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  چكيده
هويتي متمايز را در تاريخ معماري  اي جديد، شناسي و معرفي عناصر سازه معماري دورة ساساني از نظر فن

اي (با كاركرد  هاي مختلف سازه ايراني كسب كرده است. در معماري اين دوره استفاده از سنگ به شكل
ها و گنبدهاي عظيم احتياج به جرزهاي ضخيم و  اي)، بسيار چشمگير و متنوع است. ايجاد ايوانسازه

هاي دورة ساساني  نحوة استفاده از سنگ در ساختمانمستحكمي داشت كه احداث آن با سنگ ميسر بود. 
هاي  تراش و الشه دو گروه عمدة سنگهاي پاك از دو منظر شكل و نحوة چيدمان قابل بررسي است. سنگ

ها نيز براي  شوند. روش چيدمان سنگ تري تفكيك ميهاي كوچك كاررفته هستند كه هر يك به دستهبه
شوند. در اين مقاله به  تري تقسيم ميهاي بيش ت و باز به زيرگروههر يك از اين دو دسته متفاوت اس

هاي  ها در بناهاي ساساني و ذكر برخي نمونه ها و چيدمان سنگ هاي شكل ها و زيرگروه معرفي كلية گروه
ها،  ام. در اين حين خصوصيات مربوط به شكل و چيدمان سنگ كاررفته در اين دورة تاريخي پرداخته به

تر آن باشد، تبيين شده است. نتيجه اين د شاخص معماري ساساني در شناسايي و مطالعة بيشكه بتوان
ها همچون دوران پس از اسالم و پارتي و هخامنشي  تحقيق، مطالعة تطبيقي معماري ساساني و ديگر دوره

  سازد.   ها را ميسر مي و تمايز آثار مربوط به اين دوره

  هاي كليدي واژه
چين.عماري ساساني، بناهاي تاريخي، سنگچيدمان سنگ، م
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 مقدمه
تعداد زيادي از بقاياي معماري ايرانيِ دوران قبل از اسالم ـ  

شناسـي   هـاي باسـتان   كه شناسايي آنها احتيـاج بـه حفـاري   
نداشته است ـ آثار سنگي سلسلة ساسانيان است. تمايل بـه   
ايجاد يادگارهاي جـاودان كـه بـه شـكل حجـاري نقـوش       

كند، معماران ساسـاني   اي در اين دوره خودنمايي مي صخره
را بر آن داشت تا از سنگ به مثابه يـك عنصـر سـاختماني    

ها، در سـاختن بسـياري از بناهـاي     مقاوم در مقابل تخريب
حكومتي و مذهبي استفاده كنند. منـابع و معـادن سـنگ در    
 بسياري از مناطق كوهستاني سرزمين ايران، آن را به عنـوان 

آورد مطرح كـرده اسـت. البتـه     سازي بوم يك مادة ساختمان
تـرين مصـالح   آجر و خشت كه در طول تاريخ ايران از مهم

آمدنـد در دورة ساسـاني نيـز اهميـت خـود را       به شمار مي
حفظ كرده و مجموعة عظيمِ خشتي بنـديانِ درگـز و طـاق    
آجــري باشــكوه كســري از مصــاديق آنهــا هســتند. عــرف 

هولت و ميــزان مصــالح در دســترس و معمــاري بــومي، ســ
ترين عوامل اصـلي انتخـاب مصـالحِ    استحكام سازه از مهم

  ساختمانيِ يك بنا بوده است. 
تجربه استفاده از سنگ در خاستگاه سلسلة ساساني،      

اي طوالني داشته است و  يعني سرزمين پارس، سابقه
شاهكارهاي معماري دورة هخامنشي همچون شهر پارسه، 

توانست باشد كه خود  اي مي ين الگوي عمراني سلسلهبهتر
دانستند. با اين  را جانشينان سياسي دارا (داريوش) مي

اي از سنگ، در طي حدود  وجود نحوة استفاده سازه
ترين تغييري چهارصد سال تحول زيادي كرده بود. بزرگ

كه در فاصلة زماني انقراض هخامشيان و ظهور ساسانيان 
بديل سيستم ايستايي ستون و تيرهاي افقي رخ داده بود، ت

هاي  هاي قوسي بود. ستون به ديوارهاي باربر و طاق

هاي  درگاه يكپارچة سنگي كه حامل تيرهاي چوبي و نعل
هاي قوسي  سنگي بودند جاي خود را به ديوارها و طاق

شكل تشكيل  هاي بي دادند كه در بسياري از موارد از سنگ
. 1ين مالت اتصال آنها بودتر شده بودند و گچ اصلي

معماران ساساني براي ايجاد ديوارهاي سنگي در مناطق و 
هاي مختلف از الگوهاي متنوعي بهره جستند كه  كاربري

توان همگي آنها را ابداع خودشان دانست. با اين وجود  نمي
توان معماران ساساني را پيشروِ بعضي از الگوها معرفي  مي

تري از آنها در حوزة  هاي قديمي كرد كه تا به حال نمونه
  فرهنگي تحت نفوذشان يافت نشده است.

گذاري بناهاي سنگي دورة  مطالعه و تاريخ ةدر زمين     
ساساني و تمييز آنها از بناهاي دورة اسالمي، يكي از 

ها بررسي بافت سنگي ديوارهاست. پژوهشگراني كه  روش
تلف هاي مخ اي كه شامل دورههاي تاريخي در محوطه

توانند از طريق  زماني هستند، فعاليت دارند به تجربه مي
ابعاد و نحوة قرارگيري قطعات سنگي، ديوارهاي ساساني 
را از دورة اسالمي تشخيص دهند. در اين مقاله بر آن ام تا 

هاي سنگي  آوري بعضي الگوهاي شاخصِ سازه با جمع
 مندي كه بنديِ نظام دورة ساساني، گامي در جهت تقسيم

بتواند راهنماي تشخيص اين معماري باشد برداريم (تصوير 
1 .(
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هاي شاخص  در آنها با موضوع مقاله مرتبط است و  به عنوان نمونه ماندهجاي: نقشة جانمايي برخي بناها و شهرهاي دورة ساساني كه آثار به1تصوير
  .)Google Earthنقشة پايه  :مأخذ(اند   مطرح شده
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  يدمان سنگ در بناهاي ساسانيشناسي چ گونه
عدم وجود اطالعات كافي در مورد معماري دورة اشكاني 

باعث شده ) 200ـ197: 1389م) (بيوار، 224ـ م ق247(
ساساني  ةماندة متعلق به دورهاي باقي است تا اندك سازه

بخش نقطة  الهام) 274ـ 273: 1389م) (فرايف 651ـ م224(
  شود. عطفي در معماري ايراني تلقي 

هاي بسيار معدودي برجا است كه با كمي  تنها ويرانه«    
» توان آنها را به اوايل دورة اشكاني نسبت داد اعتماد مي

). بنابراين ابهامات معماري ايراني در 535: 1378(رويتر، 
فاصلة بيش از چهارصد سال (از سقوط دولت هخامنشي تا 

هاي  تفاوتتر در برآمدن ساسانيان) سبب جلب توجه بيش
ترين تفاوت معماري ساساني با هخامنشي شده است. مهم

در نحوة پوشش بناهاست، كه از تخت به قوسي تغيير 
اي به قدمت  هاي قوسي در ايران سابقه اگر چه طاق 2كرد.

