیم. ) هاآنها بسازیم و گفتند: بیایید خشت

 (661-661: 6 ج ،6734 زاده، عالم)(.« 711بخش شمالی بابل باشد )هاکس،رسد که مراد از شنعار، نظر میبود و به دجله

تا ها )اشکانیان( مؤیّد این ادّعاست )سپنکشف آثار کورۀ آجرپزی از دورۀ پارت»شناختند. ایرانیان نیز از دیرباز در کنار خشت، آجر را می

مهدی فرشاد  ( 661: 6 ج ،6734 زاده، عالم)(.« 713ص رساند )از آجر را در ایران به هزارۀ هفتم ق. م می( کلاک تاریخ استفاده 11

ساخت آجر مستطیلی و صاف  (6731فرشاد، سال پیش از میلاد، ) 1888متعلّق به های پخت گل در ایران را های کورهنخستین نشانه

 فرشاد،)میلاد اختراع کوره آجرپزی را به هزارۀ چهارم پیش از ( 6731 فرشاد،)را به هزارۀ چهارم پیش از میلاد،  قالبی در سیلك کاشان

 (6731 فرشاد،)داند. هزارۀ نخست پیش از میلاد میو پیدایش مصالح آجری و خشت پخته در ایران را به ( 6731

. دانندیمهای باستان شده، سبب پیدایش نحوۀ پخت آجر در سال نفوذ آتش، سخت براثرداران را که های خشتی گلهبرخی دیگر اجاق

در ساخت برج بابل، خشت زدن و  زمانهم»نویسد: دهد و مینسبت می هایبابلحسین زمرشیدی، ابداع آجر را به ( 6733)زمرشیدی، 

است.  همین نام مشهور شدهبه هازبانبابلی است، در اغلب  همین سبب نام آجر که یك واژۀها ابداع شد و بهوسیلۀ بابلیپختن آجر به

ها پخت آجر به تکامل رسید و با پیدایش آجر تحوّلی در ساختمان بناها که تا آن روزگار خشتی و گلی وسیلۀ کلدانیمرحله به نیازاپس

است که آجرهای اوّلیّه بدون قالب و نظیر  ذکرقابلوجود آمد، در نتیجۀ این امر سبب آغاز بناهای مستحکم و آجری گردید. بودند به

ها و قبل از میلاد، بابلی 111تا  181های ، در سالالنصربختهای بعد در زمان بنوکد نصر دوم، شده است. در دورهبالش ساخته می

ر همان زمان در بسیاری از نقاط جهان، د کهیدرصورت. اندبناکردهی و درستی آموخته و بناهای مرتفع خوب بهها فـّن آجرپزی را آشوری

از هخامنشی در ایران تکامل طور کلّی صنعت آجرپزی در عهد معماری پیش بردند بهکار میهمان شکل اوّلّیه بهخشت ناپخته را به

 (67: 6733 زمرشیدی،)« )یافت.

 آجر در متون کهن فارسي 

ینۀ آمده، چنانکه در ترجمۀ قرآن گنج« خشت پخته»در متون کهن پارسی و ادبی ایران، بیشتر از آنکه به واژۀ آجر برخورد شود، اصطلاح 

فرا فروز آتش از بهر مرا ای هامان و گل و خشت پخته او بکن مرا »پارس از مترجمی ناشناس در آغاز سدۀ پنجم قمری آمده است: 

 :6711 پارس، موزۀ قرآن ترجمه( . )4ی از خشت پخته )سورۀ فیل، آیۀ هایانداخت در ایشان سنگ(، می71یۀ )سورۀ قصص، آ« کوشگی

ه و پختو مزدور و بهای خشت  مزد استاد» صاحب اسرارالتّوحیـد، )نگـارش سدۀ ششم قمــری( نیز بر همیـن روش گوید:( 447 ،611

ته و گچ محکم کرده روی دارها را به خشت پخ»ابوالفضل بیهقی هم گوید:  (634 :6 ج ،6713)میهنی، « غیر آن، از آن گندم دادی.

 (111 :6711بیهقی، « )بودند.
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 که هایاسربیشتر از شهر بخارا چند روز سوخته شد، مگر مسجد جامع و بعضی »جوید: واژه بهره می نیاز همجوینی نیز در سدۀ هفتم 

یکی مناره بکرد »کند: همچنین بلعمی در تاریخ خود در سدۀ چهارم قمری ذکر می(31: 6738 ،)جوینی« عمارت آن از خشت پخته بود.

