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چکیده
معماری اسالمی ایران تداوم طبیعی معماری دوره ساسانی است و شناخت و مطالعه این معماری میتواند راهگشای ما
در شناخت معماری دوره اسالمی و جنبههای مختلف آن باشد .متأسفانه علیرغم این مهم معماری این دوره به طور
شایسته و جامع شناسی و مطالعه نشده و ابهامات اساسی در خصوص سیر تحول و تکامل این معماری ،تاریخگذاری
بناهای بر جای مانده ،گونهشناسی ،عناصر و اجزاء تکنیکها ،شیوههای معماری و موارد دیگر وجود دارد.
معماری ساسانی در حقیقت تداوم و تکامل معماری اشکانی است .تمرکز توان معماری به ساخت بنای کاخها و معابد
(در کنار تنوع گستردهای از بناها با کارکردهای مختلف) ،استفاده از نقشههایی با عنصر مسلط ایوان ،گنبدخانه و
صحن ،توانایی بسیار در برپایی سازه های طاق و گنبد ،استفاده استادانه از مصالح در دسترس ،به ویژه سنگ الشه و
مالت گچ ،استفاده گسترده و هنرمندانه از تزیین گچبری و موارد دیگر از شاخصههای معماری ایران دوره ساسانی
است که در این مقاله به آن پرداخته میشود.

واژه های کلیدی:
معماری ساسانی ،آتشکدهها ،کاخها ،ایوان ،چهارطاقی

مقدمه
در سال  224میالدی با تأسیس سلسلهی ساسانی فرهنگ و تمدن ایرانی جان دوبارهای گرفت و زمینهای فراهم شد تا
هنرهای مختلف از جمله معما ری رشد و توسعه پیدا کند .معماری هخامنشی حداقل در طرح و کلیات استقالل داشت
و به عنوان یک شیوه (شیوه پارسی) مطرح است (پیرنیا .)19-38 :1382 ،با سقوط امپراتوری هخامنشی و تسلط
یونانیان و سپس روی کارآمدن اشکانیان ،این شیوه تداوم پیدا نکرد و شیوه جدیدی (شیوه پارتی) (همان)129-92 :
جایگزین آن شد که از نظر طرح ،عناصر ،تزیینات ،اجرا و حتی مصالح با شیوه پارسی متفاوت بود .شیوه جدید هرچند
شالوده معماری دوره ساسانی را شکل داد ،اما به جهت تنوع طرحها ،اجزا و عناصر به کار گرفته و نیز اقتباس زیاد از
معماری مناطق مختلف ،بیشتر یک مرحله انتقالی و مجموعهای از تجربهها محسوب میشود؛ تجربههایی که در دوره
ساسانی به شیوهای مستقل و متکامل تبدیل شد و در قالب معماری اسالمی به حیات خود ادامه داد.

معماری ایران در دوره ساسانی
علیرغم حیات طوالنیمدت سلسله ساسانی ،آثار معماری زیادی از این دووره بر جای نمانده است؛ لذا مشکالتی در
مطالعهی سبکشناسی ،تاریخگذاری و جنبههای مختلف معماری این دوره وجود دارد (Reuther,1939:402-
.)493

گونهشناسی بناها
معماری ساسانی تنوع گستردهای از بناهای مسکونی ،کاخها ،بناهای مذهبی ،قالع و استحکامات نظامی ،پلها و موارد
دیگر را شامل میشود اما بیشتر آثار باقیمانده ،مربوط به کاخها ،بناهای مذهبی و تا حدودی پلها و استحکامات
نظامی است.

بناهای مذهبی
آیین زردشتی دین رسمی ایران دوره ساسانی بود و بناهای مرتبط با این دین از جایگاه مهمی برخوردار بودند .با این
حال گونهشناسی این بناها محل بحث است .نظریه ی غالب این است که ساختمان اصلی معابد ،بناهای چهارطاقی
مستقلی بودند که در زیر آنها آتش مقدس فروزان بوده و در طول مراسم مذهبی از دهانههای چهارگانه برای مؤمنان
قابل مشاهده بوده.از نقطهنظر معماری بناهای مذهبی این دوره را میتوان به سه دسته کلی تقسیمبندی نمود:
 -1مجموعههای مذهبی که هستهی مرکزی آنها را یک چهارطاقی گنبددار و راهرو مسقف پیرامون آن تشکیل می-
دهد و فضاهایی با کارکردهای مختلف پیرامون این بخش قرار میگیرد (تختسلیمان (شکل  )1و کوه خواجه از این
جملهاند).
 -2آتشکدهها و آتشگاه های آزاد و مستقلی که شامل یک چهارطاقی گنبددار و راهرو مسقف پیرامون آن میشود
(چهارطاقی فیروزآباد یا تختنشین (شکل  ،)2تورنگ تپه و کازرون از این جملهاند).
 -3چهارطاقی های گنبددار و مستقلی که چهار دهانه وسیع و گشاده به اطراف دارند و فضای داخلی آنها از همه
طرف قابل مشاهده است چهارطاقی نیاسراز این جمله است.

