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 چکيده

های یونانی، آسیای میانهه و   ثیرپذیری از سنتأوجود ت تدریج سبکی در معماری ایرانی پدید آمد که بابا آغاز حکومت پارتیان، به

ههای گنبهدی بهر     های این سهب،، اسهتدادا از پو ه     . یکی از ویژگیهمتایی است سنن محلی ایران، دارای هویت مستقل و بی

سازی است که بعدها به عنصری بنیادین در معماری ساسانی و سهپ  اسهیمی بهد      چپیرا فنزمینه چهارضلعی، با استدادا از 

ای گنبهددار در معمهاری ایهن    دانند، اما تاکنون بهه گنبهد و بناهه    که این  یوا را ابداع معماران دوران ا کانی می  ود. با آن می

ضرورت بررسی  واهد معماری موجهود از   اینبنابر ؛ واهد اندکی از آن به دست آمدا است نیزاست و دوران کمتر پرداخته  دا

گیری و تحو  آن در معماری ایرانی غیر قابل انکهار   دورا ا کانی و منابع دیگر، برای درک بهتر چیستی عنصر گنبد و سیر  کل

است، با واکاوی بناهای ای و میدانی صورت پذیرفته ن مقاله که به روش توصیدی و تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانهاست. ای

 ناخته  دا از دوران ا کانی و آثار ادبی و هنری مرتبط با آن، به  واهد موجود از گنبد و بناهای گنبهددار در دورا ا هکانی و   

رسد  واهد موجود تها   پردازد. با وجود همه ابهامات موجود، به نظر می معماری آن دوران میسیر تحو  و تغییرات این عنصر در 

گیری این عنصر و دالیل به کارگیری آن در معماری ا کانی رهنمهون سهازد و نقه     ای رو ن با د که بتواند ما را در پی اندازا

 های بعدی را به اثبات برساند.   به معماری دورا دادندوران ا کانی و تأثیر آن در  کل نسبتاً پررنگ گنبدسازی در
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 مقدمه

تهرین دانه  و    تهرین و اجتمهاعی   معماری یکهی از بنیهادی  

هنرهای بشری است که ارتباط مستقیم بها فاهای ااهرا     

گرفتهه از  هر تمدنی، برخاسته و  هکل انسان دارد. معماری 

های اجتماعی و اخیقهی آن ملهت    فرهنگ، اقتصاد و ارزش

 به گدته هرمان موتیسهو،، معمهاری وسهیله واقعهی    است. 

ی ئه هر بنایی به عنهوان جز سنج  ی، ملت بودا و هست. 

از فرهنگ معمهاری ایهن وفیدهه را دارد کهه یه، اندیشهه       

فاهری خود عینیهت بخشهد و بهه      کلذهنی را از اریق 

این ترتیب نمودی خواهد بود برای سهنج  ایهن فرهنهگ    

گیری (. از دیگر اصولی که در  کل54-53: 1388)گروتر، 

ای دارد  ههرایط اقلیمههی و  ننههداک معمههاری نقهه  تعیههین

ایران به عنوان کشوری که سابقه معماری  جغرافیایی است.

ههای دور بهه اثبهات رسهیدا اسهت، دارای       در آن از گذ ته

گرایهی   توان به انسان هایی است که از آن جمله می  اخصه

البی ا ارا کرد. پارتیان که از اقهوام ایرانهی داههه     و  کوا

ی وسیعی از جهان آن   رن بر محدودابودند، قریب به پنج ق

و به دلیل تنوع جغرافیهایی ایهن    کردند روزگار حکومت می

سرزمین و نوع مصهال  مهورد اسهتدادا، در ههر منطقهه بها       

معماری متداوتی روبرو هستیم. به دلیل گسهتردگی و روا   

ندههوذ معمههاری ا ههکانیان، در خههار  از ایههران امههروزی     

که  با توجه به آناست. ماندا های با کوهی به یادگار نمونه

ترین دوران تاریخ معمهاری و   ی ا کانی را یکی از مهم دورا

معمهاری   فنهون گهذار بسهیاری از عناصهر و     به عبارتی پایهه 

 ،داننهد  های چهارایوانی مهی  ایرانی چون گنبدسازی و نقشه

سازی دوران پارت دارای خصوصهیات متمهایزی   ا گنبد یو

به تدریج خود است. این سب،  های پی  از نسبت به  یوا

در دورا  گیری این عنصر ایرانهی و اسا،  کلتکامل یافته 

جا تا آن ،ساسانی و پ  از آن معماری اسیمی را  کل داد

 -که بناهای گنبددار که در دوران ا کانی  کل گرفته بهود 

بههه  -هههای دیگههر  در کنههار نقشههه چهههارایوانی و ویژگههی  

ایران و بسیاری از منااق های معماری اسیمی در  مشخصه

دیگر جهان اسیم تبهدیل  هد. اگهر چهه میهان گنبهدهای       

ههای بسهیاری    پارتی و ساسانی با گنبدهای اسیمی تدهاوت 

نشان دهندا خاستگاهی وضوح  ها بهوجود دارد، اما همه آن

مشترک هستند. دربهارا گنبهدها همهوارا دو وجهه مطهرح      

 به تدصهیل در یکی وجه فنی که در بخ  بعدی  ؛استبودا

مورد آن بحث خواهد  د و دیگری وجه بصهری و نمهادین   

گنبد که در او  زمان تعاریف گوناگونی دربهارا آن  هکل   

گهر گهذر از   تبدیل مربع به قو، که نمایهان از گرفته است. 

زمین به آسمان و رسیدن به یگانگی در نظهر گرفتهه  هدا    

را بهه   و افیک  است، تا  کل کروی آهیانه گنبد که آسمان

یها نادرسهت بهودن    اما جدا از درسهت   ؛کند ذهن تداعی می

دهندا اهمیت غیر قابل انکاری است کهه  این تداسیر، نشان

بهودا اسهت.    مندبهراگنبد در معماری ایرانی هموارا از آن 

رو، ابتدا به معرفی گنبد و مداهیم فنی آن  در پژوه  پی 

بازماندا از  پرداخته خواهد  د و سپ  بقایای آثار معماری

این دوران که در آن گنبد یا اجزای مرتبط بها آن مشهاهدا   

 ههای بهه گهزارش   پایهان و در   هود مهی بررسی  ، دا است

تاریخی و آثار هنری مرتبط با گنبدهای دورا ا هکانی کهه   

 ا ارا خواهد  د. ،معموالً کمتر مورد توجه بودا است

و بهر  هایی کهه در ایهن حهوزا انجهام گرفتهه      بنا بر پژوه 

اسا، نظرات بسیاری از پژوهشگران، دوران ا کانی را باید 

هههای پیشههرفته  گیههری تکنیهه، تههرین دوران  ههکل مهههم

گنبدسازی ایرانی دانست، که یکهی از عناصهر  هاخر در    

رغم اهمیت این مبحث و نق  اما علی .معماری ایران است

های اندکی  پررنگ گنبد در معماری ایرانی، تاکنون پژوه 

در  ؛گیری آن صهورت گرفتهه اسهت   های  کلریشه دربارا

ای حههائز  لهأنتیجهه، بررسهی ایهن عنصهر در ایهن دورا مسه      

اهمیت است کهه ایهن پهژوه  سهعی در حهل آن دارد. از      

چنهین سهیر تحهو     سازی، و هم  واهد اولیه گنبد و گو ه

های قابل قبولی در داخل و  آن در معماری این دورا، نمونه

ی ایههران برجههای مانههدا اسههت و خههار  از مرزهههای سیاسهه

ههای دیگهر    تاریخی و  واهد هنری از سرزمین هایگزارش

وجود دارد. موارد بیان  دا، تا حد زیادی  زمینهنیز در این 

پیشرفته سهاخت گنبهد در ایهن دوران را     فنونگیری   کل

 کند. اثبات می

 

