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چکیده

در گــذر زمــان یکــی از عناصــر اصلــی انتقالدهنــدۀ بارهــای عمــودی ســاختمان ،ســتونها بودهانــد
کــه بهدلیــل مســائل انتقــال بــار ،شــیوههای معمــاری ،مصالــح در دســترس و نــوع اتصــاالت ،فرمهــای
گوناگونــی پیــدا کردهانــد .بــا بررســیهای انجامشــده بــر روی ســتونها میتــوان بخشــی از دانــش
فراموششــدۀ معمــاری ایرانــی را آشــکار ســاخت و نیــز تنــوع فرمــی و ســاختاری ســتونها را بهشــکل کلــی
دســتهبندی کــرد .انــدازه و فــرم قلمــه ،پایــه و سرســتون در شــکلگیری فــرم نهایــی ســتونهای ســنگی
پیــش از اســام ایــران بهشــکل مســتقیم تأثیرگــذار بودهانــد .ا کثــر پژوهشــگران در شــرح آثــار معمــاری
تنهــا بــه توصیــف کلــی ســتونها در خــال بررســی یــک بنــا پرداختهانــد .ایــن پژوهــش بــرای نخســتینبار
عامــل هندســه را بهعنــوان یکــی از عوامــل اصلــی در ســاختار ســتونهای پیــش از اســام ایــران تحلیــل
خواهــد کــرد .دادههــای ایــن پژوهــش ترکیبــی از دادههــای کتابخانـهای و میدانــی اســت .در ایــن پژوهــش
بــا تصویربــرداری و بررســی انــواع ســتونها ،دســتهبندیهای موردنظــر انجــام شــد .پژوهــش پیــشرو
تــاش دارد تأثیــر فــرم و انــدازه را در ســاختار ســتونهای ســنگی در بناهــای کهــن پیــش از اســام ایــران
مــورد تحلیــل و بررســی قــرار دهــد .تحلیلهــا آشــکار کــرد کــه در شــکلگیری پایــه و بدنــۀ ســتونهای
ً
ســنگی در بناهــای کهــن ایــران عمومــا از فــرم و نقــوش بومــی رایــج در ایــران اســتفاده شــده ،بهگونهایکــه
پایهســتونها در دورههــای مختلــف بــه اشــکال مکعبــی و گلــدان وارونــه بــوده و بدنــۀ ســتونها نیــز بــه ســه
ـکل ســاده ،شــیاردار و خیــارهای بودهانــدّ .امــا در شــکلگیری سرســتونها از عناصــر موجــود در ســاختار
شـ ِ
ســتونهای برخــی تمدنهــای دیگــر تأثیــر گرفتــه شــده و بیشــتر از فــرم و نقــوش گیاهــی ،حیوانــی و انســانی
بهــره بردهانــد.
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پژوهــش پی ـشرو تحقیقــات خــود را در گســترۀ بناهــای کهــن پیــش از اســام ایــران انجــام خواهــد داد.
گســترۀ ایــن پژوهــش ســاختار ســتونهای ســنگی در بناهــای مختلــف اســت .انتخــاب بناهــای پیــش از
اســام در ایــران بدیــن دلیــل بــوده کــه اســتفاده از پوشــش مســطح کــه اســتفاده از ســتون را بیــش از پیــش
افزایــش میدهــد در ایــن بناهــا بیشــتر بــوده اســت و در بناهایــی کــه در دورههــای بعــد شــکل گرفتهانــد،
بهدلیــل اســتفادۀ کمتــر از پوشــشهای مســطح ،تنــوع ســتونها و جایــگاه آنهــا بهعنــوان عضــوی
مؤثــر در معمــاری بناهــا کمرنگتــر شــده اســت .اســتفاده از ســتونهای ســنگی در بناهــای پیــش از
اســام ایــران بهعنــوان بخــش مؤثــری از عناصــر معمــاری فضاهــا بیشــتر بــه چشــم میخــورد .بناهــای
کهــن پیــش از اســام ایــران بــه ایندلیــل بهعنــوان جامعــۀ آمــاری انتخــاب شــده اســت تــا بــا بررســی
نمونههــای مــوردی تــاش شــود تأثیــر هندســه در ســاختار ســتونهای ســنگی مــورد بررســی قــرار گیــرد.
بــا در نظــر گرفتــن مســألۀ تخریــب تدریجــی ســتونهای باقیمانــده از دورههــای پیــش از اســام ایــران
و عــدم وجــود بررس ـیهای جامــع و دقیــق بــر روی ســاختار هندســی آنهــا و همچنیــن جهــت شــناخت
تواناییهــای معمــاری ایــران در اســتفاده از عناصــر ســازهای هماننــد ســتون و شــکلدهی بــه فضاهــای
معمــاری توســط ایــن عناصــر ،لــزوم انجــام ایــن پژوهــش ضــروری بهنظــر میرســد .ســتونهای ســنگی
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ً