هاي عريضي كه  ، با اين حال دهانه3است دورة ايالمي داشته 
 4هستند. مثال در دورة ساساني با اين روش پوشيده شده بي

ترين نمود استفاده از قوس در سقف، در بناي گنبد  پيشرفته
اجرايي ساختمان ـآشكار شد و يك پيشرفت بزرگ فني

بود. استفاده از گنبد براي ايجاد يك تاالر بزرگ به جاي 
ها نباشد و  آپادانا باعث شد تا ديگر احتياجي به تعدد ستون

دوش بكشند. جرزهاي كناري وظيفة حمل بار سقف را به 
تر شد و بهترين از اين رو اهميت ديوارهاي ضخيم بيش

اين ديوارهاي  5مصالح در دسترس براي اين امر، سنگ بود.
باربر در نقاط مختلف و بنا بر شرايط و كاربردهاي آن با 

هايي كه در ساخت شدند. سنگ جزييات متفاوتي ساخته مي
خاب قطعات، رفت از نظر نحوة انت اين ديوارها به كار مي

سازي شكلي، و اتصاالت و چيدمان از تنوع زيادي  بهينه
هاي  برخوردار اند. با اين حال محققاني كه در محوطه

اي كه از  كنند، بنا بر قوانين گاهي نانوشته ساساني كار مي
هاي ساساني را  گيرد، قادر اند سازه تجربيات آنها نشأت مي

دود زماني آنها هاي ديگر تشخيص دهند و حتي ح از دوره

بندي  را تخمين بزنند. در اينجا سعي خواهد شد تا با دسته
ميداني صورت گرفته   ها كاوش علمي، كه بر اساس سال

است، موضوع استفاده از سنگ را در بناهاي ساساني 
ارزيابي كرده و الگويي براي شناخت و مطالعة آنها مطرح 

  كنيم.
گي در بناهاي باستاني مطالعة نحوة استفاده از مصالح سن    

تواند از زواياي  اي برخوردار است و مي از دامنة گسترده
هاي  گوناگون مورد بررسي قرار گيرد. از بين رفتن اليه

تزييني در بقاياي معماري، زمينه را فراهم آورده تا مصالح 
سنگي زيرين نمايان شده و بررسي قطعات دروني ديوارها 

كل قطعات سنگي توجه را را ميسر شود. در نگاه اول ش
كند. به عبارت ديگر اولين جنبة اين مطالعه به  جلب مي

رغم اينكه شكل  يابد. علي بررسي شكل سنگ اختصاص مي
هاي ساساني از يك ماهيت  كاررفته در سازههاي به سنگ

يكسان كه همان تلقين استحكام و عظمت است، تبعيت 
نيز برخوردار اند. كنند با اين حال از تنوع بسيار زيادي  مي

كاررفته در بقاياي معماري هاي به بندي شكل سنگ دسته
ساساني الگوي مناسبي براي مطالعة علمي و يافتن نقاط 
اشتراك، كه به ماهيت يكسان تعبير شد، در اختيار قرار 

  دهد.   مي
ها در معماري  شناسي سنگبخش ديگر مطالعات گونه    

هاي مختلف چيدمان  روشبندي و تحليل  ساساني به دسته
يا نحوة كنار هم قرار گرفتن قطعات سنگي اختصاص يافته 

ها در كنار  است. تنوعي كه در نحوة قرار دادن سنگ
شود، مثال زدني  هاي ساساني ديده مي يكديگر در سازه

است. گوناگوني چيدمان قطعات در حدي است كه گاهي 
دارد و گاه  تر هاي بسيار قديمي تشابهات كالبدي به دوره

توان در آنها كشف كرد كه معماري آينده را  الگوهايي را مي
اند.   شكل داده
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مساجد،بود ساختن ب،در سلجوقي شد. هسبك گرفته كار
ــ تيـ دوران ـــدر ــينــ جانش و ــهرهايانمور ش در ــه ك او

احداثماوراءالنهر جديدي مساجد هند سـبك،اندهكردو
اجتنـاب قابـل غير الگوي اصفهان جامع مسجد چهارايوانه

ش بر تسلط در است. تيمور وبوده تبريـز و اصفهان هرهاي
كه را شهرها اين مقيم سازندگان و معماران ةكليـدرشيراز

مهارت معماري سمرقندداشتنداصول آنهـاكردمنتقلبه و
شهر آن آفريدندهادر بسيار آنهـاوشاهكارهاي درهمگـي

مساجد جـامعاحداث مسـاجد سـبك،خصوصـاً همـان از
بهره اصفهان جامع مسجد هـاگرفتند. گنبدسازيچهارايوانه

هشت به مربع تبديل طريق از شانزدهكه و درضلعي ضـلعي

وسيع دورابعاد اصفهان جامع مسجد تجربـهسلجوقيةدر
بـدر،بودشده آن از بعـد مسـاجد گنبدهاي عنـوانهتمام
پايـدارواوليهةتجرب و مطمـئن بـودسرمشـق نظـر ومـد

سرزمين تمام تحمعماران كه اسالمي فرهنـگهاي تـأثير ت
داشتند قرار سلجوقي پيوسـته،دوران را معماري سبك اين

بخشيدند.  بعـديهدورهـايسلسـلهتداوم مانهـاي نـدنيـز
تيموريان سياسـيو،ايلخانان، وسيع جغرافياي در صفويان

ب سبك بفركارهخود را اصفهان جامع مسجد در عنـوانهته
جـ بـه بخشيدند. بنـابراين تداوم برتر مـيسبك تـوانرأت

بسـياريكرداذعان الگـوي اصـفهان جـامع مسـجد ازكـه
ازمساجد است.خودپس بوده

شرودر (مأخد: گالديري،. دوره3 ةنقش از برگرفته جامع مسجد تاريخي مختلف .)328: 1392هاي
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ب سبك بفركارهخود را اصفهان جامع مسجد در عنـوانهته
جـ بـه بخشيدند. بنـابراين تداوم برتر مـيسبك تـوانرأت
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 . شكل سنگ1

هاي باستاني نگاه جزء به  هاي مطالعة سازهيكي از روش
كاررفته در بنا از لحاظ نوع و كل است. بررسي مصالح به

جنس و شكل، اولين قدم در مطالعة معمارانه اين نوع نگاه 
وية چيدمان ااز آنجا كه بحث مورد نظر اين مقاله از ز است.

كارگيري سنگ در بناهاي ساساني معماري به مقولة به
اي  شناسي و استحكام سازه خواهد پرداخت و مسائل مصالح

ها  مد نظر و كنكاش نيست، از اين رو شكل قطعات سنگ
شود. به غير از بناهاي آجري و خشتي، تقريباً  بندي مي گونه
مانده از دورة ساساني با نمايي متشكل جايتمامي آثار به در

هستيم. اين نماهاي سنگي در زمان حيات  رواز سنگ روبه
اند. به  گذاشته  اي را به نمايش نمي خود همگي چنين چهره

توان اين نماها را به دو دسته كلي تقسيم  عبارتي ديگر مي
كرد: 

جود يا عدم بدون در نظر گرفتن و سنگ ،در گروه اول
پوشش نهايي ساختمان به كار  مثابهاي، به  عملكرد سازه

شده است و در گروه دوم يك الية پوششي كه گرفته مي
پوشانده  معموالً از گچ بوده است، نماي ساختمان را مي

هاي مربوط به گروه  كاري و نماسازيهاي نازك است. اليه
ي زيرين ها اند و سنگ دوم در اكثر مواقع از بين رفته 

شناسي معماري  نمايان شده اند. اين وضعيت از منظر زيبايي
ساساني تفاوتي آشكار كرده است. يا به عبارت بهتر 

توان گفت كه نماي بناهايي كه امروزه به عنوان چهرة  مي
بناي ساساني شناخته شده است، آن چيزي نيست كه در 

كرده است. محققان بايد  زمان ساساني خودنمايي مي
هاي مرسوم آن زمان را براي  وري با پوشش و نماسازيتص

هاي ترسيمي خود  سازي در طرحنمايش الگوي ساختمان
به نمايش بگذارند. 