 :6711 )بلعمی، « برآورد به سنگ و خشت پخته. ازآنجاو آن مناره را قاعده و اساسی بنهادند بزرگ و یك نیزه بالا به زمین فروشد و 

44) 

و درصحن مسجد جامع یزد، پایابی حفر کرد و به خشت پخته »آمده است: حتّی در کتاب جامع مفیدی نگارش سدۀ دهم قمری، چنین 

ی دو مورد در بقیّۀ استثنا بهو در کتاب تاریخ یزد )جعفری( تألیف سدۀ نهم  ( 611: 7،ج 6748مستوفی بافقی، «) و کاشی مزیّن گردانید

 (6741است. )جعفری،  کاررفتهبه( 18ص جاها، خشت پخته و در یك مورد گل پخته )

نکتۀ پایانی اینکه، چون این بخش مربوط به تاریخچۀ خشت بود، تنها برای آشنایی با تاریخچه و سیر روند خشت، مختصری نیز به 

 (661-661: 6 ج ،6734 زاده،¬عالم )انجام داده است. زادهترین تحقیق دربارۀ آجر را آقای هادی عالمتاریخچۀ آجر پرداخته شد. جامع

 

 نتیجه -۲

ل رسید که ی گِریپذشکلبشر نخستین پس از آشنایی با خاک و درهم آمیختن با آب و دستیابی به فرآوری گِل به دریافت ویژگی 

ی از عنصر آتش به آجر رسید که به پایداری بیشتر بنا در برابر باران و دیگر وربهرهاز آن خشت و لوح ساخت و سپس با  توانیم

 به درازا کشید. هزار سالی طبیعی و محیطی انجامید. سیر این روند ساده چند هابیآس

 

  نوشت پي

 

 .خواندندمی دیو را مادها غیر و پیشین اقوام ایران، در ساکن هایآریایی و مادها است، آمده کهچنان -6

1-   Roman Ghirshman                             

7- Sargon 

4- Akkad  النّهرین بین در قدیمی کشوری ـ اکد یا. 

 هم گوراتذی و ذیقورات شکل به گوناگون منابع در واژه این. است کشیده فلك به سر معنی به و هاسومری ابداع از زیگورات -1

 .است آمده

 . است سنگ از جاودانی بنای این که آمده منابع بیشترینۀ در -1

 (.مندگاری کاظم از نقل به. )است بهتر نرفته،  کار به واژۀ گویا -3

 (6171:  1 ج معین،) ایران ایافسانه تاریخ دوره از پادشاهی سلسلۀ دومین -1

 

 نامهکتاب

 .نابی: یزد یزد، تاریخ(. 6763.)عبدالحسین آیتی،

 .11(: 6711 آبان) ،611 ش ،1 س جهاد،(. 6711.)«ساختمان در خشت از استفاده»

 .پرورش و آموزش وزارت نگارش کلّ ادارۀ: تهران قدیم، هایکتابخانه دربارۀ ایمقدّمه و ایران هایکتابخانه(. 6744.)ایرج افشار،
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 .معماری و هنر مجله: تهران آجر،(. 6711.)مهرداد اهری،

 و مطالعه المللیبین کنفرانس نهمین مقالات چاپ پیش «ری قدیم باروی مرمّت و حفاظت اوّل مرحلۀ نهایی گزارش(. »6711.)ناصر پازوکی،

 پویا،            .کشور فرهنگی میراث سازمان آموزش و معرّفی معاونت: تهران خشتی، معماری حفاظت

            .میبد اسلامی آزاد دانشگاه: میبد میبد، شهر باستان سیمای(. 6734.)عبدالعظیم

 .ایران فرهنگ بنیاد: تهران رواقی، علی: کوشش به. ناشناس مترجمی از(. 6711)پارس موزۀ قرآن ترجمه

 .نابی: تهران خشك، و گرم اقلیم در معماری و شهر ساخت( 6718.)محمود توسّلی،

 .امیرکبیر: تهران نژاد، انزابی رضا: کوشش به بلعمی، تاریخ گزینۀ(. 6711.)محمّد بن محمّدعلی ابو بلعمی،

 .فردوسی دانشگاه: مشهد فیّاض، اکبرعلی: کوشش به بیهقی، تاریخ(. 6711.)ابوالفضل بیهقی،

 .العرفان مکتبه دار: جابی(. تا بی.)الاضداد و المحاسن: جاحظ

 .کتاب نشر و ترجمه بنگاه: تهران افشار، ایرج: کوشش به یزد، تاریخ(. 6741.)محمّدحسن بن جعفر جعفری،

 .بنیاد: تهران شعار، جعفر: کوشش به جوینی جهانگشای تاریخ گزینۀ(. 6738.)عطاءالملك الدّینعلاء جوینی،