در رابطــه بــا پیدایــش ســتون در معمــاری بایــد گفــت احتمــاال ســتون زمانــی بوجــود آمــده کــه معمــاری از
حالــت حجــم کوچــک بــه معمــاری بــا حجــم بــزرگ تبدیــل شــده اســت و بــرای حفــظ تعــادل بیــن نیــروی
واردشــده از ســقف و نیــروی نگهدارنــدۀ ســقف بـهکار رفتــه اســت .افــزون بــر ایــن برخــی باستانشناســان
عقیــده دارنــد کــه تکامــل معمــاری بــا ســقف مســطح عامــل پیدایــش ســتون اســت (فیروزمنــدی:1387 ،
 .)29قدیمیتریــن کاربــرد ســتون در معمــاری ایــران بــه هــزارۀ ششــم ق.م .میرســد کــه نمونههــای
ابتدایــی آن در محوطههــای باســتانی غــرب و شــمالغرب ایــران بــوده اســت(رضایینیا.)329 :1386 ،
ایــن رونــد در ادوار بعــدی نیــز ادامــه پیدا کــرده ،ولــی بهدلیــل چوبیبــودن ســتونها ،همــۀ آنهــا بهمــرور
زمــان پوســیده و از بینرفتهانــد و تنهــا پاســتونهای ســنگی و خشــتی آنهــا باقــی ماندهاند(فیروزمنــدی
و همــکاران .)29 :1387 ،کهنتریــن نمونــۀ اســتفاده از ســتون ســنگی در گوردخمههــای مــادی اســت
و ســپس ایــن رونــد در دورههــای بعــدی نیــز ادامــه پیــدا کــرده و در برخــی بناهــا نیــز کــه ســتون بهعنــوان
عامــل ســازهای مطــر ح نبــوده ،از ســتوننمای چســبیده بــه دیــوار اســتفاده شــده اســت.
هندســۀ بهکاررفتــه در شــکلگیری ســتونهای ســنگی در بناهــای کهــن پیــش از اســام ایــران
عالوهبــر جنبــۀ ســازهایی و انتقــال نیروهــای عمــودی ،جهــت شــکلدهی بــه فضاهــای معمــاری و
اســتفاده از نقشمایههــای تزئینــی در فضاهــا بــوده اســت .ازایــنرو بررســی ایــن ســتونها میتوانــد
بخشــی از توانمنــدی معمــاران گذشــته را در آشــنایی بــا نحــوۀ انتقــال نیروهــا و اســتفاده از عناصــر
ســازهایی در جهــت شــکلدهی و تزئیــن فضاهــای معمــاری آشــکار ســازد.
 -1آیــا تناســبات خاصــی بیــن فرمهــا و نقــوش بهکاررفتــه در سرســتونها در بناهــای پیــش از اســام
ایــران وجــود دارد؟
 -2در ســاختار ســتونهای ســنگی ایرانــی بیشــتر از کــدام فرمهــای هندســی جهــت شــکلدهی بــه
پایهســتونها اســتفاده شــده اســت؟
 -3کدامیــک از فرمهــا و نقــوش هندســی بهکاررفتــه در ســتونهای ســنگی بهطــور مــداوم در
ســاختار ســتونهای کهــن ایــران تکــرار شــده اســت؟
ایــن مقالــه درصــدد اســت تــا بــا نمونــه کــردن مدلهــای موجــود و دســتهبندی انــواع ســتونهای
بهکاررفتــه در بناهــای کهــن پیــش از اســام ایــران بــه پرس ـشهای فــوق پاســخ دهــد.
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پژوهشــگران مختلفــی بــرروی بناهــای کهــن ایــران در پیــش از اســام مطالعــه کردهانــد .در ایــن میــان
تعــداد قابلتوجهــی از پژوهشهــا تنهــا بــه بیــان وجــود ســتون در خــال بررســی یــک بنــا یــا دورۀ معمــاری
ا کتفــا کردهانــد و در رابطــه بــا ســاختار ســتونها و هندســۀ بهکاررفتــه در آنهــا بررســی ویــژهای صــورت
نگرفتــه اســت(پیرنیا1384 ،؛ فیروزمنــدی1385 ،؛ محمــدی و همــکاران1390 ،؛ هرمــان1373 ،؛
واندنبرگ1345 ،؛ .)Taghizadeh, 2011; Stronach & Codella, 1997; Perrot & Ladiray, 1996
بخشــی از پژوهشــگران بهشــکل دقیقتــری درکنــار بررســی بناهــای تاریخــی ،بــه هندســۀ بهکاررفتــه در
ســتونها نیــز پرداختهانــد ،ولــی تنهــا بخشــی از ســتونها را مــورد ارزیابــی قــرار دادهاند(فیروزمنــدی و
ســرفراز1381 ،؛ هرتســفلد1381 ،؛ حاتــم1381 ،؛ مهریــار1384 ،؛ آذرنــوش .)1377 ،در ایــن میــان تنهــا
تعــداد محــدودی از پژوهشــگران بــرروی ســاختار ســتونهای موجــود در بناهــای کهــن ایــران مطالعــه