مانده از بناهاي ساساني زمينة جايوضعيت آثار سنگي به    
مطالعاتي مناسبي را در موضوع شناخت شكل و فرم 

به نماي دهد. با نگاهي كلي  قطعات در اختيار قرار مي

كاررفته را به دو گروه توان قطعات به سنگي اين آثار مي
  اصلي تقسيم كرد: 

اند و به شكل احجام   خورده  هايي كه برش سنگ    
هايي كه به شكل طبيعي  اند و سنگ هندسي منظم درآمده 

اند و اگر هم شكستگي يا برشي در آنها ايجاد  استفاده شده 
ي دارد و شكل منظم شده باشد باز سنگ حالت طبيع

هندسي و سطوح كامالً صاف ندارد. در اين مقاله گروه اول 
 6هاي الشه تراش و گروه دوم را سنگهاي پاك را سنگ

   ايم. ناميده 
چه عواملي باعث انتخاب هر يك از اين الگوهاي     

شده  شكلي قطعات سنگي توسط معماران ساساني مي
ن، شامل ايستايي، هاي گوناگو است؟ اين عوامل از جنبه

اجرايي، كاربري، و زيبايي شناختي قابل بررسي هستند. در 
بخش مربوط به بررسي عناصر معماري و نحوة چيدمان 

هاي ايستايي، اجرايي، و كاربري خواهيم  ها به جنبه سنگ
ها  شناختي و بررسي چهرة سازه پرداخت. از زاوية زيبايي

راش بدين ترتيب ت هاي الشه يا پاك علل استفاده از سنگ
است كه در اكثر مواقع هرجا ضرورت ايجاد نمايي 

تراش هاي پاك شد از سنگ يكپارچه از سنگ احساس مي
اي از مصالح ديگر  شد و جايي كه نما با اليه استفاده مي
گرفتند. البته گاه  شد از سنگ الشه بهره مي پوشانده مي

رتيب تناقضاتي در اين نحوة انتخاب مشهود است، بدين ت
كه داليلي براي پوشش گچي بعضي از ديوارها كه با سنگ 
الشه ساخته شده بودند، كشف نشده است. در بعضي 

هاي داخلي ديوارها  تراش در بخشهاي پاك مواقع نيز سنگ
اي براي  شناسانه گونه نمود زيباييهيچ اند كه به كار رفته 

گيري  توان چنين نتيجه آنها متصور نيست. از اين مطالب مي
تراش يا  هاي پاك كرد كه انتخاب روش استفاده از سنگ

الشه فقط از ديدگاه فرم و نماسازي قابل توجيه نيست و 
ترين عوامل ديگري نيز در آنها دخيل هستند. يكي از مهم

ها و وجود معادن مناسب  اين عوامل امكانات تأمين سنگ
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تراش معموالً از معادن سنگ  هاي پاك سنگ 7سنگ است.
شد، بنابراين وجود منابع غني و يا تقبل هزينة حمل  تهيه مي
هاي  هاي دوردست از شرايط استفاده از بلوك از مكان

سنگي بزرگ است. شواهدي كه در معادن سنگ ديده 
دهند كه مرحلة اصلي ايجاد قطعات  شوند، نشان مي مي
تراش در خود معدن و هنگام جدا كردن سنگ از كوه  پاك

  است. شده انجام مي
تراش و قطعات  هاي پاك كارگيري سنگهايي كه از به نمونه

-شود نشان شكسته و الشه در معماري ساساني ديده مي

هاي  كدام از لحاظ تنوعِ ايجاد فرمدهنده اين است كه هيچ
گوناگون مزيتي بر ديگري ندارند. در حال حاضر بناهايي 

و از  اند خورده سنگي ساخته شده  هاي تراش كه از بلوك
هايي  اند، در قياس با ساختمان گزند تخريب در امان مانده 

هاي الشه با مالت گچ ساخته شده بودند،  كه از سنگ
تري  مهم هاي رسند و در نظر بيننده مكان تر به نظر مي شكيل

هاي آنها را  شوند. ولي بررسي ميداني كه كاربري تلقي مي
تفاوتي در  كند، نشان داده است كه چنين زني مي گمانه

  اهميت بناها وجود ندارد. 

تراش هاي پاك . سنگ1.1
يكي از اَشكالي كه در طول تاريخ معماري سنگي ايران 

هايي است كه از قطعات  كند ساخته همواره خودنمايي مي
اند. اين قطعات سنگي  خورده تشكيل شده  سنگي تراش

 شوند و ما در اين خورده، كه گاهي بلوك ناميده مي تراش
ايم، در  تراش ناميده  مقاله آنها را قطعات سنگي پاك

هاي متنوع هندسي (به تناسب  معماري ساساني به شكل
اند؛ هرچند كه اكثريت با فرم  مكان قرارگيري) ظاهر شده 

هاي  مكعب مستطيل است. واضح است كه چيدمان بلوك
ها عالوه بر استحكام و زيبايي از  مستطيل در ديوارهمكعب

مطمئني برخوردار است. با اين وجود معمار اجراي 
هاي طراحي معمارانه  ساساني براي عينيت بخشيدن به ايده

تراش براي  هاي پاك دهي به سنگ خود محدوديتي در شكل
خود متصور نشده است و در آنجا كه الزم بوده از 

هاي  اي و گاه با لبه هاي ديگري مانند احجام ذوزنقه شكل
است. در بسياري از بناهاي ساساني  منحني استفاده كرده

تراش عالوه بر وظيفة ايستايي، عنصر تزييني  هاي پاك سنگ
اند. در بعضي از اين موارد تنها يك وجه سنگ كه  نما بوده 

همان بخش نماي ديوار بوده، تراش خورده است و بخشي 
گرفته، تحت  كه در داخل جرز و دور از ديدگان قرار مي

دسي نبوده است. در اين بخش به هاي صاف و هن تراش
هاي شاخص  تراش و ذكر نمونه هاي پاك بندي سنگ دسته

  پردازيم. هر دسته مي

هاي مكعبِ مستطيل . بلوك1. 1. 1
ترين نحوة تأمين ايستايي در چيدمان سنگ در ايجاد  ساده

هايي است كه  يك ديوار صاف و مستحكم استفاده از سنگ
ده و با نظم بر روي هم به شكل مكعب مستطيل آماده ش

هايي روند  چيده شده باشند. با اين وجود تهية چنين سنگ
وسازهاي سريع اند و در ساخت اجرايي مشكلي داشته 

ترين موارد استفاده از  اند. عمده  شده ترجيح داده نمي
هايي بوده كه  مستطيل در سازههاي تراشيدة مكعب بلوك

ي پوششي همچون ها احتياج به نمايي سنگي بدون اليه
آسترهاي گچي، كه در دورة ساساني بسيار معمول بوده، 

خورده  هاي تراش اند. اين خصوصيت نماسازي سنگ داشته 
ها يا نقوش  باعث شده تا در بعضي موارد بر روي آنها كتيبه

تفاوت ابعاد قطعات مكعب  8تزييني حجاري شود.
اند،  ه هاي سنگي كه در بناهاي ساساني به كار رفت مستطيل

هاي اين  ترين نمونهشود؛ بيش اي را شامل نمي دامنة گسترده
  متر دارند.سانتي 200تا  50قطعات حدوداً ابعادي بين 

به عنوان ارائة الگويي از موارد استفادة اين نوع قطعات     
ها  توان گفت كه اين ساخته هاي ساساني مي سنگي در سازه

ل اينكه در ساخت اين اند: او  داراي خصوصيات زير بوده 
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ها تعجيل و اضطرار زماني وجود نداشته است. حتي  نوع بنا
در صورت در دسترس بودن معادن سنگ مناسب جدا 

آنها به زمان و   كردن قطعات، حمل، برش نهايي و نصب
نيروي متخصص احتياج داشته است. دومين خصوصيت 

ابل اي بوده كه در مقاين نوع ساخت احتياج به بدنة سنگي
هاي طبيعي مانند نفوذ آب مقاوم باشد؛ همچون  آسيب
هاي داخلي حوضچه معبد آناهيتاي بيشاپور و تخت  ديوار

ها. سومين ويژگي نيز  هاي پل سليمان و بسياري از پايه
برآوردن نياز طراحي معماري از لحاظ فرم و زيبايي شناسي 

  ).2است (تصوير 

هاي  ي بيشاپور، متشكل از سنگ. پلكان ورودي معبد آناهيتا2تصوير 
  نگارنده). مأخذ: تراش (پاك

اي و متوازي االضالع هاي ذوزنقه . بلوك2. 1. 1 
-دهي قطعات مكعب معماران ساساني محدوديتي در شكل

كردند و هرجا كه الزم بوده از  شكل سنگي احساس نمي
اند. يكي از  هاي خاص بهره جسته  ابعاد، چيدمان، و برش

ها ايجاد  اي است كه در بلوك هاي غير قائمه د برشاين موار

كردند. اين سازندگان با شناخت كافي از نحوة انتقال  مي
نيروها در قطعات سنگي در بين عناصر ساختماني، سعي 
داشتند تا آنها را تحت كنترل قرار دهند و امكان محاسبة 