 .638(:6746 خرداد) 71 ش هفته، کتاب(. 6746)«النّهرین بین در حساب و خطّ»

 .اقبال: تهران آرام، احمد: ترجمه تمدّن، تاریخ(. 6747.)ویل دورانت،

 .خجندی کمال شیخ بزرگداشت مجمع: تبریز خجندی، کمال دیوان مقدّمۀ(. 6731.)عزیز آبادی،دولت

 کنفرانس نهمین مقالات چاپ پیش «خواجه کوه در مانده¬جای به خشتی ساختارهای روی بر گلی تزئینات بررسی(. »6711.)رضا رحمانی،

 .کشور فرهنگی میراث سازمان آموزش و معرّفی معاونت: تهران خشتی، معماری حفاظت و مطالعه المللیبین

 .جیبی: تهران صفّاری، حسن: ترجمه اختراعات، و صنایع تاریخ(. 6711.)یر پی روسو،

 .زمرّد: تهران سنّتی، شناسی مصالح ایران، معماری(. 6733.)حسین زمرشیدی،

: تدوین ساسانی، اشکانی، هخامنشی، ماد،: تاریخی دوران هنر و شناسی باستان دروس مجموعه(. 6737.) بهمن فیروزمندی ؛ اکبر علی سرفراز،

  .مارلیك ؛[تهران] هنر واحد دانشگاهی، جهاد[ : تهران]سروقدی، جعفر محمد محسنی، حسین

 عماریم حفاظت و مطالعه المللیبین کنفرانس نهمین مقالات چاپ پیش ،«همدان هگمتانۀ خشتی باستانی شهر(. »6711.)محمّدرحیم صرّاف،

 .کشور فرهنگی میراث سازمان آموزش و معرّفی معاونت: تهران خشتی،

 حفاظت و مطالعه المللیبین کنفرانس نهمین مقالات چاپ پیش «چغازنبیل جهانی میراث خشتی محوّطۀ در اصالت(. »6711.)محمّدحسن طالبیان،

  .کشور فرهنگی میراث سازمان آموزش و معرّفی معاونت: تهران خشتی، معماری

 فاظتح و مطالعه المللیبین کنفرانس نهمین مقالات چاپ پیش «ایران گلی معماری در جستجو(. »6711.)ابراهیمی افشین و حسن محمّد طالبیان،

 .کشور فرهنگی میراث سازمان آموزش و معرّفی معاونت: تهران خشتی، معماری

 مطالعه یالمللبین کنفرانس نهمین مقالات چاپپیش «امکانات و هامحدودیت خشتی، تاریخی بناهای بخشیتوان(. »6711.)شاهین ،آشتیانی طلوع

   .کشور فرهنگی میراث سازمان آموزش و معرّفی معاونت: تهران خشتی، معماری حفاظت و

 .اسلامی بزرگ المعارف دائرۀ: تهران بجنوردی، موسوی کاظم: نظر زیر اسلامی، بزرگ المعارف دائرۀ ،«آجر(. »6734.)هادی زاده، عالم

 .فرهنگی علمی: تهران جم، خدیو حسین: کوشش به سعادت، کیمیای(. 6734.)محمّد امام غزالی،

 .بلخ: تهران ایران، در مهندسی تاریخ(. 6731.)مهدی فرشاد،

 .اسلامی تبلیغات سازمان: تهران کوفه، سیمای(. 6737.)غلامرضا زواره، گلی
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 کنفرانس نهمین مقالات چاپ پیش «خشتی معماری مرمّت و حفاظت در آن کاربرد و سنّتی های ملات شناخت(. »6711.)کریم محمّد متّقی،

  .کشور فرهنگی میراث سازمان آموزش و معرّفی معاونت: تهران خشتی، معماری حفاظت و مطالعه المللیبین

 .طهوری: تهران دبیرسیاقی، محمّد: کوشش به القلوب، نزهه(. 6771.)حمدالله مستوفی،

 .اسدی فروشیکتاب: تهران افشار، ایرج: کوشش به مفیدی، جامع(. 6748.)مفید محمّد باقی، مستوفی

 .امیرکبیر: تهران فارسی، فرهنگ(. 6714.)محمد معین،

 .آگاه: تهران کدکنی، شفیعی محمّدرضا: کوشش به سعید،ابی الشیخ مقامات فی اسرارالتوحید(. 6713.)منور بن محمّد میهنی،

 .محبّی سعید شهید نشر: تهران دیگران، و جوادی سید حاج صدر احمد: نظر زیر تشیّع، المعارف دائرۀ ،«خشت(. »6731.)پرویز ورجاوند،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