کردهانــد و ســاختار ســتونهای بهکاررفتــه در یــک دورۀ مشــخص تاریخــی را مــورد بررســی قــرار دادهانــد
و دســتهبندیهای مشــخصی در رابطــه بــا ســتونها انجــام دادهاند(لطفــیزاده1379 ،؛ رضایینیــا،
1386؛ برنــارد1377 ،؛ راســتی و خزایــی1390 ،؛ مبینــی و همــکاران1390 ،؛ فیروزمنــدی و همــکاران،
.)1387
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در بناهــای مربــوط بــه دورههــای تاریخــی مــاد ،هخامنشــی ،ســلوکی ،اشــکانی و ساســانی مــورد بررســی
قــرار گرفــت و طــی بررسـیها ،گونههــای مختلفــی از ســتونهای ســنگی در بناهــا مشــاهده شــد .انتخــاب
نمونههــا بهگونهایــی بــود کــه تــا حــد امــکان تنــوع هندســی آنهــا برابــر بــا تنــوع جامعــۀ آمــاری باشــد،
لــذا مکانهــای بســیاری مــورد بررســی قــرار گرفــت تــا تنــوع بیشــتری از فــرم ســتونها و عناصــر آنهــا
مــورد بررســی قــرار گیــرد.
برخــی از ســتونهای موجــود در بناهــا بهمــرور زمــان در اثــر تخریــب بنــا آســیب دیــده و یــا از میــان
رفتهانــد .تــاش کردیــم بــا اســتفاده از تصاویــر بهجامانــده از گذشــته ،بــه نمونههــای مشــابه آنچــه کــه
از میــان رفتــه و آســیب دیــده ،دســت یابیــم .از ای ـنرو ایــن پژوهــش تــاش کــرده تــا بــا بررســی بناهــای
گونا گــون از هریــک از دورههــای تاریخــی موردنظــر ،تأثیــر نمونههــای مــورد بررســی قــرار نگرفتــه را کــم
کنــد.
روش پژوهــش در ایــن مقالــه بــه اینشــکل بــوده کــه پــس از بررســی تمــام ســتونهای موردنظــر،
آنهــا را بــا درنظــر گرفتــن عامــل تأثیرگــذار هندســه دســتهبندی کردیــم .دســتهبندیها نیــز بهگون ـهای
بــوده کــه بیشــترین تأثیــر هندســه بــرروی ســاختار آنهــا مــورد بررســی قــرار گیــرد .نمونههــا مــورد ارزیابــی
و تصویربــرداری قــرار گرفتنــد ،ســپس نمونههــا مدلســازی شــدند .شبیهســازی توســط نرمافزارهــای
مدلســازی انجــام شــد 1.در مدلســازی ســعی شــد تطبیقپذیــری بســیاری بیــن ســتونهای مــورد
ترســیم و نمونههــای موردنظــر وجــود داشــته باشــد .در بررســی عناصــر معمــاری ،شبیهســازی براســاس
واقعیــت میتوانــد بیشــترین ویژگیهــای بهکاررفتــه در ســاختار ســتونها را آشــکار ســازد .لــذا در پژوهــش
موردنظــر از فرآینــد مدلســازی بــرای ســنجش تأثیــر هندســه بهــره گرفتــه شــد.
ایــن پژوهــش براســاس مطالعــات کتابخانــهای ،تحلیلــی و میدانــی صــورت گرفتــه اســت .ابتــدا
پیشــینۀ اســتفاده از ســتونهای ســنگی در بناهــای کهــن ایــران در پیــش از اســام بررســی میگــردد.
ســپس بــا تصویربــرداری از بناهــا ،ســتونهای ســنگی در دورههــای مختلــف ارزیابــی شــدند و در ادامــه
هــر ســه عضــو شــکلدهندۀ ســتونها بــدون درنظــر گرفتــن دورۀ تاریخــی شــکل گرفتــه در آن ،بهطــور
جدا گانــه مــورد دســتهبندی قــرار گرفتنــد.
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یکــی از قدیمیتریــن مــوارد اســتفاده از ســتون کاربــرد آن در تاالرهــای ســتوندار محوطههــای مانایــی
اســت کــه یکــی از اصلیتریــن محوطههــای مانایــی تپــۀ حســنلو اســت .ایــن محوطــه دارای تعــدادی تــاالر
ســتوندار اســت .ســتونهای بهکاررفتــه در ایــن مــکان دارای پایهســتونهایی از ســنگ تراشخــورده
و بدنههــای چوبــی بودهانــد کــه البتــه ســتونهای موجــود در تــاالر شــمالغربی همگــی از ســنگ
ســاخته شــده اســت (فیروزمنــدی و همــکاران29 :1387 ،؛  .)Dyson, 1980در ارتبــاط بــا اســتفاده از
ســتون ،بناهــای بهجایمانــده از دوران مــاد بــه دو گــروه تقســیم میشــوند :گــروه اول شــامل تاالرهــای
ســتوندار نظیــر آنچــه از محوطههــای باســتانی نوشــیجانتپه ،باباجانتپــه وگودینتپــه بهدســت