پذير سازند. تغيير زواياي برش در  نيروها را امكان
سنگي از عوامل مهم تنظيم و كنترل نيروهاي  هاي بلوك

ترين مسئلة  ثقلي است. از آنجائي كه نيروهاي فشاري اصلي
هاي باستاني است، سعي بر اين بوده است كه محور  سازه

هاي  انتقال نيروهاي فشاري، عمود بر محل اتصال بلوك
سنگي باشد. بنابراين معماران با شناختي كه به نحوة انتقال 

اند، قطعات سنگي  و راستاي محورهاي آنها داشته نيروها 
اند. اين نوع   داده شان برش مي را متناسب با محل قرارگيري

شوند  ها ديده مي ها و طاق درگاه تر در نعلها بيش سنگ
  ).3(تصوير

دار پلكان ورودي معبد آناهيتا در بيشاپور  . تاق آهنگ شيب3تصوير 
  نگارنده).مأخذ: (

هاي  اي در برج هاي با برشِ ذوزنقه گري از سنگنوع دي    
نشيني شوند. براي ايجاد انحنا در محل هم مدور ديده مي

هاي سنگي مكعبي، سازندگان مجبور بودند تا  بلوك
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تر دايره پالن  هاي داخلي اضالعي از قطعات كه در شعاع
اند، كوچك تر بسازند. بنابراين اين  گرفته  برج قرار مي

و ضلع خارجي آنها    اي اند پالن به شكل ذوزنقهها در  بلوك
  اندكي انحنا دارند. 

هاي با برش منحني و مدور . بلوك3. 1.  1
ها ديده  دو نوع برش منحني در فرم قطعات بلوكي سنگ

شوند كه عبارت اند از انحنا در پالن، و انحنا در نما.  مي
اند   گرفته ها قرار مي هاي بلوكي كه در انحناي برج سنگ

اند، برش منحني  كرده  نسبت به سطحي كه اشغال مي
كاررفته در نما كه روي هاي به اند. بعضي سنگ داشته 

اند، به نسبت بخشي از  هاي قوسي قرار داشته  درگاه نعل
اند ـ به صورت منحني برش  پوشانده  قوس ـ كه مي

  ).4اند (تصوير  خورده  مي

هاي معبد آناهيتاي بيشاپور  درگاه هاي متعلق به نعل . سنگ4تصوير 
  نگارنده). مأخذ: (

طرفه هاي سنگي با برش يك . بلوك4. 1 .1
شان از يدر بسياري از ديوارهاي دورة ساساني كه در نما

هاي داخلي  تراش استفاده شده، بخش هاي مكعبي پاك سنگ
هاي الشه با مالت پر شده است. در اين نوع  جرز از سنگ

ايجاد سطوح كامالً صاف در وجوهي ساخت احتياجي به 
شده است.  اند، احساس نمي گرفته  كه در دلِ كار قرار مي

ها در حد تراز بودن و تأمين  وجوه زيرين و رويي سنگ
  اند. شده  ايستايي صاف مي

هاي الشه . سنگ2. 1
كار رفته  اي كه در معماري ايران به يكي از مصالح عمده

هايي  هاي الشه سنگ گسنگ الشه است. منظور از سن
هستند كه بدون دخالت چنداني كه باعث تغيير شكل آنها 

اند و ابعاد متعارف  ساز استفاده شده وشود، براي ساخت
- اند. گاهي الزم بوده است الشه  مورد نظر سازنده را داشته

ها با ضربه به قطعات متناسب تقسيم شوند و يا فرم سنگ
ري در كالبد بنا داشته باشند؛ كلي مورد نظر را براي قرارگي

هاي  كاري كه در سنگ ولي به طور كلي فاقد عمليات صيقل
  شده هستند.  تراش نما انجام مي پاك

هاي الشه به دو روش عمده اجرا شده است. روش  سنگ  
اول به كار بردن سنگ بدون مالت است كه اصطالحاً به آن 

هاي  مشود. در اين روش انتخاب فر چين گفته مي خشكه
مناسب در كنار يكديگر براي ايجاد تعادل، اهميت 

ها با مالت به كار  اي دارد. در روش دوم سنگ العاده فوق
شوند كه در بناهاي ساساني مالت عمدتاً گچ بوده گرفته مي

در بخش نحوة چيدمان   ).Huff, 2003است (نك: 
ها به تفصيل شرح داده خواهند شد.  ها اين روش سنگ
اي كه در اينجا به آن خواهيم پرداخت، بر اساس بندي دسته

هاي الشه  هاست. براي اين منظور تمامي سنگ شكل سنگ
هايي ايم. دستة اول سنگ را در سه گروه كلي قرار داده 

هستند كه شكل هندسي و نظم خاصي از لحاظ فرم 
» شكل بي«ها را  توان براي آنها قائل شد. اين نوع سنگ نمي

هايي كه از اين نوع سنگ در  عموالً در سازهايم. م ناميده 
كارگيري مالت نقش مهمي را در آنها استفاده شده، به

هايي هستند كه  كند. دستة دوم سنگ استحكام ايفا مي
تناسبات طول و عرض و ارتفاع آنها طوري است كه تعادل 

تر باشد. اين  قرارگيري در يك سطح تراز در آنها نسبتاً آسان
هايي  ايم. دستة سوم سنگ ناميده » كشيده«هاي  نوع را سنگ

42



كه گاه تري دارند. از آنجائي هستند كه ابعاد و تناسبات منظم
گيري اين قطعات مشاهده  كاري در شكل رد برش و چكش

توان حد فاصل بين  ها را مي شود، اين نوع سنگ مي
تراش محسوب كرد. در اين مقاله  هاي الشه و پاك سنگ

  ناميم.  مي» منظم«ي ها آنها را سنگ

شكل هاي الشة بي . سنگ1. 2. 1
هاي الشه، آنهايي  هاي مورد استفادة سنگ ترين شكل متداول

دهي آنها  هاي فيزيكي در شكل ترين دخالتهستند كه كم
اعمال شده و دامنة مشخصي از لحاظ ابعاد و فرم را شامل 

نوع  ايم. اين شكل ناميده  شوند و آنها را در اينجا بي مي
هاي ساساني مورد استفاده  ها به دو صورت در سازه سنگ

اند. در حالت اول به عنوان پركننده در ميان يك  قرار گرفته 
توانسته دو ديواري باشد كه قبالً احداث شده  قالب، كه مي

شكل با  هاي الشه بي است؛ فضاي بين دو ديوار با سنگ
است. در   شده چين پر مي ندرت به روش خشكهمالت و به

ها در كنار و روي هم احداث  حالت دوم بنا با چيدن سنگ
شد. در اين روش معمار با انتخاب دقيق فرم و ابعاد مي

كرده است. انتخاب و  ها مي ها شروع به چيدن سنگسنگ
ها در تأمين استحكام مورد نظر و به  كيفيت چيدمان سنگ

وده ها بسيار مهم ب دست آمدن سطوح هموارتر در بدنه
  ).6 و 5 (تصوير 9است

هاي الشه  .  نمايي از نوعي ديوارهاي ساساني متشكل از سنگ5تصوير 
 70تا  20ها بين  شكل و مالت گچ (مقياس تقريبي است. ابعاد سنگ بي

متر است. محل استفاده از اين روش، بسياري از بناهاي شهر سانتي

 ه).نگارندمأخذ: بيشاپور همچون بناي چليپايي است) (

. نماي يكي از اضالع داخلي تاالر چليپايي در بيشاپور. 6تصوير 
  نگارنده).مأخذ: (

هاي الشة كشيده . سنگ2. 2. 1
اند،  هاي الشه ساخته شده  هايي كه از سنگ در ميان سازه

اي  هايي كه تناسبات كشيده و گاهي صفحه استفاده از سنگ
ي بدين شكل، هاي كارگيري سنگخورد. به دارند به چشم مي

بيش از آنكه علل تكنيكي داشته باشد، به خاطر در دسترس 
هاي از اين  بودن آنها در محلِ احداث بوده است. نمونه