کاخها
کاخها شاخصترین بقایای معماری ساسانی و مهم تریرن کار معماران این دوره بوده است .این دسته از بناها علیرغم
تنوع در طرح ،دارای چیدمان منظم با محورهای متقارن و عنصر مسلط ایوان میباشند .کاخهای اردشیراول در
فیروزآباد و قلعه دختر  ،دارای تاالرهای پذیرایی به صورت ایوان عمیق با اتاقهای جانبی هستند که در برابر گنبدخانه
مرکزی قرار گرفته اند .کاخ شاهپور در بیشاپور نمونه برجسته دیگری از اوایل دوره ساسانی است که تاالر بزرگ مرکزی
آن به ابعاد هر ضلع  22متر ،با طاقچه های تزیینی زیبایی مزین شده بود و گنبد عظیمی بر آن قرار داشته است
(شیپمان .)129:1384 ،مدارک مکشوفه از قلعه دختر ،فیروزآباد و تیسفون وجود فضاهای اختصاصی و مسکونی را در
طبقه دوم تأیید میکند در کاخ سروستان برای نخستین بار گنبد بر روی پالن مربعی قرار میگیرد .کاری که نیازمند
گوشه سازی است و به عنصر اصلی معماری اسالمی تبدیل میشود(شکل .)4

شکل  :1مجموعه تختسلیمان ،نقشه و طرح بازسازی شده ایوان جنوبی (هرمان128:1373 ،؛ ناومان)1374:45 ،

شکل  :2فیروزآباد ،نقشه و طرح بازسازی شده بنای تختنشین (هوف)80:1366 ،

شکل  :3قصر شیرین ،بنای چهارقاپو ،نقشه و مقطع بازسازی شده گنبدخانه ()Rether, 1939:553-554

شکل :4کاخ سروستان نگارنده

مناطق مسکونی
مناطق مسکونی کمتر مورد کاوش قرار گرفتهاند (شیپمان )132:1384 ،از این رو در ارباط با معماری مسکونی این
دوره هیچ نوع سبکشناسی مشخصی وجود ندارد .فقدان کاوشهای گسترده ،وجود تنوع زیستمحیطی و سنتهای
متفاوت ،معماری مسکونی این دوره را دشوار میسازد .معماری خانهها و فضاهای مسکونی دوره ساسانی در محوطه-
هایی چون تیسفون ،طرح ساده شده کاخهای این دوره هستند و اغلب شامل یک حیاط مرکزی و ایوانی در یک ضلع
آن و یا دو ایوان متقابل میشوند .فضاهای سرپوشیده دیگر پیرامون حیاط و ایوانها شکل میگرفتند .خانههای طبقات
مرفهتر فضاهای معماری بیشتری داشتند .در این خانهها ایوان در میانه یک ،دو ،سه ضلع و در نقشههای کاملتر در
چهار ضلع حیاط جای میگرفت و نقشه چهارایوانی را شکل میداد ( شکل .)5

شکل :5تیسفون ،نقشه خانههایی از قرن  6ق.م ()Reuther, 1939:548

قالع و استحکامات نظامی
بخشی دیگری از بقایای معماری دوره ساسانی شامل بناها و تأسیسات تدافعی از جمله حصارهای پیرامون شهرها و
محوطههای مسکونی ،انواع قلعه ها و دیوارهای عظیم دفاعی با برج و باروهای بسیار است .که متأسفانه یا بهشدت
تخریب شدهاند و یا اینکه در دورههای اسالمی بارها بازسازی شده و صورت اولیهی خود را از دست دادهاند .حصار و

تأسیسات دفاعی و بنای قلعهدختر فیروزآباد ،از جمله اولین نمونههای دوره ساسانی در این گونه هستند .حصار شهر
بیشاپور ،با برجهای مدور و تیرکشها ،نمونه دیگری از اوایل دوره ساسانی به شمار میآید .برجهای استحکامات
فیروزآباد چهارگوش است اما در بیشاپور به مدور تبدیل شده و در محوطههای بعدی تداوم پیدا میکنند .برج و باروری
تختسلیمان ،که در ساخت نمای آن از سنگهای تراشیده استفاده شده و برجهای آن طرح مدور دارند (شکل  ،)1از
نمونههای نادر معماری دوره ساسانی است (فون دراوستن.)78-54:1373 ،
دیوار دفاعی گرگان (عمرانی رکاوندی ،)1386 .دیوار تمیشه در شرق مازندران ( )Kiani, 1982:78و دیوار دربند در
داغستان ،گونه ی دیگری از معماری نظامی این دوره را تشکیل میدهد .دیوار دفاعی گرگان برای مقابله با اقوام مهاجم
به طول حدود  180متر در دشت حاصلخیز گرگان از کناره ی شرقی دریای مازندران به طرف ارتفاعات شرقی کشیده
شده است.