آمــده اســت و گــروه دیگــر شــامل گوردخمههــای مــادی اســت .در محوطههــای باســتانی نامبــرده در
گودینتپــه و باباجانتپــه تنهــا از پایههــای ســنگی مکعبشــکل در ســاخت پایــۀ ســتون اســتفاده شــده
و بدنــۀ ســتونها از چــوب بــوده اســت .گوردخمههــای مــادی نیــز ازنظــر کاربــرد ســتون در آنهــا بــه دو
دســته تقســیم میشــوند :دســتۀ اول گوردخمههایــی کــه در نمــای ورودی شــامل ســتون آزاد هســتند
و گوردخمههایــی کــه در نمــای ورودی آنهــا نیمســتون وجــود دارد .پایهســتونهای بهکاررفتــه در
ایــن بناهــا بهشــکل مکعــب همــراه بــا یــک شــالی مــدور و یــا بــدون شــالی بــوده اســت (جــدول  ،1ردیــف
 3 ،1و  .)9بدنــۀ ســتونها نیــز دارای طــر ح مــدور (در ســتونهای آزاد) و نیمدایــره (در ســتوننماها) و
بدنــۀ صــاف هســتند .سرســتونهای موجــود از گوردخمههــا نیــز بــا توجــه بــه آنچــه از ایــن بناهــا برجــای
مانــده ،شــامل ســه شــکل کلــی مکعــب ،هــرم ناقــص و حلزونــی شــکل (شــبیه ســتونهای ســبک ایونیــک)
اســت (جــدول  ،3ردیــف  1و ( ،)3حاتــم1381 ،؛ هرتســفلد1381 ،؛ فیروزمنــدی .)1385 ،از اصلیتریــن
محوطههــای اورارتویــی کــه دارای معمــاری ســتوندار بودهانــد ،بایــد بــه تــاالر ســتوندار بســطام و
آلتینتپــه اشــاره کــرد .ســتونهای بهکاررفتــه در ایــن اما کــن چوبــی بــوده کــه از بیــن رفتــه و تنهــا تعــدادی
از پایهســتونهای ســنگی باقیمانــده اســت .پایههــای بهدســتآمده از محوطــۀ آلتینتپــه بهصــورت
گــرد اســت(کالیس99 :1367 ،؛  .)Karaosmaboglu & Korucu, 2012ســاخت ســتون در معمــاری
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باستانشناســان بــر ایــن عقیدهانــد کــه ســتون از ش ـشهزار ســال پیــش در ایــران کاربــرد داشــته اســت.
یکــی از مهمتریــن و پیشــرفتهترین تاالرهــای ســتوندار ،تــاالر حســنلو اســت کــه قدمــت آن بــه قــرن نهــم
ق .م .میرســد .ایــن نــوع تاالرهــا بــرای اولینبــار توســط معمــاران مانایــی در تاریــخ معمــاری ایــران
مطــر ح شــده و بهتریــن الگــو جهــت برپاســاختن تاالرهــای ســتوندار گودیــن و نوشــیجان کــه توســط
مادهــا ســاخته شــده اســت بهشــمار مــیرود .نمونههایــی از تاالرهــای ســتوندار را در ســرزمین اورارتــو
بهویــژه در آلتینتپــه میتــوان مشــاهده کــرد کــه ســاخت آن بــه بعــد از ســاخت اینگونــه تاالرهــا توســط
ماناهــا میرســد .اســتفاده از ســتون را در دورۀ مــاد عالوهبــر تاالرهــای ســتوندار در گوردخمههــای مربــوط
بــه ایــن دوره میتــوان مشــاهده کرد(فیروزمنــدی29 :1385 ،؛ فیروزمنــدی و همــکاران.)231 :1387 ،
بهکارگیــری ســتون و تنــوع آن در دوران هخامنشــیان بــه تکامــل میرســد و بــا وجــود تأثیراتــی کــه از شــیوۀ
ستونســازی ســایر ملــل پذیرفتــه ،ولــی مهمتریــن تأثیــر در شــکلگیری ســتونهای دوران هخامنشــیان
برگرفتــه از معمــاری اقــوام ایرانــی پیــش از خــود بــوده اســت .در زمــان ســلوکی ســتونهای بهکاررفتــه در
بناهــا بیشــتر از ســتونهای یونانــی تأثیــر پذیرفتهانــد .در زمــان اشــکانیان اســتفاده از ســتون در بناهــا
کاهــش یافتــه و عالوهبــر ســتونهای آزاد در میــان تاالرهــا اســتفاده از ستوننماها(ســتونهای تزئینــی)
نیــز کاربــرد داشــته اســت(رضائینیا .)337 :1386 ،در بناهــای دورۀ ساســانیان اســتفاده از پوشـشهای
تــاق و گنبــد بهطــرز چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت .بــا اینحــال اســتفاده از پوش ـشهای مســطح و
ســازههای ســتوندار در ای ـندوره وجــود داشــته اســت(.)Pope, 1993: 75
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ردیف