ها كه سرماي شديد زمستاني باعث  دست بر فراز كوه
هاي سنگي شده و مصالح آن را به  شكستگي و جدايي اليه

قلعة  شود. تر ديده مي شكل طبيعي فراهم كرده است، بيش
هاي شاخص اين  پسر بيشاپور و تخت بلقيس از نمونه

روش هستند. دو نوع چيدمان معموالً با اين نوع سنگ 
ها به صورت تراز و روي  همراه است. در نوع اول سنگ

گيرند و در نوع دوم به صورت اريب و با زاويه  هم قرار مي
  ).8شوند (تصوير  چيده مي

هاي الشة كشيده و  اي متشكل از سنگه . نمايي از نوع سازه7تصوير 
 80تا  20ها بين  مالت گچ (مقياس تقريبي است. ابعاد  طول سنگ

  نگارنده).مأخذ: متر است. (سانتي 30تا  5متر و عرض آنها سانتي
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. نماي يكي از ديوارهاي تخت بلقيس در نزديكي تكاب كه 8تصوير 
  است  هاي الشة كشيده استفاده شده در ساخت آن از سنگ
  .نگارنده)مأخذ: (

و منظم 10هاي الشة قواره . سنگ3. 2. 1
دهي  اند تا با شكل معماران ساساني گاه تمايل داشته 

هاي الشه، نظمي در ابعاد و نحوة چيدمان آنها  قطعات سنگ
شكل  اندازه و هم هاي تقريباً هم ايجاد كنند. استفاده از سنگ

نيز هماهنگي و  ها شد تا در نحوة چيدمان سنگباعث مي
هاي منظم از  نظمي حاكم شود كه قرارگيري قطعات در رج

-هاي قواره عالوه بر نماي ديوارها، سنگ11آن دسته است.

اند. نمونه  ها نيز به كار رفته  شده گاهي در ساخت ستون
شوند. در برخي  شاخص اين نحوه در سروستان ديده مي

اي اندك  لههايي با فاص فضاهاي داخلي كاخ سروستان ستون
اند كه سازة آنها متشكل از  از ديوارهاي قرار گرفته 

اي است كه با مالت گچ برروي  شدههاي قواره سنگ
 180ها در حدود  اند. ارتفاع ستون  يكديگر چيده شده

متر است و چنانچه بر اساس شواهد، پوشش گچي  سانتي
متر سانتي 65آنها نيز در نظر گرفته شود، قطري در حدود 

  .)10 و  9 تصوير() 28: 1385ارند (بير. د

هاي الشة تقريباً منظم و  . نمايي از ديوارهايي كه از سنگ9تصوير 
 25ها حدود  اند. (ابعاد سنگ اندازه و با مالت گچ ساخته شده  هم

  ست. محل استفاده از اين روش سروستان است) امتر سانتي
  نگارنده).مأخذ: (

، نمايي از عناصر معماري متشكل از . كاخ سروستان10تصوير 
  . نگارنده)مأخذ: ( شده هاي قواره سنگ

. روش چيدمان 2
ترين ابزار عناصر طبيعي چون چوب، سنگ، و خاك مهم

اند و آنچه فن و هنر يك  سازي معماري بوده  ساختمان
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كند، نحوة  سرزمين و يا يك دورة تاريخي را متمايز مي
هاي مطالعه  . يكي از شاخصهاستفاده از اين مصالح است

اين موضوع چگونگي چيدمان اين اجزا در كنار يكديگر 
هاي  ترين مواد به شكلاست. سنگ به عنوان يكي از مهم

سازي به كار رفته است. در اين  گوناگون در ساختمان
بندي معماريِ سنگيِ ساساني بر  بخش از مقاله به دسته

  پردازيم.  يگر مياساس نحوة چيدمان قطعات در كنار يكد
ها در كنار يا روي يكديگر در يك  سنگ نحوة قرارگيري

سازه و يا عنصر ساختماني، رابطة بسيار تنگاتنگي با شكل 
ها دارد. به عبارتي ديگر شكل سنگ تا حدودي روش  سنگ

كند و از زاويه  چيدن آنها را براي تأمين استحكام تعيين مي
ديگر، برآورده كردن نياز معمار در برپايي هر بخش از يك 

، به شكل خاصي از سنگ وابسته است. بنابراين سازه سنگي
بندي مناسبي در نحوة چيدمان  براي آنكه بتوانيم به دسته

يابيم، بايد دو نوع  سنگ در بناهاي دوره ساساني دست 
كلي شكل سنگ را كه به كرّات در دورة ساساني به كار 

هاي  رفته است از يكديگر جدا كنيم كه عبارت اند از: سنگ
هاي پاكتراش  هاي الشه. منظور از سنگ سنگ پاكتراش و

تراشي به اشكال  هايي هستند كه با ابزارهاي سنگ سنگ
نشيني آنها در سازه نيز از اند و هم هندسي منظم درآمده 
كند و قوانين خاص خود را دارد.  اين نظم پيروي مي

ترين دخالت انساني در تغيير شكل هاي الشه كه كم سنگ
هاي چيدمان متفاوتي دارند كه  ، روششود آنها ديده مي

متناسب با شكل و حجم آنهاست. در اين بخش به شرح 
هاي چيدمان اين دو گروه  ترين گونه ترين و متعارف اصلي
  پردازيم. مي

تراش. چيدمان قطعات پاك1 .2
حجم عمليات عمراني در دورة ساساني و نوع 

عداد شناسي و معماري آنها باعث گرديد تا نسبت ت زيبايي
تراش به ديگر مصالح بناهاي ساخته شده از قطعات پاك

اي نباشد. با اين حال در ميان  ساختماني عدد قابل مالحظه
توان الگوهاي مشابهي از نحوة  معدود آثار به جاي مانده مي
خورده را يافت كه  هاي تراش همجواري قطعات سنگ

هاي خاصي دارند كه ما آنها را در اين مقاله  مشخصه
ناميم.  هاي پاكتراش ساساني مي صوصيات چيدمان سنگخ

هاي سنگي در معماري ساساني به سه  نحوة چيدمان بلوك
هاي  بندي هستند. گروه اول بلوك دستة كلي قابل تقسيم

هستند كه تقريباً ابعاد يكساني دارند و به شكل منظم چيده 
شده اند. گروه دوم ابعاد و چيدمان منظمي ندارند و گروه 

راسته چيده شده هايي هستند كه به صورت كله م بلوكسو
  گردند. ها در زير توصيف مي اند. هر يك از اين گروه 

. چيدمان متقارن و منظم1. 1 .1
-هاي تراش در بسياري از آثار سنگي ساساني كه از بلوك

- اند، قطعات به شكل مكعب خورده ساخته شده 

 .)11(تصوير  اند اندازه درآمده  هاي منظم و هم مستطيل
شده و  ستفادهها ا اي از اين سنگ ديوارهدر نماي گاهي 
هاي الشه با  هاي دروني و كالبدي ديوار از سنگ بخش

است و در بعضي موارد تمام ديواره از   مالت گچ پر شده
پارچه ساخته شده هاي بلوكي و به صورت يك همان سنگ

 تراشهاي پاك اند. در چيدمان متقارن و منظم سنگ 
هاي افقي كامالً تراز هستند و اختالف ابعادي در  رج

هاي افقي در ترازهاي گوناگون ديده  هاي رج قطعات سنگ
اي روي رديف زيرين هاي هر رج به گونه شود. سنگ نمي

گيرد كه محل اتصال عمودي دو سنگ دقيقاً در  قرار مي
راستاي عمودي و در وسط ضلع فوقاني سنگ زيرين قرار 

). در 12كند (تصوير  نظم همچنان ادامه پيدا ميگيرد. اين 
خدشه نيست و  بعضي از آثار اين نظم و تقارن كامل و بي

ها يا قطعات ممكن است بنا بر نياز تغييراتي  در بعضي رج
ها مشاهده شود ولي با اين حال  در چيدمان و ابعاد سنگ

براي تفكيك اين نوع ساختار كه با انواع ديگر تفاوت 
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دارند، آنها را همچنان در اين گروه به شمار چشمگيري 
  آوريم. مي