پلها و تأسیسات آبیاری
در این دوره ،پلهای زیادی با استفاده از سنگهای تراشیده و بستهای فلزی ساخته شدند .پلهای ساخته شده گاه
ترکیبی از پل و بند بودند که از بهترین نمونههای آن پلبند شوشتر است (کالیس130:1366 ،؛ Huff,
.)1987:334پایههای پل شوشتر بسیار شبیه نمونههای رومی است .هستهی مرکزی این پایهها از الشهسنگهای
خشن و مالط ساروج ساخته شده و به وسیله مصالحی مانند آجر نماسازی شده است .ساخته هسته مرکزی با الشه-
سنگ و مالط ساروج ،روکار سنگ تراشیده و استفاده از قوسهای شلجمی از شاخصههای پلسازی دوره ساسانی است.

برجهای یادمانی
برج یادمانی گونه دیگری از بناهای ساسانی است .برج فیروزآباد ستون عظیم سنگی است که در نقطهی میانی شهر
مدور فیروزآباد ساخته شده است .محققان در ابتدا این سازه را برجی با پلکان مارپیچ شبیه منارههای سامره و مسجد
ابنطولون در قاهره دانستهاند اما ویرانهی مزبور تنها هسته مربع شکل یک برج پلکانی وسیعتری با غالفی از دیوارهای
خارجی و یک سلسله از پلهها که بین هستهی مرکزی و دیوار خارجی وجود داشته است .طول ضلع اصلی بنا  18متر
بوده و با حدود  40متر ارتفاع ،سر به فلک میکشیده است .طرح اولیهی پلکان را میتوان بازسازی کرد اما وضعیت
قلهی آن مشخص نیست (هوف .)79 :2/1366 ،این برج بیشک یک بنای یادمانی است و به نظر میرسد الگوی
ساخت منارههای مساجد سامره قرار گرفته است (هیلن براند)1379:186-184 ،؛ همانگونه که شهر مدور و اولیهی
بغداد دوره عباسی از شهر فیروزآباد الهام گرفته است (اسماعیل عالم.)48:1386 ،
برج پایکولی یادمان پیروزی نرسه (293-303م) برج سنگی نورآباد ممسنی یا میل اژدها (شکل  )6نیز نمونهی
دیگری است به ارتفاع حدود  7متر که احتماالً به منظور مشابهی با سنگهای تراشیده ساخته شده است
( )Ghirshman, 1944-45مخصلی.)275:1366 ،

شکل  :6برج نورآباد ()Ghirshman, 1944-45

پالنهای معماری
در معماری ساسانی ،نقشههایی با عنصر سلط ایوان بسیار چشمگیر است .این نقشهها گاه بصورت یک ایوان بزرگ و
تاالر مانند که تمام نقشه و نمای بنا را تحتالشعاع خود قرار میدهد قلعهدختر ،تختسلیمان) و گاه بهصورت نقشه دو
ایوانه (طاق کسرا ،قسمت اندرونی کاخ فیروزآباد) ،سه ایوانه و چهار ایوانه ظاهر میشود .طاق کسرا هر چند طرحی یک
ایوانه را نشان میدهد اما کاوشها نشان داده (شکل  ) 7که در اصل در مقابل ایوان موجود صحنی وسیع و آنسوی
صحن ،ایوان دیگری وجود داشته است (روتر .)659:1387 ،در مجموع ،پالن معماری با عنصر مسلط ایوان ،پالنهایی
با ترکیب ایوان و گنبدخانه و پالنهایی با صحن میانه و ایوانهایی در پیرامون آن ،متداولترین نقشهها بودند.

شکل  :7تیسفون ،طاق کسری نقشه و وضعیت کنونی ()Keall, 1987:156

مصالح مورداستفاده
شاخص ترین مصالح مورداستفاده در دوره ساسانی ،سنگ الشه با مالط ساروج است که برای بسیاری از بناهای شاخص
این دوره مورداستفاده قرار گرفته است (کاخ فیروزآباد ،برج فیروزآباد ،قلعهدختر) ( .)Huff. 1987:329این سنگها
بدون رگچین و با مالتی که به سرعت سفت میشد ،بر روی هم انباشته میشدند (روتر .)643-642:1387 ،خشت،
گل و چینه نیز همچنان مورداستفاده بود (دامغان ،استخر ،حاجیآباد ،تیسفون ،کوه خواجه) .خشتهای مورداستفاده
در حاجیآباد به ابعاد  37×37×10سانتیمتر بودند ( .)Azarnoush, 1994:39آجر در این دوره بیشتر برای برپایی
طاق و گنبد کاربرد داشت با این حال بناهایی وجود دارند که به طور کامل با آجر ساخته شدهاند (تیسفون ،ایوان
کرخه ،کیش)( .شیپمان129:1384 ،؛ .)Huff. 1987:329آجرها گاه به طور غیرمتعارفی در رجهای عمومی با مالط
گچ چیده می شدند .این شیوه در بناهای اشکانی آشور ،پی طاق کسرا و کاخ ساسانی دامغان دیده میشود (روتر،
.)643-642:1387