عنوان

1

پایهستونهای مکعبی تک

تصویر

ترسیم

پلهای بدون شالی
2

پایهستونهای مکعبی تک
پلهای بدون شالی از سنگ
سیاه و سفید (دوتکه)
پلهای با شالی ساده

4

پایهستونهای مکعبی دو
پلهای با شالی ساده

5

پایهستونهای مکعبی دو
پلهای با شالی شیاردار

6

پایهستونهای مکعبی دو
پلهای از سنگ سیاه و سفید
(دو تکه) با شالی شیاردار*

7

پایهستونهای مکعبی دو
پلهای از سنگ سیاه یکپارچه
با شالی ساده

8

پایهستونهای مکعبی دو
پلهای از سنگ سیاه و سفید
(دو تکه) با شالی ساده از
سنگ سیاه

9

پایهستونهای مکعبی سه
پلهای بدون شالی

10

پایهستونهای مکعبی سه
پلهای با شالی ساده

هخامنشــیان اهمیــت بیشــتری یافتــه اســت ،ازایـنرو ســتونها از تنــوع بیشــتری برخوردارنــد .در ســاخت
پایهســتونها از انــواع پایهســتونهای مکعبــی و گلدانــی شــکل اســتفاده کردهانــد کــه پایههــای گلدانــی
ازنظــر نــوع نقــوش بهکاررفتــه در آنهــا بــا یکدیگــر متفاوتانــد (جــدول  ،1ردیــف  2تــا ( ،)8جــدول ،2
ردیــف  2تــا  .)7میانســتونها شــامل میانههــای صــاف و شــیاردار هســتند (تصویــر  ،1شــمارههای  1و
 .)2سرســتونهای بهدس ـتآمده از ایــن دوره دارای فرمهــای گوناگــون برگرفتــه از طر حهــای حیوانــی
(شــیر و عقــاب) و گاومــرد اســت (جــدول  ،3ردیــف 4
اســت کــه شــامل اشــکال گاو ،شــیر ،اســب ،شــیر دال
9
تــا ( ،)8مبینــی و همــکاران1390 ،؛ هرتســفلد1381 ،؛ دانجلیــس 1371 ،و .)Perrot & Ladiray, 1996