تراش كامالً منظم هاي پاك . نمايي از ديوارهايي كه از سنگ11تصوير 
ها در نماهاي بناهاي  اند. (طول اين سنگ اندازه چيده شده  و هم

 120تا  40متر و عرض آنها بين سانتي 150تا  50ساساني تقريباً بين 
ها يا  ده است. محل استفاده از اين روش كاخ نقش برجستهمتر بوسانتي

  نگارنده).مأخذ: والرين در بيشاپور است) (

در بيشاپور كه مهندس مهريار  Bمانده از كاخ  . ديوارة باقي12تصوير 
اي از  ها و گيرشمن كاخ والرين ناميد. نمونه آن را كاخ نقش برجسته

لزي به همديگر كالف شده هاي ف هاي منظم مكعبي كه با بست سنگ
  نگارنده).مأخذ: بودند (

. چيدمان نامنظم2. 1. 2
شكل دورة ساساني گاهي نظم هاي بلوكي در چيدمان سنگ

نظمي از دو جنبة  خورد. اين بي مورد انتظار به چشم نمي
ابعاد و نحوة قرارگيري قابل بررسي است. خطوط عمودي 

ارند و گاهي هاي زيرين هماهنگي ند ها با رديف سنگ
هاي زيرين و يا با فاصلة  منطبق بر خطوط عمودي رج

اند. نمونة شاخص اين دسته در  اندكي از آنها قرار گرفته 
هاي ساساني تخت سليمان مشهود است؛ به خصوص  سازه

در ساختمان موسوم به معبد آناهيتا اوج اين نوع چينش 
هاي  تر مواقع سنگشود. از نظر ابعاد در بيش مشاهده مي

تر هستند. نتيجة كار در نگاه كلي  هاي بااليي بزرگ رديف
تر از دور از انتظار معمول است و حس پايداري در آنها، كم

نوعِ چيدمانِ منظم است. ارائة داليل علمي براي اين نوع 
تر و كنكاش در تكنيك ساخت احتياج به مطالعات بيش

ان مشاهده تو حوزة ايستايي دارد، ولي در بررسي اوليه مي
هاي  ها در رج كرد كه قرارگيري خطوط عمودي بين سنگ

ها شده است. از نظر  متوالي باعث شكستگي لبة سنگ
هاي زيرين شايد  تر براي رديفهاي كوچك انتخاب سنگ

هاي پاييني، به سبب  مستهلك كردن نيروي زلزله در رديف
هاي كوچك، مد نظر قرار داشته  هاي جزئي بلوك حركت
  ).14و  13صوير است (ت

هاي پاكتراش نامنظم چيده  . نمايي از ديوارهايي كه از سنگ13تصوير 
متر و سانتي 120تا  40ها در نما تقريباً بين  اند. (طول اين سنگ شده 

متر بوده است. محل استفاده از اين سانتي 80تا  40عرض آنها بين 
ن غربي است) روش معبد موسوم به آناهيتا در تخت سليمان آذربايجا

  نگارنده).مأخذ: (
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. نمايي از يكي از ديوارهاي انتهايي راهروهاي محيطي معبد 14تصوير 
  .نگارنده)مأخذ: سليمان (  آناهيتاي تخت

. چيدمان كله و راسته3. 1. 2
هاي بلوكي در دورة  هاي چيدمان سنگ يكي از روش

در اين حالت ) 15(تصوير راسته است. ساساني شيوة كله
هاي  ها به شكل مكعب مستطيل تراش سنگطعات پاكق

ها  شدند، به طوري كه ضخامت سنگ كشيده تراشيده مي
تر بود. اين قطعات به دو  نسبت به طول و ارتفاع آنها باريك

اند، در حالت اول سطح   گرفته شكل در ديوار قرار مي
- گرفت و ابعاد بزرگها در نماي ديوار قرار مي بزرگ سنگ

گويند و در حالت  شد كه به آنها راسته مي ديده ميتر آنها 
گرفته  ها با نود درجه چرخش در ديوار جاي مي دوم، بلوك

شود كه آنها  ها در نما ديده مي اند و در واقع ضخامت سنگ
هاي سنگي در هر رج يكي در ميان  ناميم. بلوك را كله مي

شدند و  به صورت كله و راسته در ديوار كار گذاشته مي
عموالً بعد از چيدن هر رج پشت ديوار با سنگ الشه و م

ترين نمونه اين روش در قلعة شده است. مهم گچ پر مي
). در ساخت هر 16تخت سليمان وجود دارد (تصوير 

رديف سعي بر اين بود تا سنگ كله در وسط سنگ راستة 
  رديف زيرين قرار گيرد.

راسته ساخته هاي كله . طرح نمايي از ديوارهايي كه از سنگ15تصوير 
متر و سانتي 150تا  70ها در نما تقريباً بين  اند. (طول اين سنگ شده  مي

 60تا  25شان بين متر  و ضخامتسانتي120تا  60عرض آنها بين 
سليمان در  متر بوده است. محل استفاده از اين روش قلعة تختسانتي

  نگارنده).مأخذ: آذربايجان غربي است) (

سليمان كه بدنة خارجي آن از  . نماي يكي از باروهاي تخت16ر تصوي
  نگارنده).مأخذ: راسته تشكيل شده است (تراش كلههاي پاك سنگ

هاي الشه . چيدمان سنگ2. 2
هاي گوناگوني براي چيدمان  در معماري ساساني روش

هاي الشه در عناصر معماري، همچون ديوارها و  سنگ
. اين تنوع از زواياي مختلف قابل ها به كار رفته است سقف

كارگيري از مالت و مواد بررسي است. استفاده و يا عدم به
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هاي قابل مطالعه است. نوع و ميزان  پركننده يكي از شاخه
هاي الشه نيز از اهميت  مالت مورد استفاده در ميان سنگ

زيادي برخوردار است. حجم مالت و تناسب ميزان آن با 
تواند در تخمين  در بسياري از موارد مي ابعاد قطعات سنگي

ها و بناهايي  قدمت بنا راهگشا باشد. براي نمونه در محوطه
هاي مختلف تاريخي همچون ساساني و  كه شامل دوره

هاي اوليه اسالمي هستند، معموالً ميزان مالت بين  سده
طور كه قبالً تر است. همانهاي متأخر كم ها در دوره سنگ

ها نيز به مرور زمان  ه شد ابعاد سنگنيز توضيح داد
است زيرا سازندگان بعدي از آوار باقي  تر شده كوچك

اند كه به مرور يا به   هاي قبلي استفاده كرده  مانده از سازه
  اند.  عمد خُردتر شده 

هاي الشه نشان  مشاهدة تخصصيِ بافت متشكل از سنگ    
را براي دهد كه معماران ساساني الگوهاي متفاوتي  مي

اند. گاهي يافتن نظم  داده  چيدن قطعات پيش چشم قرار مي
در ابعاد و همجواري قطعات بسيار مشكل است از اين رو 

ايم كه به دو صورت   اين نوع چيدمان را نامنظم ناميده
ها  شوند. در بعضي ساخته چين ديده مي دار و خشكه مالت

گاهي ابعاد نظم در ابعاد و نحوة قرارگيري قابل درك است. 
هاي قرارگيري كامالً هماهنگ و منظم است و گاه  و رج

گيري قطعات مد نظر  ايجاد بافتي يكسان در نحوة جاي
  بوده است.