عناصر معماری
بناهای دوره ساسانی هر چند تنوع زیادی را شامل می شوند اما دارای یکسری عناصر کلیدی مشترک هستند که از
ویژگیهای خاص معماری این دوره محسوب میشوند.

ایوان
ایوان یکی از عناصر شاخص معماری ساسانی است که در طول این دوره به همراه گنبدخانه ،تقریباً در تمامی بناهای
این دوره ظاهر شده و عناصر دیگر را تحتالشعاع قرار میدهد .ایوان با پوشش طاقی را از ابداعات دوره اشکانی می-
دانند (شیپمان )128:1384 ،اما معماری مکشوفه از نوشیجان ( .)Stronach.2007:191نشان داد سابقه ایوان
طاقدار به دوره ماد می رسد .ایوان ستوندار در معماری هخامنشی جایگاه بسیار برجستهای دارد اما در دوره اشکانی
است که ایوان طاقدار عمومیت پیدا کرده و به عنصر کلیدی معماری تبدیل میشود .این جایگاه در دوره ساسانی
برجستهتر میشود .از همان ابتدای دوره ساسانی و در کاخ فیروزآباد و قلعهدختر ،ایوان به عنوان یک عنصر شاخص
ظاهر شده و در طاق کسرا و تختسلیمان به عنصری باشکوه و یادمانی تبدیل میشود (.)Huff,1987:332

چهارطاق /گنبدخانه
از دیگر ویژگی های شاخص معماری دوره ساسانی ،چهارطاق یا گنبدخانه است که به عنوان هستهی مرکزی مجموعه
معماری و یا به صورت مستقل ظاهر میشوند (مالزاده .)1390:1387 ،این عنصر معماری از اهمان ابتدای دوره
ساسانی در فیروزآباد ظاهر شده و تا اواخر این دوره در محوطههایی چون قصرشیرین و تختسلیمان تداوم پیدا می-
کند .بنای تختنشین (شکل  ) 2در بخش مرکزی شهر فیروزآباد ،با سنگ تراشیده ساخته شده و گنبدی آجری داشته
است .بررسی این بقایا نشان میدهد طرح داخلی بنا شامل یک محوطه چهارگوش مرکزی بوده با دهانههای عمیق
بزرگ در هر طرف و چهار در محوری و الحاقاتی که از میان رفتهاند (هوف.)398:1366 ،
گنبدخانه با طرح متفاوتی در کاخ فیروزآباد و بنای قلعهدختر تکرار میشود .هستهی مرکزی کاخ فیروزآباد شامل سه
اتاق گنبددار است .اتاق گنبددار میانی که بر محور اصلی بنا و در پس ایوان قرار دارد ،مهمترین فضای این کاخ است.
شاخص ترین گنبدخانه اولین دوره ساسانی ،کاخ شاپور اول در بیشاپور است .فضای مربعشکل و مرکزی این گنبدخانه
 ،به ابعاد هر ضلع  22متر با گنبدی پوشیده میشده است .ترکیب ایوان و گنبدخانه تا اواخر دوره ساسانی ادامه پیدا
میکند که از جمله نمونههای شاخص آن را میتوان در ویرانههای قصر شیرین ،احتما ًال از دوره خسروپرویز دید .در
اینجا نیز محور و هسته مرکزی مجموعه ایوان و گنبدخانه بزرگی است (هرمان147:1373 ،؛ روتر.)683-680:1387 ،

ستون و معماری ستوندار
شاخصترین بناهای دوره ساسانی پوششهای طاق و گنبد دارند .با این حال مدارک و شواهد نشان میدهند معماری
ستوندار با پوششهای مسطح تیرپوش در این دوره رواج داشته است .تداوم معماری ستوندار از هزاره اول ق.م تا دوره
اخیر این نتیجهگیری را تأیید میکند .با این حال با تسلطی که معماران ساسانی در اجرای طاقها و گنبدهای وسیع
داشتند و نیز فقدان تیرهای مناسب ،استفاده از ستون در بناهای مهم تا حدودی کنار گذاشته شده است .در این دوره
در بیشتر موارد ستون جای خود را به پایههای بزرگ و حجیم مدور و یا چهارگوش داده که برای نگهداری طاقها