 روش تحقيق

از روش توصهیدی و   واین تحقیق پژوهشهی بنیهادی اسهت    

بهرا گرفته است. گردآوری اایعات نیهز از اریهق    تحلیلی

ای مورد مطالعه، مشاهدا مسهتقیم و   تحلیل منابع کتابخانه

به این ترتیهب کهه    های میدانی صورت گرفته است. بررسی

ار بناههای مهورد بحهث و     های میهدانی  مشاهدات و بررسی

هها، کتهب و    های حاصل از آن، در کنار گزارش تحلیل یافته

تشر  دا در این حوزا مورد واکاوی قرار گرفتهه  مقاالت من

منههابع تههاریخی و  ایههن نهایههت بهها تطبیههق    در اسههت.

و مقایسهه   ههای انجهام گرفتهه،     هناختی و بررسهی   باستان
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بهها توسههط پژوهشههگران دیگههر هههای ارائههه  ههدا  اسههتدال 

تحلیهل جهامعی در    گیری  دا و  مشاهدات میدانی، نتیجه

  ه  دا است.ئارامورد گنبدسازی در دورا ا کانی 

 

 معماري پارتي

سی   اهنشاهی ا کانی به دست نخستین  هاا ایهن   أبا ت

به تدریج بها کنهار   « پارت»دودمان، ار ،، قوم ایرانی نژاد 

ایهران گسهترانیدند و بهار     زدن سلوکیان حکومت خود را بر

دیگر ادارا و کنتر  کشور به دست ایرانیهان افتهاد و دوران   

پایان یافت. بر اسها، نظهر اسهتاد     حاکمیت هلنی در ایران

کهه دو سهب،آ آن    داردپیرنیا ایران  ه  سهب، معمهاری    

ی  مربوط به قبل از اسیم و چهار سب، آن مربوط بهه دورا 

های پارسی و پارتی متعلق بهه قبهل از    اسیمی است. سب،

 یهاسیم هستند. سهب، پارسهی از زمهان مادهها تها حمله      

اسهکندر بها تأسهی      یهاسکندر و سب، پارتی بعد از حمل

ساسهانی کهه در بعاهی     اسلسله ا کانیان و تها اواخهر دور  

منااق تا قرن دوم و سوم هجری ادامه دا ت، روا  دا ته 

گهذاری   در دوران پارت  یوا نوینی از معمهاری پایهه  . است

ی اسهیمی را    د که اسا، و بنیهان معمهاری ایهران دورا   

های  از ویژگی .بود دار  یوا پارتی  کل داد که خود نیز وام

د: پرهیز نکهردن  کرتوان به موارد زیر ا ارا  سب، پارتی می

هها، اسهتدادا    العادا در اهرح  از  کوا ارتداع زیاد، تنوع فوق

 حهداکرر بسیار خوب از تکنیه، پیشهرفته تهاق و گنبهد و     

 سهنگ  از اسهتدادا  مرل (آورد بوم) محلی مصال  از استدادا

 . (1384ا،  ی رن ی )پ پخته یا خام خشت ال ه و

ای در زنهدگی  ههرها    تحو  و تغییرات تازا ،در این دوران

ای  ترتیب که این  هرها را به صهورت دایهرا  پدید آمد بدین

سههاختند و گههرد آن بههه سههنت کهههن دیههواری بلنههد    مههی

(. 214: 1387کشهههیدند )سهههرافراز و فیروزمنهههدی،  مهههی

 کل در برخهی از  ههرهای   های هیپودام یا مستطیل نقشه

اما ویژگی اصهلی اراحهی  ههری     ، د ا کانی نیز اجرا می

ای  کل بود که در  هرهایی مانند مهرو   پارتیان ارح دایرا

 ,Afrazadeh and Pour Bakhtiar) د  و تیسدون دیدا می

، و این  هرها در دورا ساسانی نیز بهه حیهات   (504 :2015

ا هکانی نیهز بها سهب،       ههای دورا  خود ادامه دادنهد. خانهه  

ههای    هد. بیشهتر خانهه    وص به این دورا ساخته مهی مخص

مردم معمولی مخصوصاً در مغهرب دورااروپهو، کهه در آن    

 یوا بابلی روا  دا ت و حتی در  هرهای اصهیل یونهانی   

 هد.   مانند دورااروپهو، در پیرامهون حیهاای سهاخته مهی     

ی، ابقه بود و گاهی دو ابقه. بخه  مههم خانهه     معموالً

ود. بام مسط  بود و با پلکانی کهه  در جانب جنوبی حیاط ب

رفتنهد  جها مهی   هد بهدان  در ی، جانب حیاط ساخته مهی 

 (. 132: 1388)کالج، 

معماری پارتیان با ترکیب عناصهر یونهانی و ایرانهی،  هیوا     

نظیری در معماری به وجهود آورد و بها تجدیهد     جدید و بی

 های نمادی ارح ایرانهی پرداخهت.   حیات مجدد، به ویژگی
ا ههکانی، معمههاری عصههر هخامنشههی و یونههانی بهها در دورا 

های محلی آن زمان در هم آمیخته  دند. دیهاکونو     یوا

در »در این مورد به درستی تشخیر دادا و گدته است که 

معماری پارتی چندین مکتب و جریهان وجهود دا هته کهه     

)تکمیهل  « های ساختمانی محلهی را پذیرفتهه بودنهد    سنت

نهار سهب، یونهانی، معمهاران     (. در ک180: 1375همهایون،  

های کهن آسیای مرکزی را بها   دورا ا کانی از سویی سنت

ههای   خود به همهراا دا هتند و از سهوی دیگهر بهه ویژگهی      

: 1389فهر،   نگریسهتند )محمهدی   معماری بومی ایرانی مهی 

68   .) 

های مهم معماری پارتی، ساخت بناهای متنوع و  از  اخصه

هها، نقشهه و    ه سهاختمان که  ای نواخت است به گونهغیر ی،

ارح متنوعی دارنهد بهرخی  کلیسهاهای اروپهایی و دیگهر      

هههای مشههابهی هسههتند   بناههها کههه معمههوالً دارای نقشههه 

(Afrazadeh & Pour Bakhtiar, 2015: 505)  یکی دیگهر .