. چيدمان نامنظم در مالت گچ1. 2. 2
در دورة   سازي  هاي ساختمان ترين شيوه يكي از متداول

هاي متفاوت  هاي الشه با حجم ساساني استفاده از سنگ
اه مالت گچ است. اعداد دقيقي براي تعيين حجم اين همر
توان گفت  توان ارائه كرد، ولي به طور كلي مي ها نمي سنگ

متر سانتي 70تا  40هاي متعارف ابعادي بين  كه در سازه
دارند. شيوة ساخت يك ديوار بدين صورت است كه سطح 

كرده  مورد نظر ديوار را با يك قالب مانند تخته مشخص مي

چيده اند  هاي الشه را در آن محدوده مي د و سپس سنگان 
ها با ريختن مالت گچ پر  و نهايتاً فضاهاي بين سنگ

شده است. شايد در مواردي نيز از قالب استفاده نشده  مي
ها سطح مورد  تر در چيدن سنگباشد و معمار با دقت بيش

نظر خود را ايجاد كرده باشد. در ديوارهاي ضخيم از خود 
هاي سنگي براي ايجاد قالب استفاده شده است؛  رهديوا

بدين ترتيب كه ابتدا دو ديوار با ضخامت يك رديف سنگ 
شده است و سپس  در دو سطح جرز مورد نظر ساخته مي

هاي الشه و مالت گچ پر  فضاي بين دو ديواره با سنگ
  شده است. مي

چين . چيدمان نامنظم خشكه2. 2. 2
- ساساني از قطعات طبيعي (دستهاي دورة  بعضي از سازه

اند. در اين   نخورده) سنگي و بدون مالت تشكيل شده
ها (با توجه به شكل آنها) براي تأمين  يابي سنگ حالت مكان

ايستايي بنا اهميت زيادي داشت. بدين منظور در نقاطي كه 
تر در البالي قطعات بزرگ هاي كوچك الزم بود، از سنگ

ات اين نوع ساخت عبارت اند كردند. خصوصي استفاده مي
از: برپايي سريع ديوارها، استفاده از عناصر در دسترس، و 
استحكام نسبتاً كم كه ناشي از عدم پيوستگي اجزاست. 

ها و ديوارهاي باربر  امكان استفاده از اين روش در سقف
مانده از معماري ساساني اين نوع  وجود ندارد. در آثار باقي

هاي كوهستاني كه دسترسي به  انتر در مكچيدمان بيش
شود. قطعات سنگي راحت و تهية گچ مشكل بود ديده مي
اند.   ديوارهاي حايل بهترين جايگاه اين نوع چيدمان بوده

مانده در جاينمونه شاخص اين نوع چيدمان در آثار به
  .)17(تصوير  حصارهاي قلعة پسر بيشاپور مشهود است
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هاي الشه با ابعاد  ارهايي كه با سنگ. طرح نمايي از ديو17تصوير 
اند. محل استفاده از اين روش قلعة   مختلف به صورت نامنظم برپا شده 

  نگارنده).مأخذ: پسر در بيشاپور است (

. چيدمان منظم با يك رديف قوارة بزرگ و يك 3. 2. 2
رديف الشة كوچك

هايي كه در چيدمان سنگ در ديوارهاي دوره  يكي از روش
هاي متناوب  ان وجود داشته است، استفاده از رديفساساني

هاي  شدة بزرگ تقريباً مكعبي و سنگ هاي قواره از سنگ
تر است. در اين روش از مالت گچ نيز الشة كوچك
هاي كوچك الشه سطح  شده است. رجِ سنگ استفاده مي

كند  هاي بزرگ آماده مي همواري را براي قطعات سنگ
  ).19 و  18 (تصوير

. طرح نمايي از ديوارهايي كه روش چيدمان آنها استفاده از 18وير تص
هاي كوچك است.  اي و الشه هاي مكعب قواره هاي متناوب سنگ رج

محل استفاده از اين روش آتشكدة خصوصي در مجموعه فضاهاي 
  سلطنتي تخت سليمان آذربايجان غربي است (نگارنده).

هاي چليپايي مجاور آتشكدة . نمايي از ديوار يكي از فضا19تصوير 
  (مأخذ: نگارنده) آذرگشسب

  گيري نتيجه
هاي  شناخت نحوة استفاده از مصالح، يكي از زيرشاخه

هاي  بندي بافت سازه مطالعات تاريخ معماري است. دسته
سنگي معماري ساساني به نسبت دادن خصوصياتي 

تواند طبقة خاصي از  شود كه مي مشخص به آن منجر مي
در بعد زماني و تاريخي معماري ايران تعيين  معماري را

كند. در اين مقاله اين مطالعه از دو زاوية شكلِ سنگ و 
نحوة چيدمان بررسي شد كه در فهرست زير به تفكيك 

  بيان شده است.
  هاي سنگي ساساني: بندي سازه دسته

  . از نظر شكل قطعات:1
  تراشهاي پاك . سنگ1. 1

  تطيلهاي مكعب مس . بلوك1. 1. 1
  اي و متوازي االضالع هاي ذوزنقه . بلوك2. 1 1
  هاي با برش منحني و مدور . بلوك3. 1. 1
  طرفه هاي سنگي با برش يك . بلوك4. 1. 1

  هاي الشه  . سنگ2. 1
  شكل هاي الشة بي . سنگ1. 2. 1
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  هاي الشة كشيده . سنگ2. 2. 1
  هاي الشة قواره و منظم . سنگ3. 2. 1

  مان قطعات:. از نظر چيد2
  تراش. چيدمان قطعات پاك1. 2
  . چيدمان متقارن و منظم1. 1. 2
  . چيدمان نامنظم2. 1. 2
  . چيدمان كله و راسته3. 1. 2
  هاي الشه . چيدمان سنگ2. 2
  . چيدمان نامنظم در مالت گچ1. 2. 2
  چين. چيدمان نامنظم خشكه2. 2. 2
. چيدمان منظم با يك رديف قوارة بزرگ 3. 2. 2

  يك رديف الشة كوچك و
هاي عظيمي چون طاق كسري، يكي از  عالوه بر ايوان    

سازي كه در دورة ساساني در  تحوالت فني ساختمان
هاي قوسي  مقياس بزرگ نمايان شد، گنبد بود. ايجاد طاق

بزرگ نياز به ستون را كاست و در ازاي آن لزوم احداث 
ن ساساني با تر شد. معماراجرزها و ديوارهاي استوار بيش

هاي فوق در كنار مالت گچ و در  استفاده از سنگ به شكل
هاي فلزي، پاسخ مناسبي براي اين مسئله  صورت نياز بست

هاي استفاده از سنگ  به لحاظ شكل و نوع  يافتند. روش
الگوهاي  ،چيدن آنها كه در اين مقاله به آنها پرداختيم

كند. اين  ميهاي معماري ساساني را تسهيل  شناسايي سازه
هاي سنجش قدمت بنا، در ها و آزمايش روش در كنار نشانه

گذاري آثار معماري متعلق به دورة ساساني مفيد  تاريخ
است.    

  ها پانوشت
تر در خصوص نقش گچ در معماري .  براي اطالعات بيش1

.Huff. 2003: 411-412ساساني مراجعه شود به: 
ورة هخامنشي و ساساني عمدتاً . اطالعات ما در مورد بناهاي د2

شود و هاي عظيم حكومتي و مذهبي محدود مي به ساختمان

عدم وجود منابع مكتوب و . هاي مردم عادي نيست شامل خانه
كرده  هايي كه مردم عادي در آنها زندگي مي ميداني دربارة خانه

نگاه كلي به . اند اين خالء اطالعاتي را ايجاد كرده است 
تايي در نقاط مختلف كشور كه هنوز به روش هاي روس خانه

هاي مسطح  است كه طاق شوند، شاهد بر اين سنتي ساخته مي
متشكل از چوب، ني و گل به علت سهولت اجرا همچنان مورد 

توان فرض كرد كه در دورة ساسانيان نيز  استفاده هستند و مي
شان هاي مسطح، كه اجراي هاي مردم عادي با سقف تر خانهبيش

شده  تر بوده است، پوشانده مي هاي كوچك راحت در دهانه
در اين مقاله هرجا صحبت از معماري يا بناي  بنابراين. است

هاي يك سبك  ها و نوآوري دورة ساساني است منظور شاخصه
هاي  تر در ساختمانسازي است كه نمود آن بيش ساختمان

.سلطنتي بوده است
هاي ايالمي  ن به آرامگاههاي قوسي در ايرا ترين طاق . كهن3

قرون هجدهم تا شانزدهم قبل از ميالد در شهر سلطنتي شوش 
و به   ها همه با آجر ساخته شده شود. اين آرامگاه مربوط مي

تپه،  اند. موارد مشابهي در هفت  اي برپا شده وسيلة طاق گهواره
مربوط به قرون پانزدهم تا سيزدهم قبل از ميالد و در چغازنبيل، 

لق به ايالم ميانه و اواسط قرن سيزدهم قبل از ميالد وجود متع
  ).151-147: 1379دارند (نك: بزنوال، 

متر  34متر و ارتفاع آن  5/25شكل كسري . پهناي طاق بيضي4
متر  95/42پوشاند،  است. ارتفاع ايواني كه اين طاق آن را مي

  ).261: 1377است (نك: گدار، 
دختر فيروزآباد دة ايراني گنبد قلعهش. اولين گنبد بزرگ شناخته5

 65/4هاي چهار ضلع آن  متر، دهانه 95/13است. قطر گنبدخانه 
متر  25/23و طول ايوان  95/13متر، عرض ايوان جلوي آن 

گيري شده است  متر اندازه 33/2است. ضخامت ديوارهاي گنبد 
)Huff. 1971: 170 .(  
اوان. به نقل از تراش: سنگ با پرداخت و تراش فر . سنگ پاك6

)؛ سنگ الشه: 277: 1387پيرنيا (رفيعي سرشكي و ديگران. 
نشده (رفيعي سرشكي هاي تيز و پرداخت ها و گوشه سنگي با لبه
  ).288: 1387و ديگران. 