مورد استفاده بودند .استفاده از اینگونه پایهها از مشخصات کلی تاالرهایی هستند که معموالً به صورت سه راهرو
ساخته شده و با طاقهایی مسقف شدهاند ( چال ترخان ،دامغان ،تیسفون ،تختسلیمان و تپه میل)
(.)Huff,1987:329-330

صحن /حیاط
در شرق نزدیک استفاده از صحن در میانهی بنا ،سابقهی بسیار طوالنی دارد .کاخ فیروزآباد دارای صحنی در میانه با دو
ایوان در میانه اضالع اصلی و اتاقهایی به صورت متقارن و راهپلهای پیرامون آن است (روتر .)677-675:1387 ،این
طرح تا پایان دوره ساسانی تداوم پیدا میکند .کاوش ها نشان داده است در برابر طاق کسری حیاطی و سنت دیگر آن
ایوان دومی قرار میگرفته و تقارنی بین بخشهای مختلف آن وجود داشته است (شکل  .)7خانههای مکشوفه در
تیسفون نیز طرحی مشابه ارائه میکنند (شکل .)5

پوششهای طاق و گنبد
از اجزا و عناصر مهم معماری ساسانی انواع پوشش های طاق و گنبد است که در این دوره به صورت گسترده و برای
بناهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد .معماران ساسانی توانایی بسیاری در برپایی پوششهای طاق و گنبد بر
زیربنای چهارگوش داشتند و شیوه آنها در برپایی گنبد در مناطق مختلفی گسترش و تداوم یافت.

پوششهای گنبدی
گنبد سابقه ی طوالانی در معماری جهان دارد ،اما تمام گنبدهای پیشین بر پایهی مدور قرار میگرفتند و این معماران
ساسانی بودند که نختسنی بار مسأله برپایی گنبد بر سطوح چهارگوش را حل کردند .از این رو میتوان گفت ایران
سرزمین شکلگیری گنبدهای واقعی است .ابعاد بزرگ گنبدخانهها و نیز ساخت آنها در سالهای نخست قدرتیابی
اردشیر (شاید سالهای پایانی حکومت اشکانی) ،نشان میدهد مراحل اولیهی شکلگیری این تکنیک پیشرفته در دوره
اشکانی طی شده است .با این حال اجرای ضعیف و ناپخته سکنجها ،ارتفاع زیاد گنبدها و نیز ضخامت زیاد دیوارهای
زیرین گویای این است که این تکنیک در ابتدای راه خود قرار داشته است (.)O’kane, 1987:479
برخالف دوره اسالمی که گنبد بر زیربنای مربع ،مدور ،چندضلعی نهاده میشود ،گنبدهای ساسانی با استفاده از سنگ
الشه ،سنگ تراشیده و آجر تنها بر زیربنای مربع نهاده میشدند .برپایی گنبد به کمک گوشهسازی بر سطوح
چهارگوش ابتدا در کاخ اردشیر اول و قلعهدختر ظاهر میش ود و شیوه کلی آن تا پایان دوره ساسانی تقریباً بدون تغییر
باقی میماند و تأثیری قاطع بر معماری اسالمی باقی میگذارد.
برخالف نظر هوف و شوازی که اعتقاد دارند گنبدهای ساسانی از انواع نهاده شده بر خرطومیهای گوشهای است ،آندره
گدار معتقد است معماران ساسانی با انحنا دادن به قسمتهای پایین گنبد که با کمک و یا بدون کمک گوشهبندیها
و یا طاقهای کوچک مخروطیشکل ساخته میشدند ،به برپایی گنبد توفیق یافتند (تفاوت قطرهای مختلف گنبد
چهارقاپوی قصرشیرین و نیز نیاسر و نیز خرطومیهای کوچک گنبدهای این دوره مانع از شکلگیری طرح هشتضلعی
میشود) (گدار .)24-19:1367 ،متأسفاه گنبدهای بزرگ این دوره باقی نماندهاند که بتوان در خصوص جزئیات
معماری آنها صحبت کرد اما بقایای چهارطاقی نیاسر نشان میدهد که معماران ساسانی برای برپایی تعدادی از
گنبدهای از تویزههای گچی سود میجستند .در این روش بعد از آماده شدن پاکار گنبد ،طرحی از مقطع گنبد بر

سطح زمین کشیده میشد و براساس آن تویزههایی با استفاده از قطعات نی و مالت گچ تهیه میشد و آنها را به
فواصل معین بر روی پاکار گنبد به گونهای که رأس آنها به یکدیگر متصل و پایهی آنها در میان آخرین رج پاکار مهار
میشد ،قرار میدادند .بعد از این مرحله ،بدنه اصلی گنبد در حدفاصل و پیرامون تویزهها به صورت هماهنگ سنگ-
چینی میشد .مهارت معماران ساسانی در برپایی گنبد به اندازهای پیشرفت کرده بود که توانستند گنبدی به قطر
 22/75متر را بر روی کاخ شاهپور در بیشاپور بسازند (سرفراز.)52:1366 ،