Downloaded from journal.richt.ir at 1:56 IRST on Saturday January 29th 2022

3

پایهستونهای مکعبی تک
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ردیف

عنوان

1

پایهستون گلدانی ساده با یک پایۀ

تصویر

ترسیم

مکعبی قرارگرفته در زیر آن
2

طرح شیروانی ،دارای نقوش هندسی
ساده و گوشهدار

4

طرح زبانی نوک پهن

5

طرح زبانی کوچک و بزرگ و لب باریک

6

گل نیلوفری وارونه همراه با ساختار

7

زنجیرهای
گل نیلوفر باز با ساقۀ بلند

8

تزئینشده توسط برگهای گنگری

آن تعــداد از ســتونهایی کــه بــه دورۀ ســلوکی نســبت دادهانــد ،تأثیــر فراوانــی از معمــاری یونــان و ســبک
ستونســازی ایــن معمــاری داشــته اســت .سرســتونهای بهکاررفتــه در ایــن دوره در دو گــروه تقســیم
میشــوند کــه گــروه اول در تقلیــد از معمــاری یونــان دارای شــباهت بــا ســبک کرنتــی و ایونیــک اســت
( )Chitham, 1985و دســتهای دیگــر کــه درواقــع برگرفتــه از ســبکهای محلــی ایــران اســت ،شــامل یــک
شــالی مرتفــع بــا ابــزار قاشــقی یــا بــرگ اســت (جــدول  ،3ردیــف  .)16پایهســتونها بهصــورت مکعبــی و
گلدانــی شــکل بــوده اســت (جــدول  ،2ردیــف  1و  )8و میانســتونها بــا مقطــع دایــره و بدنــۀ صافانــد
(تصویــر  ،1شــمارۀ ( ،)1هرتســفلد287-291 :1381 ،؛ برنــارد .)11 :1377 ،ســتونهای بهدس ـتآمده
از دورۀ اشــکانی براســاس ســه ســبک دســتهبندی شــده اســت -1 :ســبک یونانــی؛  -2ســبک ایرانــی
(هخامنشــی)؛  -3ســبک محلــی (اشــکانی) .ســتونهایی کــه بــه ســبک یونانــی ســاخته شــدهاند ،از
ســه شــیوۀ متــداول ستونســازی یونــان یعنــی دوریــک ،ایونیــک و کرنتــی بهــره گرفتهانــد (جــدول ،3
ردیــف  .)17در تقلیــد از معمــاری هخامنشــیان نیــز بــه پایهســتونهای مکعبــی شــکل و سرســتون شــامل
دو حیــوان پشــت بههــم میتــوان اشــاره کــرد .در ســبک محلــی میانســتونها بــه اشــکال چهارتــرک،
مــدور ،چهارضلعــی و هشــتضلعی بهصــورت ســاده و منقــوش (انســانی و حیوانــی) ظاهــر شــده اســت
(تصویــر  .)3سرســتونها نیــز گروهــی بهشــکل چهارگــوش هســتند و ســایر سرســتونها بهشــکل هــرم
معکــوس بــا قاعــدۀ چهارضلعــی و ناقــص هســتند کــه عــرض قســمت فوقانــی آنهــا از قســمت تحتانــی
آنهــا کمتــر اســت (جــدول  ،3ردیــف  9و ( ،)10رضائینیــا .)337-338 :1386 ،امــا اســتفاده از ســتون
در معمــاری ساســانی در ادامــۀ ســبک ستونســازی دورۀ اشــکانی بــوده اســت .بیشــترین نــوع سرســتون
10هــرم ناقــص بــا قاعــدۀ چهارضلعــی در بــاال و قاعــدۀ
کــه از ایــن دوره بهدســت آمــده ،ازنظــر فرمــی بهشــکل
دایــره در پاییــن اســت کــه توســط نقــوش گیاهــی و انســانی و یــا بــا اســتفاده از قطاربنــدی تزئیــن شــدهاند
(جــدول  ،3ردیــف  11تــا  .)15نمونههایــی نیــز از کاربــرد سرســتونهای شــبیه بــه ســبک کرنتــی در
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ردیف

انواع سرستون

2

سرستونهای طوماریشکل در ستون آزاد

3

سرستونهای طوماریشکل در نیمستون

4

شکل گاو (واقعگرایانه)

5

شکل شیر

6

شکل اسب

7

شکل شیردال (سر عقاب و پنجههای شیر)

8

شکل گاو مرد (سرانسان و بدن گاو)

9

نقوش گیاهی

1

نقوش انسانی

سرستونهای
دارای فرم حیوانی

0
1

دوطرف نقوش انسانی دو طرف نقوش

1

گیاهی

1

هر چهار سمت طرحهای گیاهی

2
1

دارای نقوش لوزیشکل و دایرههای

3

کوچکی در بین لوزیها

1

سرستونهای هرم
ناقص

ساده

4
1

دارای قطاربندی

5
1

سرستونهایی متشکل از یک شالی مدور

6

مرتفع با ابزار قاشقی در باالی این شالی

1

سرستونهای شامل یک بالشتکی و تاوه

7

چهارگوش در باالی آن (شبیه سبک
دوریک)

1

سرستونهایی شبیه سبک کرنتی

8

ایــن دوره یافــت شــده اســت (جــدول  ،3ردیــف  .)18آنچــه از میــان ســتونهای ساســانی باقیمانــده،
بهصــورت ســاده ،شــیاردار ،خیارهای(مارپیــچ) و میانههــای دارای نقــوش برجســته بودهانــد (تصویــر
 .)1پایهســتونهای باقیمانــده از ایــن دوره نیــز بهصــورت مکعبــی و مــدور اســت (تصویــر ( ،)4نــوروزی،
429 :1384؛ لطفــیزاده.)1379 ،
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تصویر
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نســتونها بــا مقطــع دایــره؛
تصویــر  .1انــواع میا 
 -1میانســتون ســاده؛  -2میانســتون شــیاردار؛
 -3میانستون مارپیچ (نگارندگان.)1393 ،

تصویر  .2اجزاء ستون (نگارندگان.)1393 ،

تصویر  .3انواع میانستونهای سنگی پیش از اسالم ایران (نگارندگان.)1393 ،

تصویر  .4انواع پایهستونهای سنگی پیش از اسالم ایران (نگارندگان.)1393 ،
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س ــتون از اجـــزاء مختلفــی تشــکیل میشـــود کــه شــامل -1 :پایهســـتون؛  -2میانس ــتون (قلمــه)؛
 -3سرســتون (تصویــر  )2اســت.