. براي نمونه در خصوص دسترسي به معادن سنگ در تخت 7
  ).50ـ 30: 1391مراجعه شود به: (امان اللهي،  سليمان
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هاي بنايي كه رومن گيرشمن  ر بيشاپور ماندهد B. كاخ 8
برحسب سليقه شخصي خود به آن نام والرين داد (مهريار، 

شكل با هاي پاكتراش مكعبي )، سنگ70نوشت  ، پي67: 1378
ها و اشخاصي از دوران ساساني دارد.  اي از صحنه نقوش برجسته

هاي گرافيكي از اين نقوش را  ، گيرشمن طرحبيشاپور در كتاب
، 273ـ 270: 1379به نمايش گذاشته است (نك: گيرشمن. 

  ).36و  35هاي  لوح
سازي معماران پايگاه هيئت كاوش  . گيرشمن نحوة ساختمان9

مصالح و وسايل «كند:  خود را با معماران ساساني مقايسه مي
ديوارهاي ايوان دقيقاً به همان صورتي بوده كه براي ساختن 

تفاده قرار گرفت. بنّايان كازرون ديوارهاي خانه هيئت مورد اس
كه براي ساختن خانه هيئت به كار گرفته شده بودند از 

-اي استفاده كردند كه از حفاري تاالر چليپا هاي نتراشيده سنگ

هاي ما به پاي كار آورده شده  شكل به دست آمده و توسط واگن
شده با مالت هاي بدون شكل و به هم متصل بود. با اين سنگ

متري باال آوردند و به سانتي 50وجه ديوار را تا ارتفاع  گچ، دو
هاي دو متر نيز آنها را با يك ديوارة عرضي تقويت كردند.  فاصله

تر هاي كوچك ها، سنگ فضاي خالي بين دو وجه ديوار و ديواره
و الشه سنگ ريخته شد و روي آنها دوغاب گچ ريختند تا كامالً 

ند و نوعي كنگلومرا به دست آيد. هاي بين آنها رسوخ ك به فاصله
دقتي كه براي اين كار آخر به كار رفت در ارتباط با استحكام 
ديوارها بود. در گذشته نيز براي برپا كردن ديوارهاي ايوان 

: 1378(گيرشمن، » جنوب غربي از اين روش استفاده شده بود
23.(  
 هاي آن با چكش گرفته اي كه گوشه . سنگ قواره: سنگ الشه10

شده است. به نقل از زمرشيدي (رفيعي سرشكي و ديگران. 
1387 :278.(  

هايي از كاخ  . بهترين نمونه اين مورد در ساخت بخش11
ـ 20/0در  25/0ـ 30/0شود. ابعاد قطعات آن  سروستان ديده مي

). الزم به ذكر است كه 40: 1385متر هستند (نك: بير،  15/0
كننده نيستند، به نظر من قانع لئونل بير با اظهار برخي داليل كه

دهد (نك: بير.  كاخ سروستان را به دورة اوايل اسالم نسبت مي
1385 :93-85.(  

  

  منابع
بررسي و شناسايي معادن سنگ « ،)1391( اللهي، حميد.امان -
كاررفته در مجموعه بناهاي تخت سليمان بر اساس مطالعات به

،  56، شاثرفصلنامة  در ». شناختي شناختي و نتايج سنگ باستان
  . 50ـ30ص

آوري تاق در خاور كهن (جلد اول  فن ،)1379( بزنوال، روالن. -
راث فرهنگي كشور . ترجمة سيدمحسن حبيبي. سازمان ميو دوم)

  .(پژوهشگاه)، تهران
. ترجمة اميرحسين سلطاني سروستان ،)1385( بير، لئونل. -

 .تهران فروش. نشر سبحان نور،كرباس
». تاريخ سياسي ايران در دورة اشكانيان« ،)1389( ا.د.ه.بيوار،  -

. گردآوردنده تاريخ ايران كمبريج (قسمت اول جلد سوم)در 
  .تهران احسان يارشاطر. انتشارات اميركبير،

در آرتر ». معماري پارتي / اشكاني« ،(1387( رويتر، اسكار. -
 ،سيري در هنر ايران (جلد اول)پوپ و فيليس اكرمن (و.)، 

زاده شيرازي. شركت انتشارات علمي و  اهللا ترجمة باقر آيت
  .  تهرانفرهنگي، 

فرهنگ مهرازي  ،)1378( رفيعي سرشكي، بيژن و ديگران. -
 .تهران. مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، (معماري) ايران

». تاريخ سياسي ايران در دورة ساسانيان«، )1389(فراي، ر.ن.  -
. گردآوردنده (قسمت اول جلد سوم)تاريخ ايران كمبريج در 

  .تهران احسان يارشاطر. انتشارات اميركبير،
هاي  ها و پژوهش كاوش ،)1386( كامبخش فرد، سيف اهللا. -

شناسي و احياء معماري معبد آناهيتاي كنگاور و تاق گرا  باستان
  .تهرانسازمان ميراث فرهنگي كشور (پژوهشگاه)، (جلد اول). 

. ترجمة بهروز حبيبي. هنر ايران، )1377(گدار، آندره.  -
 .تهران انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي،

. تمدن ايران ساساني ،)1384( لوكونين، والديمير گريگوريويچ. -
  .تهراناهللا رضا. شركت انتشارات علمي و فرهنگي، ترجمة عنايت

. ترجمة اصغر (جلد اول) بيشاپور ،)1379( گيرشمن، رومن. -
  .تهرانميراث فرهنگي كشور (پژوهشگاه)، كريمي. سازمان 

هاي ساساني  بيشاپور، موزائيك ،)1379( گيرشمن، رومن. -
ترجمة اصغر كريمي. سازمان ميراث فرهنگي كشور  (جلد دوم).
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هاي  ها و كاوش پيشينه پژوهش« ،)1378( مهريار، محمد. -

دومين كنگرة  در مجموعه مقاالت». شناسي در بيشاپور باستان
، سازمان ميراث 1378تاريخ معماري و شهرسازي ايران بم، 

  .، تهران(جلد دوم) 69ـ 11فرهنگي كشور (پژوهشگاه)، ص
- Huff, Dietrich. "Qal’a-ye Dukhtar bei Firuzabad". 
Archaeologische Mitteilungen Aus Iran .Deutchen 
Archaeologischen Institut. Neue folge Band 4 (1971) 
pp. 127-171.  
- Huff, Dietrich. "Sasanian". Encyclopaedia Iranica, 

Edited by Ehsan Yarshater, Routledge & Kegan 
Paul, London and New York. Volume II, (1987), p. 
329.  
- Huff, Dietrich.. Gypsum. Encyclopaedia Iranica, 
Edited by Ehsan Yarshater, Bibliotheca Persica 
Press, New York. Volume XI, Fascicle 4, (2003) pp. 
411-412 
- Whitehouse, David. "Siraf: A Medieval Port on the 
Persian Gulf". World Archaeology, Vol.2, No.2 
(Oct., 1970) pp. 141-158. 
 

 


.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

52