پوششهای طاقی
یکی از شاخصه ها و عناصر مهم معماری ساسانی استفاده گسترده و گاه یادمانی از سازهها و پوششهای طاقی است.
تکنیک طاق زنی ساسانی عمدتاً متکی به کیفیت ویژه مالت گچی است که سریع سفت شده و اجازهی اجرای طاق را
بدون استفاده از قالب میداده است .طاقهای نیمدایره متداولترین طاقها بودند که بهگونه استادانه اجرا میشدند و
تنها به یک دیوار پشتی نیاز داشت یا یک نوار باریکی از قالب برای رج اول و بقیه رجها چسبیده به آن ادامه مییافت.
این شیوه علیرغم پیشرفته بودن ،مانع از پیشرفت ساختمانسازی بر اساس هندسه میشود.طاقهای دوره ساسانی را
میتوان از نظر مقطع و شکل به انواع نیمدایره (گهوارهای یا ناودانی) و نیمبیضوی (شلجمی) طبقهبندی کرد؛ هر چند
مواردی از طاقهای تیزه دار و نعل اسبی نیز از این دوره شناسایی شده است .دو نوع طاق گهوارهای در فیروزآباد یافته
شده است .نوع اول با داربست طاقزنی ساخته شده است .در این شیوه الیهی نازکی از سنگ و مالت گچ ابتدا روی
چوببست قرار گرفته و سپس وقتی مالت خودش را میگرفت ،این الیه ،نقش داربست طاقزنی را برای توده سنگ و
مالت که طاق واقعی را تشکیل میداد ،ایفا میکرد .در این روش فقط با یک داربست طاقزنی نسبتاً سبک احتیاج بود
که بر روی دیوارهای باربری که تا محل پاکار قوس باال آمده بودند ،قرار میگرفت .در نتیجه طاق گهوارهای شکل
خاصی پیدا میکرد که نوع ویژه دوره ساسانی دانسته میشود .قطر دهانهی قوس در این شیوه از پهنای اتاق یا درگاه
بزرگتر بود ،بنابراین پاکار قوس اندکی عقبت از دیوارههای زیرین قرار میگرفت .در این شیوه ،مقطع طاقها نیمدایره
است (روتر .)643-44:1387 ،هر چند شکل این نوع طاق به دلیل استفاده از داربست چوبی است اما حجاری طاقهای
مشابهی در طاق بستان و تختسلیمان نشان میدهد الزام فنی تنها دلیل ساخت این نوع از طاقها نبوده است (همان:
.)653
گونهی دیگر طاقها بدون داربست طاقزنی ساخته میشد و طرحی نیمبیضوی داشتند .در این شیوه معماران برای
احداث طاق بر روی فضاهای بزرگ به منظور کاهش عرض دهانه با ایجاد انحنای مالیمی در دیوارههای پاکار ،آنها را به
طرف داخل متمایل ساخته و سپس دهانهی فوقانی را با رجهای عمودی میپوشانند .بنابر این طرح نیمبیضوی طاق-
های دوره ساسانی ،نتیجه درنظر گرفتن استحکام و ثبات نیست بلکه ناشی از فرایند عملی ساخت بناست .پوشش
عظیم طاق کسری شاخص ترین نمونه از این نوع است .عرض ایوان بزرگ که در سطح کف  36متر است در قست
پاطاق به  25/5متر کاهش پیدا میکند .ضخامت دیوارهی ایوان نیز در پایین  7متر است که در قسمت پاطاق به 4
متر و در قسمت رأس طاق به  1متر کاهش پیدا میکند (سامی.)111:1363 ،
نوع دیگر طاق یا قوس دوره ساسانی ،نوع نعل اسبی است که بعدها در معماری اوایل اسالمی رواج پیدا میکند .این
نوع قوس اولین باردر کاخ فیروزآباد ظاهر میشود .نمونههای دیگر مربوط به بنای طاقگرا ،بخش مسکونی تیسفون و
نقش ظروف موزهی ارمیتاژ و موزهی برلین است .تداوم استفاده از قوسهای نعلاسبی در صدر اسالم و قوس محراب
مسجد جامع شیراز دیده میشود (.)Pope, 1933:80

تزیینات معماری
هرچند ماندگاری بقایای معماری ساسانی به اندازه ای نیست که بتوان تزیینات معماری مورداستفاده در این دوره را به
طور کامل مورد مطالعه قرار داد ،با این حال دادههای بر جای مانده نشان میدهد گچبری در طرحها و شیوههای
متنوع مهم ترین تزیین معماری این دوره بود و در کنار آن از نقاشی دیواری ،ستوننماها و طاقنماهای تزیینی،
موازییککاری ،نقوش برجسته گلی و چوبی و پیکرههای تزیینی استفاده میکردند .استفاده از سنگ الشه و سطوح
خشن ایجاد شده ،استفاده از اندودهای مختلف تزیینی را ضروری میساخت .در بسیاری از موارد ،سطوح معماری با
اندود ساده و گاه با گچ مرغوب و تزیین گچبری پوشیده میشده است.