بحث و تحلیل

نتیجهگیری

سرســتونها دارای فرمهــا و تزئینــات گونا گونــی هســتند کــه برخــی از ایــن نقــوش نظیــر فرمهــای مارپیــچ
در پــارهای از سرســتونها تنهــا بهعنــوان تزئیــن در بدنــۀ ســتون (جــدول  ،3ردیــف  )9بـهکار رفتــه اســت،
درحالیکــه در برخــی دیگــر ،شــکل کل سرســتون از ایــن فــرم الگــو گرفتــه اســت (جــدول  ،3ردیــف 2
و  .)3جهــت ســاخت پایهســتونها از فرمهــای مکعــب ،گلدانیشــکل و مــدور اســتفاده شــده اســت
(تصویــر  )4کــه در ایــن میــان از فــرم مکعبــی کــه خــود دارای چنــد گــروه میشــود ،بهــرۀ بیشــتری گرفتــه
شــده اســت؛ بهگونهایکــه در تمــام دورههــای مــورد تحلیــل ،نمونههایــی از آن را میتــوان مشــاهده
کــرد (بنــد  .)2تحلیلهــای انجامشــده همچنیــن آشــکار ســاخت کــه بیــن سرســتونهای پیــش از اســام
ایــران در دورههــای اشــکانی و ساســانی هــم از لحــاظ فرمــی و هــم تزئینــات ،تــداوم بیشــتری نســبت
بــه ســایر دورههــا وجــود داشــته اســت (بنــد  .)2بــا توجــه بــه تحلیلهــا و بررس ـیهای انجامشــده ،ایــن
مســأله روشــن شــد کــه عالوهبــر فرمهــای گونا گونــی کــه جهــت ســاخت پایههــا ،بدنههــا و سرســتونها
ب ـهکار رفتــه اســت ،جهــت تزئیــن هریــک از ایــن عناصــر نیــز از نقــوش هندســی مختلفــی بهــره گرفتهانــد
کــه در ایــن بیــن نقــوش گیاهــی ،حیوانــی و انســانی بهطــرز چشــمگیری در ســاخت ســتونهای ســنگی
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بــا بررســیهای صورتگرفتــه آشــکار گردیــد کــه ســتونهای ســنگی پیــش از اســام ایــران دارای
ســاختارهای شــکلی گونا گــون بودهانــد .ابعــاد و اندازههــای گونا گــون پایــه ،قلمــه و سرســتون در
نمونههــای زمانــی گوناگــون دیــده میشــود .ایــن نمونههــا میتواننــد تنو عپذیــری اســتفاده از
فرمهــای گونا گــون را در معمــاری ایــن زمانهــا در ســاختار ســتونها آشــکار ســازند .از تأثیرگذارتریــن
مصالــح در دســترس ،فنــاوری ســاخت و شــیوههای زمــان
عوامــل بــر تنــوع ســاختاری ســتونها نــوع
ِ
ســاخت بــوده اســت .بــا تحقیقاتــی کــه بــا توجــه بــه عامــل هندســه بــرروی ســتونهای ســنگی صــورت
گرفــت ،شــناخت گســتردهتری نســبت بــه اجــزاء ســتونها حاصــل شــد و هریــک از عناصــر تشــکیلدهندۀ
ســتونهای ســنگی بهصــورت جدا گانــه از نظــر فــرم ،مقطــع و تزئینــات بهکاررفتــه در آنهــا مــورد
دســتهبندی قــرار گرفــت .پژوهــش ذکرشــده بهخوبــی آشــکار ســاخت کــه عامــل هندســه در ســاخت
هــر ســه عضــو تشــکیلدهندۀ ســتونها تأثیرگــذار بــوده اســت .در ایــن بیــن در ســتونهای دوران مــاد
بیشــتر پایهســتونها بهصــورت مکعبیشــکل و بدنــۀ ســتونها دارای مقطــع دایــره و ســطح صــاف بــوده
اســت .سرســتونهای ایــن دوره نیــز عالوهبــر فــرم مکعبــی دارای فرمهــای مارپیــچ نیــز بــوده اســت .در
ســتونهای دوران هخامنشــیان از انواعــی از پایهســتونهای مکعبــی همــراه بــا شــالی شــیاردار و ســاده
(جــدول  1ردیــف  3تــا  )8و قلمــه بــا مقطــع دایــره و صــاف و پایههــای گلدانــی همــراه بــا شــالی ســاده
و یــا بــدون شــالی (جــدول  2ردیــف  2تــا  )7و قلمــه بــا مقطــع دایــره و شــیاردار اســتفاده میشــده کــه
ـورد ذکرشــده ،سرســتونهایی بــا فرمهــای حیوانــی بــوده اســت .در
سرســتونهای قرارگرفتــه در هــر دو مـ ِ
ســه دورۀ بعــدی در ســاخت سرســتونها عالوهبــر اســتفاده از فرمهــای محلــی هماننــد فــرم هــرم ناقــص
کــه خــود دارای انواعــی اســت (جــدول  ،3ردیــف  9تــا  ،)15سرســتونهایی نیــز شــبیه سرســتونهای
رایــج در معمــاری یونــان اســتفاده شــده اســت (جــدول  ،3ردیــف  17 ،2و  .)18قلمهســتونها در ایــن
دورههــا بیشــتر بهصــورت مقطــع دایــره بــوده کــه دارای ســطوح صــاف ،نقــوش انســانی و خیــاره بــوده
اســت (تصویــر .)3
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 .1مدلسازی در نرمافزارهای  AutoCAD 2012, Revit Architecture 2015و  3ds Max 2015توسط نگارندگان صورت گرفت.
 .2تمامــی جــداول از نگارنــدگان اســت .همچنیــن کلیــه تصاویــر از نگارنــدگان اســت بهغیــر از جــدول  1ردیــف  ،8و جــدول  3ردیــف
 5 ،4و  7از منبــع  wikipedia.orgو جــدول  2ردیــف  7از منبــع  chn.irاســت .کلیــه اشــکال در نرمافزارهــای AutoCAD 2012, Revit
 Architecture 2015و  3ds Max 2015توســط نگارنــدگان ترســیم شــده اســت.