از خصوصیاتی که در معماری پارتی برجسته اسهت، وجهود   

 دار رو به حیاط است.  های ستون ایوان

ادا از مههواد و مصههال  مختلههف بههومی یکههی از تنههوع اسههتد

خصوصیات اصلی معماری ا کانیان بودا که همین موضوع 

 های گوناگون در این عرصهه  هدا   پدید آمدن سنت موجب

است، اما در مجموع برخی از بناههای ایهن دوران سهب، و    

(. در ایهن  68: 1389فهر،   سیاق ویژا پارتی دارند )محمهدی 

ل  و اجرای ارح بناها پدید آمهد  دورا تحوالتی در نوع مصا

های کروی و گنبدی  های بلند با تاقکه از آن جمله پو  

هستند. این  یوا از آغاز سلسله ا کانیان  روع  هد و در  

دورا ساسانیان به او  خود رسید و تا فهور اسیم و چندی 

بعد از آن نیز مورد استدادا فراوان بود. در این  هیوا بناهها   

ههای گنبهدی کوتهاا و بلنهد بها       بلند و پو ه   های با ایوان

 هدا اسهت    دستی خهاص معمهاران ایرانهی اجهرا مهی      چیرا

ههها را بهها  (. ا ههکانیان دیههوار کهها 25: 1387)زمر ههیدی، 

ساختند و میان آن  های نترا یدا یا آجر و خشت می سنگ

های ترا هیدا بهه    ریختند و گاهی نیز سنگ گل و آه، می
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هها یها    ارهایی که با قلهوا سهنگ  بردند. همچنین دیو کار می

های کنار دریا ممزو  بها مهیت سهاخته  هدا اسهت       سنگ

ههای   ههایی اسهت کهه بها سهنگ      تر از ساختمان بسیار رایج

انههد  بنها  ههدا  -بینههیم کههه در هتهرا مههی  چنههان–ترا هیدا  

هایی  امل سه ایوان  (. در ابتدا کا 326: 1372)گیر من،

هخامنشهی و   برپا  د و به جای سقف تخهت کهه در زمهان   

ههای   ستونبود، تاق هیلی به کار رفت. نیم سلوکی معمو 

های قبهل را گرفهت.    های کاربردی دورا ینی جای ستونیتز

ای برای ایجاد  پو اندا  د و زمینه روی دیوارها با گچ بری 

هها   برینق  روی آن گردید. موضوعات نق   دا روی گچ

ود و نقا ی خطوط هندسی یا موضوعات مربوط به نباتات ب

( 224 : 1348)واندنبرگ،  روی دیوار هم معمو  بودا است

را در کوا خواجهه و دورااروپهو،    های آن که نمونه به اوری

های دیهواری در دوران   بری و نقا ی اهد هستیم. این گچ

ههای رنگارنهگ دوران    ا هکانیان و ساسهانیان جهای کا هی    

ها  سنت هخامنشی را گرفت و در اعصار اسیمی تمامی این

به موازات هم در معمهاری ایرانهی ادامهه یافهت )تجویهدی،      

1350 :17  .) 

ویهژا در دورا   ترین ا کا  معماری در ایران بهه یکی از مهم

سههیمی سههاختن گنبههد روی پارتیههان، ساسههانیان و دوران ا

یافته بر پهین مربهع    کل است. این گنبد  کلزمینه مربع

 ود  به جهان دانسته میهای معماری ایران  از جمله ارمغان

و ا هکانی  ه  هدا اسهت. در دوران   ئه که در  یوا پهارتی ارا 

چنهان روا  یافهت و تکامهل    گنبدسهازی آن  ساسانیسپ  

پیداکرد که از آن پ  تا به امروز پو ه  گنبهدی از نظهر    

سازا و ساخت به صورت الگهو و دسهتورالعمل کلهی مهورد     

ع قهو،، تهاق و   که انهوا  برداری قرار گرفته است. با آن بهرا

ابداع  دا و  رودانمیانها در ایران و  گنبد قبل از این دورا

در ایهن   با این همه دا است،  با مقیا، کوچ، ساخته می

های سهاختمانی بها مقیها،     دوران بود که کاربرد این ارح

های ساختمانی مربهوط بهه    بزرگ معمو  گردید و در روش

-231: 1350ها اصهیحاتی صهورت پهذیرفت )فر هاد،     آن

های ا کانی و ساسانی به  دورا از(. آثار ساختمانی که 232

جای ماندا به خوبی نمایشگر این خصوصیات است. بناهای 

بهه دورا  فیروزآباد، تاق کسرا، سروستان و بیشاپور مربهوط  

آباد کشور ترکمنسهتان، کها  و   ساسانی و کا  نسا در عشق

ون و معبههد کههوا خواجههه سیسههتان در کنههار دریاچههه هههام

ترین آنها کا  هترا در جنوب موصل در عراق مربهوط   جالب

ههایی از معمهاری ایهن دوران را     نمونهه  ،ی ا هکانی  به دورا

 نمایاند. می

یهابی بهه   دو کار مهم پارتیان در زمینه معماری یکی دسهت 

دار است کهه   گنبد روی گو وارا و دیگری تکوین ایوان تاق

های واپسین نقشهی   اهر دو در ر د معماری ایرانی در دور

(. بهها توجههه بههه 78: 1389حیههاتی دا ههته اسههت )سههیدی، 

هههای چههوبی  تجربیههات معمههاری دوران قبههل کههه سههقف  

توانسهت در مقابهل تغییهرات جهوی هماننهد راوبهت،        نمی

پوسههیدگی، خطههر موریانههه و یهها خطههرات دیگههر از قبیههل  

معماران ایرانهی   ،سوزی مصال  با دوام و پرعمری با د آت 

ههای قهو، و تهاقی کشهیدا  هدند       ه ار  پو  دوبارا ب

رو به مصال  دیگهری چهون    (. از این25: 1387)زمر یدی، 

 خشت و گچ روی آوردند.

ی ا هکانی   در واقع، دو سازا گنبددار داخهل ایهران از دورا  

 هود، یکهی کها  اولهین پاد هاا ساسهانی )کها          دیدا مهی 

اجهه  فیروزآباد( از اواخر دورا پارت و دیگری بنای کهوا خو 

در سیستان، که بیشتر  بیه یه، سهاختمان یونهانی بهود     

(Afrazadeh and Pour Bakhtiar, 2015: 505   در خهار .)

 منحنهی از محدودا ایران کنونی نیز به دو نمونه از پو   

خوریم، یکی الحار و دیگری کا  آ ور هستند و این  برمی

رو ههنی از چگههونگی پو هه  بههه دسههت  یدو نیههز چهههرا

در بهازا ههور خراسهان بهین خهوا  و نیشهابور       دهنهد.   نمی

کانی یها   ود که متعلق به اواخر دوران ا  گنبدی دیدا می

های آن با چهوب سهاخته    سازیاوایل ساسانی است و گو ه

 (.17: 1370 دا و خود گنبد با سنگ ال ه )پیرنیا، 

به علت اایعات کمی که دربارا معماری پهارتی در دسهت   

پیشینه نخستین گنبدها باید بها   له بحث در موردأاست مس

تحقیقات بیشتری همراا با د، اما تحوالت ذیل نیز به حهد  

: 1368گذارد )ههف،   کافی اسناد و مدارکی را در اختیار می

زنی پارتی، اسهتدادا   ترین معیار هنر تاق حا  عالی (. با این5

های  از سنگ در آثاری مانند بنای هاترا بودا که در آن تاق

)آهنگ( متداو  است و نیهز دو بنهای مربهع ماننهد      ای لوله

بهرای یه،    کوچ، روی قلعه ضحاک آذربایجهان کهه قهبیً   

ای کوتاا  پو   گنبدی فراهم  دا بود دارای ی، تاق لوله

است. در بین بناهای پارتی در نسا، تاالر مدوری اسهت کهه   

رود دارای گنبدی بودا اسهت. ایهن گنبهدها روی     تصور می

در چههار گو هه تهاالر مربهع در بهاالی       ههایی کهه  فیلپوش

-به وسیله این فیلپهوش  ،بنا  دا است ،دیوارها به کار رفته
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ای ها ارح مربع تاالر در باال بهه چندضهلعی هشهت گو هه    