گچبری
گچبری مهمترین تزیین معماری دوره ساسانی بود .این تزیین تقریباً در تمامی محوطههای مهم این دوره (فیروزآباد،
تیسفون ،حاجی آباد ،قصرشیرین ،تپه حصار ،بندیان درگز ،دره شهر) شناسایی شده است .کاخ فیروزآباد که از نخستین
بناهای این دوره است ،دارای تزییناتی گچبری به شکل درگاههای تختجمشید است .در محوطههای دیگر نیز گچبری
بخشی از پوشش دیوارها را شکل میدهد که بنابر قاعده شامل نگارههایی هستند که برای به وجود آوردن یک نقش،
مکرر با هم ترکیب میشوند .تمام گچبریهای یافت شده سبکی واحد از خود نشان میدهند؛ برای مثال ،برگ نخل و
گلها و برگها همگی اساساً از آغاز تا انجام به روش حجمی واحدی اجرا شده است و تفاوتهای سبکی که در برخی
از نگارهها دیده میشود ،بسیار اندک است (روتر.)669-666:1387 ،

تزیین پیکرهای
هنر دیگری که استادکاران ساسانی از آن برای تزیین بناها استفاده میکردند ،پیکرههای گچی و چوبی بود که به
صورت پیکرهی ازاد یا نیمبرجسته اجرا شده و اغلب در داخل طاقنماهای فرورفتهای قرار داده میشدند .نمونههای
خوب این تزیین پیکرهای در حاجیآباد ،کوه خواجه ،تیسفون و  ...بدست آمده و نمونههای چوبی و ذغال شده آن نیز
در محوطه پنج کنت در آسیای میانه (ورجاوند )147:1363 ،بدست آمده است.

طاقنما ،ستوننما و نیشهای تزیینی
معماران دوره ساسانی در نماسازی خود از طاقنما ،نیشها ،نیمستونها و کنگرههای تزیینی استفاده میکردند.
مشخص ترین نمونه نماسازی طاق کسری با نماسازی چندطبقه ،متکشل از نیمستونها و طاقنماهای تزیینی است که
تداوم سنتی است که در کاخ اشکانی آشور دیده می شود .از طاقنما یا طاقچه تزیینی در نمای داخلی نیز استفاده می-
شده که کاخ بیشاپور با طاقچههای گچبری زیبا (شیپمان )129:1384 ،و نیز طاقنماهایی با پیکرههایی در داخل آنها
در محوطه حاجیآباد ( ،)noush, 1994:43,139-40 Azarاز نمونههای شاخص آن است.

موزاییککاری
از تزیینات مهم اما نه متداول معماری ساسانی ،موزاییککاری و نصب لوحههای مرمری است .نمونههای خوب
موازییک کاری این دوره در بیشاپور  ،تیسفون و محوطه تل خواریس ،در دشت زاب سفلی در عراق به دست آمده است.

تزیین موازییککاری به احتمال بسیار توسط هنرمندان رومی در قلمرو ساسانی به کار گرفته شده است .در جغرافیای
سیاسی ایران کنونی ،تنها محوطهای است که گستردهترین تزیین موزاییک در آن بکار گرفته شده ،بیشاپور است.
موتیفهای تقریباً مشابهی در تیسفون دیده میشود (سامی.)111:1363 ،

نقاشی دیواری
نقاشی دیواری در دوره اشکانی رواج داشت و این سنت به گواهی منابع تاریخی و دادههای باستانشناسی در دوره
ساسانی نیز تداوم یافته است .بقایای نقاشی دیواری در محوطه کوه خواجه ،کاخ ساسانی دامغان ،تیسفون ،حاجیآباد،
شوش ،قلعهدختر و بیشاپور و افغانستان به دست آمده که مستقیماً بر روی اندود گچ اجرا میشدهاند .دیوارنگارههای
کوه خواجه مجموعه کامل و بزرگی از سنت دیوارنگاری ایران باستان را به خود اختصاص داده است .این نقاشیها در
گذشته به دوره اشکانی منسوب بودند اما مطالعات بعدی نشان داده که مجموعه بناها و تزیینات آنها بیشتر مربوط به
دوره ساسانی است .در محوطه های بخارا و پنج کنت نیز ،سطوح وسیعی از دیوارها با نقاشی مزیین میشده است
(ورجاوند.)143 ،146:1363 ،