کتابنامه

 آذرنــوش ،مســعود (« .)1377کاوش کنــگاور» .ترجمــۀ فاطمــه کریمــی .مجلــۀ اثــر .تابســتان وپاییــز  .1377شــمارۀ پیاپــی  29و  .30صــص.18-54 :
 برنــارد ،پــل (« .)1377ســتونهای یونانــی  -باختــری (بلخــی) آیخانــوم (افغانســتان)» .ترجمــۀاصغــر کریمــی .مجلــۀ اثــر .تابســتان و پاییــز  .1377شــمارۀ پیاپــی  29و  .30صــص.4-17 :
 پیرنیــا ،محمدکریــم ( .)1384سبکشناســی معمــاری ایرانــی .تدویــن و گــردآوری :غالمحســینمعماریــان ،تهــران :ســروش دانــش.
 حاتــم ،غالمعلــی (« .)1381گوردخمههــا در دوران مادهــا» .فصلنامــۀ هنــر .تابســتان  .1381شــمارۀپیاپــی  .52صص.106-118 :
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کاربــرد داشــتهاند و در بیــن نقــوش نامبــرده ،نقــوش گیاهــی پرکاربردتریــن نقــش اســت (جــدول ،2
ردیــف  2تــا  7و جــدول  3ردیــف  14 ،13 ،12 ،9و  .)19در بیــن بدنــۀ ســتونها نیــز از ســتونهایی بــا
مقطــع دایــره و فــرم اســتوانه بــا ســطح صــاف در تمــام دوره اســتفاده شــده کــه ایــن فــرم در برخــی بناهــا
بهصــورت شــیاردار و یــا مارپیــچ (خیــارهای) ســاخته شــده اســت (بنــد ( )2تصویــر  .)3علیرغــم اهمیــت
وجــود ســتون در بناهــای پیــش از اســام ایــران و کاربــرد آن در دورههــای مختلــف و نقــش تأثیرگــذاری
کــه ایــن عنصــر در شــکلدهی بــه فضاهــای معمــاری (معمــاری ســتوندار) داشــته اســت ،تاکنــون
پژوهشهــای گســتردهای ازنظــر بررســی جنبههــای هندســی بــرروی ایــن عنصــر و دســتهبندی آنهــا
ازنظــر تأثیــر هندســه بــرروی هریــک از اجــزای آنهــا صــورت نگرفتــه اســت .پژوهــش پی ـشرو تــاش
خــود را معطــوف بــه بررســی ایــن عناصــر ازنظــر هندســی کــرده و ســپس یــک دســتهبندی کلــی از هریــک
از اجــزاء ســتونهای ســنگی متعلــقبــه دورههــای تاریخــی پیــش از اســام ایــران ارائــه میدهــد .فرآینــد
انجامشــده در ایــن پژوهــش میتوانــد در دورۀ اســامی بــرروی ســتونهای ســنگی اســتفاده شــود و
تفاوتهــای شــکلی و ســاختاری آنهــا بــا ســتونهای پیــش از اســام مــورد تحلیــل قــرار گیــرد .از ســوی
دیگــر روش ارائهشــده میتوانــد چهارچوبــی مشــخص بــرای انجــام همیــن فرآینــد در ســتونهای چوبــی
ارائــه دهــد.
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