 و کار بنیاد گنبد را آسان ساخته است.  داتبدیل 

در او  تاریخ معماری ایران عواملی چهون تنهوع اقلیمهی،    

ماری و دانه  معمهاران زمهان از    مصال  بومی، ابزارهای مع

محاسبات ریاضی و قوانین ترسیمی سبب  هدا کهه انهواع    

های گنبدی بر فراز بناها سهر برآورنهد و    مختلدی از پو  

مخههتر معمههاری ایرانههی گردنههد. گنبههدهای دو پوسههته   

از هههم گسسههته،  تهههی، گنبههدهای دو پوسههته کههامیً میههان

ترکیبی از نار  گنبدهای پیوسته، گنبد نار، گنبد رک، گنبد

های  اخر معماری ایرانهی   نمونه و رک و گنبد اورچین از

( کهه بعهدها در   112: 1391هستند )سعیدیان و دیگهران،  

 های مختلف اسیمی روا  یافتند. دورا

 

 تعريف و چيستي گنبد

در معماری پو   بر دو نوع است: پو   تخت که با تیر 

سهط  اسهت    ود و چون م چوبی و سنگ و غیرا انجام می

( کهه منحنهی  هکل    1و پو ه  سه) )   به آن تخت گویند

ههای تهاقی در معمهاری    (. پو ه  6: 1370است )پیرنیها،  

های پهی  از مهیید    ای اوالنی دارد و به هزارا ایران سابقه

را  های  گدتی از آن رسد. معماران روزگار باستان نمونه می

ن ههای سهردابی بیهرو    در معبد زیرین چغازنبیهل و آرامگهاا  

ههای سیسهتان و    نو یجان و ویرانه ی هر دورانتاش و تپه

انهد )از ههزارا    دسهت آوردا  های کومی  دامغان به استودان

(. سهنت  3: 1352دوم تا آغاز  اهنشاهی پهار،( )پیرنیها،   

های ا کانی و ساسانی و اعصار  سازی ایرانی که در دورا تاق

ایهن   دنبالهه مسهتقیم   ،اسیمی در ایران متداو  بودا اسهت 

رود. در سهاختن   تر ایران به  مار مهی  هنر در معماری کهن

 ؛بناهای ایرانی عصر ماد و هخامنشهی ههر دو نهوع پو ه     

ههای مسهط  متهداو      های هیلی و ههم تهاق   یعنی هم تاق

تهر و   اهمیتولی از  یوا نخستین در بناهای کمبودا است، 

 ، دا اسهت  تر استدادا می دوم در بناهای معظم یاز اریقه

اما برخی  عصر ماد و هخامنشی، معماری رسهمی ایرانهی   

دار  های قو، در دورا ا کانیان و ساسانیان از گنبد و ایوان

 (.9: 1350دا است )تجویدی، کراستدادا 

عنصههر غالههب در معمههاری ایرانههی کههه بیفاصههله توجههه    

کند گنبد است. به اهور کلهی،    بازدیدکنندگان را جلب می

دهنهدا تهیش   بدهای فارسهی نشهان  یم متعددی از گنمداه

پردازی افکار فلسدی است. در فرهنهگ و  ها برای نماد انسان

و  ی دا تهمعماری ایرانی، فرم گنبد هموارا جایگاهی خاص

توان آن را یکی از برترین عناصر معماری ایرانی خوانهد.   می

کمبهود  . ای دیرینهه دارد  پو ه  گنبهد در ایهران پیشهینه    

یدا که عنصر اصهلی پو ه  تخهت    های استوار و کش چوب

 و گنبهد روا   ههای سه)   است، سبب  دا است که پو ه  

تهر جهای    های وسیع کند و به خصوص در دهانه بسیار پیدا

ل بسیاری وجهود دارد کهه ایهن    یدال. پو   تخت را بگیرد

آور زادا نبوغ ایرانی است کهه بها توجهه بهه       گدت ی پدیدا

چهوبین و   ههای بهزرگ بها فرسهب     د واری پو ه  دهانهه  

ههای متعهدد در زمینهه تاالرهها      سهتون  مزاحمتی که وجود

توانهد دهانهه    کند پو ه  گنبهدی مهی    برای دید ایجاد می

 (.3: 1352بزرگ را دیوار به دیوار بپو اند )پیرنیا، 

ویهژا رابطهه گنبهدهای     ناسهی گنبهد، بهه    در مورد ریشهه 

ههای قابهل حمهل     چادرهای عشایری و یها سهازا   اسیمی با

توانهد ارتبهاای وجهود     سیبری می ر آسیای میانه وچوبی د

اما فقدان  واهد کهافی و یها حتهی ابزارههایی      ،دا ته با د

به اهور مهداوم مهانع از پاسهخ      برای ارزیابی  واهد موجود

های های آسیای مرکزی فرمدادن به سواالت در مورد ریشه

  کل دوران اسیمی  دا است.گنبد

-( است. همان2ختن تاپو )ارز ساختن رایج گنبد مرل سا

سهازد،   گهردد و آن را مهی   گونه که تاپوساز دورتادور تاپو می

روند. چرا  سازند و باال می گنبد را هم ر  به ر  از پشت می

تهوان از   های ایرانی را به علت ندا تن قالهب نمهی   که گنبد

(. در 116: 1370داخل  هروع بهه سهاختن کهرد )پیرنیها،      

هندسهی نقهاای اسهت کهه از     تعریف هندسی گنبد مکهان  

دوران چددی مشخر حهو  یه، محهور قهائم بهه وجهود       

-اما در زبان معماری، پو شی است که روی زمینه ،آید می

ای گرد برپا  ود. گنبد از سه قسمت تشکیل  هدا اسهت:   

هیکهل: یعنهی    ایه  بشهن  .2یعنی زمینه گنبد.  ؛گنبدخانه.1

آید  میرنگ به صورت مکعب باال  قسمتی که روی زمینه ته

سهیم  و ی، یا دو ار  آن باز است )در گنبدهای قبل از ا

 .3 هد(.  ههای پهاک مهی   هر چهار ار  منتههی بهه دهانهه   

ایرانهی بهه   که در معماری  با توجه به آن دا. چپیرا: جمع

خوریم و معموالً قسمت انتههایی   میرنگ گرد بر ندرت به ته

ا آن ر ،به صورت مربع و مستطیل است، بها چپیهرا کهردن   

 ود  کنند، و بعد گنبد روی آن سوار می تبدیل به دایرا می

 (.  8: 1370)پیرنیا، 

ویژا در پی  از  از پژوهشگرانی که روی گنبدهای ایرانی به

تهوان بهه گهدار، هرتسهدلد، پیرنیها و       اند می اسیم کار کردا

ازجمله  پژوهشگرانچنین برخی از هم ،استرونا  ا ارا کرد
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سهازی در ایهران را   ریهان انهواع چپیهرا   ، پیرنیها و معما گدار

انهد. وجهود معیارههای متدهاوت در ایهن       داکهر بنهدی  دسته

دا اسهت، امها در   کهر ها را از یکدیگر متمهایز   بندی آن دسته

سازی پهی  و په  از اسهیم در     تمامی این نظریات چپیرا

 ایران متداوت از یکدیگرند.