تزیین چوبی و گلی
در دوره ساسانی در کنار شیوههای متعارف تزیینی ،از نقوش برجسته و پیکرههای چوبی نیز برای تزیین بنا استفاده
می کردند .به جهت ماندگاری اندک ،آثار نادری از این نوع تزیین بر جای مانده ،با این حال در پنج کنت آتشسوزی
تزیینات چوبی را به زغال تبدیل کرده و باعث ماندگار آنها شده است .در همین منطقه ،از نقوش برجسته و پیکرههای
ساخته شده از گل رس نیز برای تزیین بناها و به ویژه معابد استفاده شده است (ورجاوند.)147-146:1363 ،
نتیجهگیری:
با توجه به اطالعات و تحلیل های ارائه شده ،معماری ساسانی هر چند تا حدودی تداوم معماری دوره اشکانی به شمار
می رود ،اما در دوره ساسانی است که این شیوه شکل کامل و مستقلی به خود میگیرد .معماری دوره اشکانی مشخصه
یک مرحله گذر و انتقال با اقتباسها و تجارب متفاوت و متنوع است؛ در حالی که معماری دوره ساسانی شیوهای
مستقل ،متمایز ،با طرحها ،اجزا ،عناصر و مصالح مختص به خود است.
متأسفانه علی رغم دوره طوالنی مدت ساسانی آثار مطالعه شده اندکی از این دوره وجود دارد ،و این مسأله در کنار
تنوع زیستمحیطی ،سنتهای مختلف و منطقهای معماری ،گونهشناسی معماری این دوره را مشکل میسازد .براساس
پژوهش صورت گرفته بناهای بهجا مانده از این دوره عمدت ًا در دو گونهی کاخها و بناهای مذهبی قرار گرفته و پلها و
قلعهها در رتبهی بعدی قرار میگیرند و مدارک نشان میدهد بیشتر توان معماری این دوره به ساخت بنای کاخها و
آتشکدهها اختصاص مییافته است .به غیر از خانهها که مطمئناً متداولترین بناها بودند ،دادههای باستانشناسی و
منابع تاریخی از وجود گونههای مختلف بناهای بین راه ،عمومی و دولتی ،آموزشی و درمانی و غیره گواهی میدهند.
استفاده از پالن هایی با عنصر مشخص ایوان ،گنبدخانه و صحن (به صورت یک ،دو ،سه و گاه چهار ایوانی) ،مشخصه
معماری این دوره است .این پالن ها که ریشه در دوره اشکانی دارد ،بعدها در دوره اسالمی تداوم پیدا میکنند .در کنار
تنوع گسترده ای از مصالح که در این دوره مورد استفاده بوده (سنگ الشه ،سنگ تراشیده ،آجر ،خشت ،چینه ،گل و
گچ و چوب  ،)...استفاده از مصالح در دسترس ،استفاده استادانه از سنگ الشه و مالت گچ برای ساخت بناهای مختلف،

ویژگی شاخص معماری این دوره است .همانگونه که معماری رومی با «بتون رومی» شناخته میشود ،معماری ساسانی
در وطن اصلی آنها با ساختارهای سنگالشه و مالت گچ شناخته میشوند.
ابداع و مهارت بسیار در برپایی سازههای طاق و گنبد بر روی فضاهای چهارگوش وسیع از مهمترین دستاوردهای
معماری ساسانی است .در زمینه برپایی گنبد بر سطوح چهارگوش ،معماری جهان مدیون دستاوردهای معماران
ساسانی است .اولین گنبدهای ساسانی مربوط به سالهای نخستین ساسانی (و شاید سالهای پایانی اشکانی) است امّا
مطالعات نشان می دهد که این تکنیک در ابتدای راه خود قرار داشته است .اجرای طاقهای گهوارهای و شلجمیشکل،
در کنار آشنایی معماران ساسانی با طاقهای نعلاسبی و تیزهدار و نیز پوششهای طاق و تویزه و همچنین استفاده از
قوسها یا تویزههای گلی و گچی پیشساخته و تیرهای چوبی بکار رفته در سازهها از مشخصههای دیگر این معماری
است .در زمینهی ت زیینات ،در کنار استفاده گسترده و هنرمندانه از تزیینات گچبری ،باید به استفاده گسترده از نقاشی
دیواری ،طاقنماسازی و نیمستونهای تزیینی و همچنین تزیین پیکرهای یا نقش برجسته از گچ ،گل رس و چوب
اشاره کرد که قبل از این کمتر به آن اشاره شده است .از نتایج مهم دیگری که میتوان به آن اشاره کرد ،تداوم بسیاری
از طرحها ،عناصر و اجزای معماری دوره ساسانی در معماری اسالمی (در حوضهی ایران ،آسیای میانه و عراق) است .در
این راستا می توان مدعی شد که معماری اسالمی ایران از بسیاری جهات تداوم معماری دوره ساسانی است.

قدردانی:
با سپاس وتشکر از کلیه دوستان و همکاران گرامی که در تهیه این مقاله بنده را یاری کردند.
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