ار های گنبدی قهر ل مربوط به  کل ساختمانییکی از مسا

گهوش اسهت. هرگهاا    دادن گنبد اوالنی روی قاعدا چههار 

 ،آید گرد ساخته  ود مشکلی پی  نمی یگنبد روی قاعدا

گنبد روی قاعدا چهارگوش بسازند  ندولی اگر خواسته با 

کنهد ایهن    ایجهاد مشهکل مهی    ،تبدیل مقطع مربع به دایهرا 

له در ای قرون اندیشه سازندگان را به خهود مشهغو    أمس

که در دورا ا کانی به این نتیجهه رسهیدند کهه     نآکرد تا 

یعنی تبدیل مقطع مربهع بهه مقطهع     ؛لهأبرای حل این مس

 .(1392دایرا نیاز به  کل سومی دارنهد )ابهویی مهریهزی،    

ضهلعی بهه ارحهی    ی مربع یها چنهد   گونگی تبدیل زمینهچ

تهرین  مدور، برای قرارگیهری گنبهد روی آن یکهی از مههم    

ی ودا است. به این بخ ، ناحیهه مشکیت ساخت گنبدها ب

-. در ایران از انهواع مختلهف چپیهرا   گویند انتقا  چپیرا می

سازی بهرا گرفته  دا است و بهر اسها،  هواهد موجهود،     

 اند.  ایرانیان این فن را به جهان معماری عرضه دا ته

عنصهری  بندی یا اسهتدادا از   سازی، تاقیکی از انواع چپیرا

ای که بعای سازی است به گونهو هبه نام باریکه تاق در گ

ها مانند ترمبه چوب، فاقد آن و بعاهی  سازیاز انواع گو ه

)معماریان و دیگهران،   هستنددیگر دارای عنصر باریکه تاق 

هها، دو   (. معماران ایرانهی بهرای پو ه  گو هه    75: 1395

روش پدیههد آوردنههد کههه یکههی را ترنبههه )بههه ضههم ت و ر(  

یهرون جسهته و ترنبهه یها حدهرا      گویند. سکنج یا کنج ب می

ههای   آمدا نخست به یاری چوب و پ  از آن بها تهاق   پی 

صهورت فیلپهوش و پتکانهه و    ه بیای و  هیپوری اریهب به   

-ها پیداست که از اینپتگین در ایران پدید آمد و از نام آن

(. 4: 1352( )پیرنیها،  3سراسر جهان راا یافته است ) جا به

ای پهین  هه ، در گو هه های کوچمعماران با ساخت قو،

ضلعی کردند و این کهار را چنهان   مربع آن را تبدیل به چند

ای نزدیه،  ادامه دادند تا چند پهلو به تدریج به  کل دایرا

ههای مربهع پیهدا     د و  کلی که به این ترتیهب در گو هه  

گرفت. این  کل که به   د صورت مخروای به خود می می

ه را کامیً حل کهرد  لأنام گو وارا ) کنج(  هرت یافت مس

 بهر د که به آسهانی گنبهد دورانهی را    کرو سازندگان را قادر 

: 1392)ابههویی مهریههزی، « روی مقطههع چهههارپهلو بسههازند

73.) 

 رقی است و به احتما   گنبدهای روی سکنج کامیً أمنش

قوی برای اولین بار در بعای نواحی ایهران بهه کهار گرفتهه     

ی سکنج سهادا بهه وجهود    ها  دا که در واقع از تکوین تاق

(. از لحاظ معمهاری، تنهوع   657 :ب1387است )روتر، آمدا

ههای نسهبتاً ادامهه    وسیع گنبدهای ایرانی نتیجه پیشهرفت 

های تاریخی پیشهین اسهت.   ها و تجربه در دورایافته سنت

این تکنی، اگرچه پیشینه کهن  رقی دارد ولی در نمونهه  

-ارسی را به نمای  میا کانیان قطعاً ابتکار هنر معماران پ

مانهدا در  (. در آثار بهاقی 63: 1392گذارند )ابویی مهریزی، 

 ود و از این نوع اسهت  کوا خواجه تاق سکنج نیز دیدا می

یابد و که گنبدهای روی سکنج در دورا ساسانی توسعه می

ای اصلی در گنبهد معمهاری اسهیمی مبهد       به عنصر سازا

  ود. می

 

 ربيتفاوت گنبد ايراني و غ

نی با  یوا متداو  در مغرب زمین فرق عمدا گنبدهای ایرا

ها بهه خهی     در همان دوران آن است که در این سرزمین

گنبد روی بناهایی که ارح مدور دارند  انی معموالًایر یوا 

بنیاد گردیدا است، و در مواردی که این گنبدها روی ارح 

ا از لی بن د در آن صورت  کل داخ چهارضلعی ساخته می

(. از 11: 1350آمهد )تجویهدی،    میبنیاد به صورت مدور در

کرا های دیگر )مریً روم(  کل نیم سوی دیگر، در سرزمین

گزیدند و چون میانتار ران  بر منحنهی   را برای گنبد برمی

را هرچهه    های آن  د ناچار بودند که کنارا آن منطبق نمی

ر صهورتی کهه   د .ستبرتر کنند تا در برابر ران  سدی با د

-دایهرا را بهرای پو ه  مناسهب نمهی     یممعماران ایرانی ن

غی و هلوچینی و بیهز را  مر هایی نظیر تخم دانستند و  کل

خود میانتار ران  بهود و ایهن     به کردند که خودانتخاب می

 موجبحسن انتخاب )که بر اصو  دقیق ریاضی نهادا بود( 

و پاکهار   د را در خاسهتگاا  د که بتوانند ضهخامت گنبه   می

اندازا ی،  انزدهم دهانه بگیرند، که البتهه هرچهه    تنها به

رسهید )پیرنیها،     د تا به کیله مهی رفت نازک می باالتر می

1352 :6  .) 

 

 سازي چپيره

  ود:  سازی در گنبد به دو بخ  عمدا تقسیم میچپیرا



 179                                             1398/ بهار و تابستان 7پياپي  /1/ شماره 4لد / جشناسي ايران پيش از اسالم نشريه جستارهاي باستان

  هکل بندی( و  کنج )چین و چروک( ) سازی )گو هگو ه

 مل دو بخ  است: سازی خود  ا(. گو ه1

 .2اسکنج یا سکنج، که تقااع دو تاق اریب است  .1

 وندا، که خود بهه سهه نهوع    یعنی جمع ؛ترمبه

 ود. اولهین   پتکانه تقسیم میفیلپوش، پتکین و 

چوب انجام  دا و حتهی خهود    باها سازیگو ه

گنبد هم با چهوب اجهرا گشهته اسهت. بهتهرین      

پیرنیها،  تهوان دیهد )   موارد مرا  را در ابیانهه مهی  

 (.2  کل( )15: 1370

 

 
 (76: 1395 ديگران، تاق )معماريان و گنبد و سازي درچپيره -1 شکل

 

 
 (386: 1391 )معماريان، پيرنيا استاد منظر از سازيچپيره -2 شکل

 

سازی بدون باریکه تاق، به سه  کل قابهل اجراسهت   چپیرا

است. ترمبه چوب ترین آن از لحاظ هندسه و اجرا که سادا

سازی است که با پی  آوردن تهدریجی  ترمبه نوعی چپیرا

  (. برای اجرای گونه27: 1370ها همراا است )پیرنیا، گو ه

ی صهدر(   بعدی که فیلپوش نام دارد تاق را از گو ه )نقطهه 

ههای تهاقی را روی یکهدیگر سهوار      کننهد و الیهه    روع مهی 

 یعنهی منتههی بهه جهایی     ؛کنند تا به حد مطلوب برسد می

 ود که مربع را تبدیل به یه، هشهت و نهیم هشهت و در     

ضهلعی منهتظم کننهد. آخهرین     به ی، هشت مطلوبحالت 

بندی، اسکنج یا سکنج است که از اجرای بدون تاقی   یوا

یرد. هندسهه ههر قسهمت از    گتقااع دو تاق اریب  کل می

نه است که بر فهرم  ها بخشی از سط  ی، استواتاق اسکنج

. حها  اگهر   استی اسکنج منطبق  دهنداتاق اریب تشکیل

سهازی( از باریکهه   مربع به دایرا )چپیهرا   دیل زمینهبرای تب

تاق استدادا  ود، نیروی بار گنبد پ  از انتقها  از باریکهه   

 ود. در واقهع   می ها به دیوار یا ستون گنبدخانه منتقلتاق

ی  لهأهها، مسه  وسهیله باریکهه تهاق   ه سازی ببا اجرای چپیرا

له  هکلی کهه در واقهع    أ دا و مسه ی و هندسی حلا سازا

توان بها فیلپهوش،    را می ستها فاای خالی بین باریکه تاق

. دکهر سکنج، پتکین، پتکانهه، باریکهه تهاق یها مقهرن  پهر       

صهورت  ه های پی  از اسیم ایهران بسهیار سهادا و به     ترنبه

های فاای زیهر گنبهد را    یعنی گو ه ؛ دا فیلپوش زدا می

کردند تا نزدی، دایرا  هود   ربی پی  میبا پو   سادا ض

بنههد و کاربنههد روی ترنبههه و   و بههدون هههیچ  ههکنج )تههاق 

انداختند )مانند بافهت   های پو   را چر  می   زیرگنبد( ر

 (.5: 1352سبد( )پیرنیا، 

 

 گنبد در معماري اشکاني  ديربررسي مو

 ود کهه   های معماری بررسی میسازا  در این بخ ، نمونه

وران ا کانی و سب، پارتی بهودا و دربردارنهدا   متعلق به د

های آن است تا بهتر بتهوان  زمینه واهدی از گنبد یا پی 

-سیر تکامل گنبد و اجزای آن را در معماری ا هکانی پهی  
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گیری کرد. عیوا بر ساختارهای معماری،  هواهدی مبنهی   

در کتاب یونهانی   -بر وجود گنبد در قلمرو حکومت ا کانی

یو، تیانایی که مربوط به قهرن او  مهییدی   زندگی آپولون

است و نق  برجسته تهاق سهپتیومیو، سهورو، در روم    

وجهود دارد کهه په  از     -متعلق به اواخر قرن دوم مییدی

تحلیهل قهرار    مهورد  معماری ایهن دوران، معرفهی و   بررسی

 .گرفتخواهد 

ترین نشانه گنبدهای اولیهه در  از لحاظ تاریخی، مهم: نيسا

ستانی ایران، بقایای ی، ساختمان بزرگ کهاوش  معماری با

 ,Grabar دا در پایتخت پارت نیسا )ترکمنستان( اسهت ) 

ها که تهاکنون   ترین محل سکونت پارت (. قدیمی83 :2006

آبهاد امهروزی   که فاصله چندانی با عشق-یافت  دا در نسا 

واقع  دا اسهت. در داخهل ارگ بهزرگ نسها تعهداد       -ندارد

ه از جمله ی، کا  بنای موسوم به خان زیادی بنای عمومی

است. حرم اصلی یکهی   مربع و تعدادی معبد کشف گردیدا

رسهید   متر می 17از معابد از ی، اتاق مدور که قطر آن به 

خهانوم  این حرم نیز مانند تاالر بهزرگ آی تشکیل  دا بود. 

: 3  ههکل( )35: 1373 هههیچ سههتونی ندا ههت )هرمههان،  

 (. راست

 

 

   
 (Grabar, 1963بازسازي صحن داخلي معبد نسا )، چپ: (Grabar, 1963اي شکل نسا )نقشه معبد دايره ست:را -3 شکل

 

این سالن کهه  هامل یه، سهالن بها دیوارههای ضهخیم و        

 کهه  های روی دیوار برای قرارگیری تندی  هایی بود تاقچه

 & Ashkanبها گنبهد چهوبی پو هیدا  هدا بهود )       احتماالً

Ahmad, 2009: 99( )معبد دارای پین 4و  : چپ3  کل .)

مربع و سالن مرکزی دایرا  هکل اسهت و راهروههایی کهه     

 اید پ  از بنای اصلی سهاخته  هدا با هد آن را احااهه     

دهنهدا آن  اسهت. کریهدور ورودی کوچه، آن نشهان     کردا

است که احتماالً این سب، سازا هنهوز بهرای معمهاران آن    

دیوارهای آجری عظهیم   زمان بسیار ناآ نا بود. با این حا ،

دهنهدا درک واضهحی از   های انجام گرفته، نشان و بازسازی

فاای داخلی اسهت. ههد  خهاص سهاخت بنها نامشهخر       

است؛ ممکن است ی، معبد یا ی، بنهای یهادبود پیهروزی    

نظر از هد  و صهحت جزئیهات    ها بر روم با د. صر  پارت

توجه گنبد نیسا ایهن اسهت کهه      دا، نکته جالببازسازی

سازی در آسیای دهندا ی، سنت حاکم تاریخی گنبدنشان

ماندا بود و بهه   است که پی  از این نا ناخته باقیمرکزی 

رسد پهی  از بناههای تهاریخی امپراتهوری روم یها       نظر می

 ,Grabar) ها ر د کردا اسهت حداقل به اور مستقل از آن

2006:89.)
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 مدور نساي کهن، بازسازي ذهني پوشش سرسراي -4شکل 

 

 هر هترا از  هرهایی اسهت کهه در مهرز    : هاترا )الحضر(

ای در  بین ایران و امپراتوری روم بنها  هدا و نقه  عمهدا    

ممانعت از هجوم رومیان به ایران دا ته است. بنهای  ههر   

تهرین بنهای  ههر     مییدی است. معرو  17مربوط به سا  

نذر ایشگاا خور ید بودا است که مردم هدایای زیادی را ین

یابی به این اند و پاد اهان رومی به امع دست کردا آن می

دادنهد )سهیدی،    ذخایر این  ههر را مهورد حملهه قهرار مهی     

(. پی  از آن کهه بناههای ا هکانی در آ هور از     79: 1389

-های الحاهر )ههاترا(  هاخر    خاک بیرون آوردا  ود کا 

 دا از معمهاری پهارتی بهه  همار     های  ناخته ترین نمونه

مدند. در معماری هاترا خصلتی کامیً متداوت با آ هور  آ می

ای و نقه ،   یابیم کهه مصهال  سهاختمانی، فنهون سهازا      می

(. برخی  بناهای 540الف: 1387همگی در تاادند )روتر، 

الحاهر از سهنگ سهاخته  هدند.       ههای  پارتی آ هور، کها   

های آهکی محلهی نمهای    قطعاتی با پرداخت دقیق از سنگ

کیل دادا که با ضخامت زیاد از سنگ ال ه و دیوارها را تش

سهاختار سهنگی    هایی که تماماً میت برای تحمل بار سقف

 سنگین دا تند ساخته  دا است. 

ای بلنهد   دایهرا ای با مقطع نیم گهوارا های ها تاق غالب سقف

ولی بها سهنگ تها  و     ،اند که در آ ور مشاهدا  د ایستادا

گ ال ه تها  ار آن با سنچینی متداو  ساخته و پشت کالیه

(. این استدادا 545است )همان: ا راستای افقی رساندا  د

از سنگ به جای آجر که کاربرد آن در آ ور متهداو  بهود،   

پالمیر اسهت   گواهی رو ن بر ندوذ فرهنگ غربی و احتماالً

 (.67: 1373)هرمان، 

ههای پرستشهگاا    ساختمان چههارگوش متصهل بهه ایهوان     

ههای دینهی   های ممتاز ساختمان گرواالحار یکی از  م 

چنین ساختمانی را در آرامگهاا نسهای نهو    پارتی است. ی،

باید  ،دیدیم. چون این ساختمان مرالی است از کوا خواجه

گهاا   یه، آته    آن زیرا در کنار پایه آجهری  ؛گاا با د آت 

پیدا  هد. ایهن سهاختمان بهر سراسهر کها         ،سرنگون  دا

مهییدی بها خشهت خهام     در نخستین سهدا   و مسلط است

دا هت کهه    یو ی، اتهاق چههار گهوش میهان     ،ساخته  دا

بام اتهاق بها نهوع     .چرخید داالنی سرپو یدا می شگرداگرد

خاص تاق گو هوارا سهاخته  هدا بهود کهه خهود پیشهرو        

گو هوارها   روی بهر کهه  گنبدهای آینهدا ساسهانیان اسهت    

های مهم دیگر  ها و ساختمان در آتشگاا و ، دا بود ساخته

الحاهر بهه   صهحن مقهد،  (. : بهاال 5  هکل ) رفت ه کار میب

جا هم ی، اتاق خدای آفتاب  م  هدیه  دا بود. در این

که با داالنهی احااهه  هدا      دگوش مرکزی مشاهدا چهار

بهود )کهالج،    بود و این داالن هم با تاق ضربی پو یدا  دا

بنهابر  هواهد   (. : پایین راسهت 5  کل( )146-147: 1388

کهم در   دسهت  رسهد  یمعبد، به نظر مه  نیاز ا به دست آمدا

گههذار از  ،یه  هاهد   ،ییدیرودان و در قهرن او  مه   انیه م

 ،یافقه  یهها  رکیت یستوندار با سقف مسط  دارا یتاالرها

 سهاختار ایهن   .میتهاق و گنبهد هسهت    یساختار دارا ،یبه 

ای است، ترکیبی  های گهوارا مقدم بر ایوانی با تاق ،گنبددار

امپراتهوری ساسهانیان نیهز اسهتدادا      سویاز که پ  از آن 

  .(: پایین چپ5  کل( )Stronach, 1976: 623)  ودمی

 

file:///C:/Ashkan/Desktop/maghaleh/Mogharnas%20gonbad/History%20of%20Persian%20domes%20-%20Wikipedia.htm%23CITEREFStronach1976
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داالني که صحن ، پايين راست( (144: 1388)کالج،  هاي معبد خورشيد، الحضر د شمش و ايوانهاي معب نقشه پرستشگاهباال(  -5شکل 

 .الحضرتصوير هوايي از بناي پرستشگاه شمشو پايين چپ(  (211: 1388گيرد )کالج،  گاه شمش را در بر ميپرستش

 

گیری  از دورا ا کانی، که دورا  کل: چهارتاقي بازه هور

 :چهارتاقی دانسته  دا دو سازا مهم برجهای مانهدا اسهت   

ای بهین مراغهه و زنجهان، کهه      بر باالی صخرا قلعه ضحاک

دار بزرگ و  داع دارد و در سه ضلع، دهانه تاقدوازدا متر ارت

ینهات  ئا کهوچکی دارد و بهه دلیهل تز   در ضلع دیگهر پنجهر  

مهذهبی و اقامتگهاا حهاکم قلعهه      متنوع، احتماالً بنایی غیر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D8%B6%D8%AD%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D8%B6%D8%AD%D8%A7%DA%A9
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در نزدیکهی روسهتای ربهاط     ههور  بازاچهار تاقی  .است بودا 

مهیت  و  ماسهه سدید، بین تربت حیدریه و نیشابور، که بها  

ههای مههم    و از ویژگهی  است ساخته  دا  سنگ ال هو  گچ

چهوب   باهایی که  سازی توان به گنبد سنگی و گو ه آن می

ترین نمونهه گنبهدها    ا ارا کرد که از کهن رسیدا،انجام به 

هرچنهد   .(: باال راست6  کلآید ) در ایران نیز به  مار می

درآمهدی  پهی   اما، رسد میدایی به نظر این گنبد بسیار ابت

برای بنای گنبددار عصر ساسانی و دوران اسیمی به  همار  

ابعاد ههر ضهلع    (.181: 1375)تکمیل همایون،  رفته است

این بنا حدود پانزدا متر اسهت و روی جرزهها، بها قطعهات     

معمارى این . است  های ضربی ایجاد  دا سنگی تخت، تاق

از چهار ار  باز بودا و گنبهدى بهر   بنا چهارتاقى است که 

فراز آن قهرار گرفتهه اسهت. فاهاى ورودى نیهز داراى سهه       

درگاهى بلند و عهری  اسهت کهه احتمهاالً در حکهم تهاالر       

امها   ؛آیهد   همار مهی  به ورودى به فااهاى معمارى ارفین 

ههاى   ورودى اصلى بنا از ضلع غربى ایجاد  هدا کهه درگهاا   

ات پیرامون آن است. این همسان در اارا ، حاکى از الحاق

بنا داراى ی، گنبهد و سهه ورودى و در گذ هته از سهمت     

مشرق به بناى دیگرى اتصا  دا ته و در دو سوى  همالى  

و جنوبى آن نیز الحاقاتی مانند راهرو و ایوان وجود دا هته  

ترین نوع  قدیمی چنین یکی ازهم، (1394است )سلیمانی، 

یعنهی کلیهل    ؛رسد ی میکلیل که سابقه آن به دوران ا کان

ههور اسهتدادا  هدا    نیز در دهانه ورودی بنای بهازا  1پارتی

-ترین نمونه این بنا یکى از کهن (.29: 1366است )پیرنیا، 

هاى آتشکدا گنبددارى است که متعلق بهه زمهان پارتیهان    

گدار نیز آن را به قرن سوم مییدى  ود و آندرا دانسته می

از پژوهشهگران ایهن بنها را     اگرچه برخی نسبت دادا است. 

ههای  مربوط به دورا ساسانی دانسته و در زمرا چهاراهاقی 

بهارا  آورند، اما توضی  قابل قبهولی در ساسانی به حساب می

ه ئسازی چوبی و کلیل پارتی این بنا ارااین نوع گو ه دلیل

 کنند.نمی

ر روش تبدیل از چهار ضهلعی  هوویژگی مهم چهارتاقی بازا

 و سپ  دایرا است. معمار این بنا به جهای  ضلعیبه هشت

سازی چوبی بهرا گرفته اسهت.   اجزای قوسی  کل از گو ه

انهد.  ها به صورت پلکانی آن را بهاال آوردا با قرارگیری چوب

چههار   ،ارسوی پاکار گنبد و بر باالی چهار تاق اصلیهدر چ

: 6 هکل  ( )239: 1367روزن ایجاد  دا است )معماریان، 

گویند  سازی که به آن پتکانه می این روش گو ه(. باال چپ

                                                 
1- Arch Persian 

 وند و   امل چند ردیف تاقچه است که روی هم سوار می

گیری توسعه و تکامل این اندام منجر به  کل ،آیند جلو می

 هود.  های ایرانی مهی  ترین تاق ترین و پیچیدا یکی از جالب

ههایی چهون پتکهین و     به اور معمو  پتکانه در کنار روش

سهازی  هناخته    ههای گو هه   عنوان یکی از روش سکنج به

ههای   سهازی پتکهین  هباهت    ود در این میهان گو هه   می

ههایی   بسیاری با پتکانه دارد. پتکهین از نخسهتین راا حهل   

-هاست که در معماری پی  از اسیم در ایران بهرای گو ه  

: 1392 پور و دیگران،سازی گنبد به کار رفته است )صدایی

6.)           

کند که بهه   سازی معرفی میپیرنیا این را نوعی گو ه استاد

در ایهن روش بها    .معنی پی  آوردن تدریجی دیهوار اسهت  

دهانه مربعهی را بهه زمینهه     ،ها پی  گذاردن آجر در گو ه

)وسهط   6  کل کنند، بنابراین چنانچه در دایرا نزدی، می

ین بهر  که تپتکانهه و پ   ود هر دو فناوری دیدا می و پایین(

پی  نشسهتن تهدریجی  هکل گرفتنهد کهه در       فناسا، 

های منحنی و در پتکین به  پتکانه این کار با استدادا از تازا

  ود. های راست گو ه ایجاد می وسیله پله

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%AF%DA%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%AF%DA%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%AF%DA%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%DA%AF_%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%87&action=edit&redlink=1
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ط( وس)نگارندگان(  هور هاي درون چهارتاقي بازه سازي گوشه، باال چپ( (1394هور )سليماني،  طراحي پالن بازهباال راست(  -6شکل 

هاي  سازي سکنج و تاسهگوشهپايين( و  ي هور سازي پتکين در بازهمعرفي پتکين )راست( نحوه پيش نشستن آجرها، )وسط و چپ( گوشه

 .(6: 1391 پور و ديگران، آن )صفايي يهدهندتشکيل

 

مجموعهه بناههای کهوا خواجهه را قلعهه ههم        :کوه خواجه

است که روی نامند. این بنا  امل ی، قصر و ی، معبد  می

صده یا سکویی بنا  دا است.  الودا معبد کهوا خواجهه را   

دانند که بعدها ا هکانیان آن   مربوط به عصر هخامنشی می

از  (.: بهاال 7  هکل ) (79: 1389را تکمیل کردنهد )سهیدی،   

انجهام گرفتهه روی مهیت و     سهالیابی ههای   اریق آزمهای  

و  ینات اسهتدادا  هدا در بنها، دو تهاریخ بهرای سهاخت      یتز

 اواخهر  اسهت کهه یکهی بهه     سازها در این بنا به دست آمدا

و دیگهری بهه اواخهر دورا     دورا پارت و اوایل دورا ساسانی

بها روا     (Ghanimati, 2000: 145).گهردد  ساسانی باز مهی 

ههها بهتههر  ههد و معمههاران پههارتی  گههچ و آههه، سههاختمان

 خودزنی را که چندان اهمیتی ندا ت به او   توانستند تاق

افرازنهد. در  چهون تهاجی بر  آن را ههم  ،ها نند و بر ایوانرساب

هها بهه سهوی     خواجهه نخسهتین گهام   های گو وارا کوا تاق

(. با  ناسهایی  155: 1388گنبدسازی بردا ته  د )کالج، 

های کوا خواجه از سهدا او  مهییدی،    این عنصر در ویرانه

هها در   توان آن را منشأ گنبدهای ساخته  دا بر سهکنج  می

سههازی  در سههاختمان(. 657ب: 1387رفههت )روتههر، نظههر گ

بومی امروزی در خراسهان، همهان سهرزمینی کهه پارتیهان      

ههای روی   فقط از تاق جا برخاستند، تقریباًکشورگشا از آن
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تواند بدان معنا با د که   ود و این می ها استدادا می سکنج

هها در  هرق    دار و احتمهاالً گنبهد روی سهکنج    تاق سهکنج 

الهف:  1387رت متهداو  بهودا اسهت )روتهر،      اهنشاهی پا

در قسمت  همالی، صهحن اصهلی ورودی نیایشهگاا     (. 548

آت  واقع  دا است. این اتاق گنبدداری بود که در مرکهز  

آن آت  روی ی، آتشهدان سهنگی قهرار گرفتهه بهود و در      

قسمت غربی حیاط نیز عمارت گنبددار دیگهری بنها  هدا    

ن نیسها و الحاهر   بود. بهر گهرد بنهای ایهن آتشهگاا همچهو      

راهروهههایی قابههل مشههاهدا اسههت. در مههورد هههد  از      

ه  دا ئگیری این راهروها تاکنون نظریات مختلدی ارا  کل

 از سهوی ای اسهت کهه    ترین آن نظریهه  است.  اید منطقی

هها   استرونا  پیشنهاد  دا است که اعتقاد دارد این گذرگاا

کل احتماالً برای دور زدن )اوا ( هد  و بنهای اصهلی  ه   

بخهه  اعظههم . (Ghanimati, 2000: 144)گرفتههه اسههت 

ی کهوا خواجهه و همچنهین    ماندا در مجموعههای باقی تاق

ست و به این منظهور  ی مربع قرار گرفته اگنبد، روی زمینه

سازی استدادا  دا است. با توجهه بهه مشهاهدات    از چپیرا

چنین نتهایج بیهان  هدا در قسهمت قبهل در      میدانی و هم

ی ا هکانی و ساسهانی بهاز     بنا کهه بهه دورا  قدمت  خصوص

تهوان   سازی مختر آن دورا را مهی  گردد، دو نوع چپیرا می

 :کرد در این بنا مشاهدا

فیلپههوش: حههداقل در سههه قسههمت از مجموعههه   .1

سههازی ساسههانی کههوا خواجههه از چپیههراا ههکانی

فیلپههوش اسههتدادا  ههدا اسههت. یکههی از بناههها   

است که چهارتاقی کوچ، با ایوانی در جلوی آن 

در بیرون دروازا ورودی به میان سرا قرار گرفتهه  

 ای ههای ایهن چهارتهاقی منحنهی     است. فیلپهوش 

فیلپههوش دیگههر در پشههت ایههوان  . خوابیههدا دارد

 رقی و در فاایی با ترازی باالتر به انهدازا یه،   

ههای   ههای قهو،   الیهه  ،ابقه است. در این فاها 

ا خوبی نمایان است. دیگر فیلپوش ر ها بهفیلپوش

ههای   تهوان در فاهایی در تهراز بهاالتر گهالری      می

بهه  های موجهود   جا نیز خشتنقا ی دید. در این

آسیب زیادی دیدا است امها   ،راوبتدلیل وجود 

های فیلپوش را تشخیر های خشت توان الیهمی

: 7 هکل  ( )81: 1395داد )معماریان و دیگران، 

 .(وسط

ودی ی جنوبی: فاای میانی ور باریکه تاق دروازا .2

رنگی چهارگوش دارد کهه  جنوبی به میان سرا ته

در جهات  رقی و غربی آن دو غرفه جهای دارد.  

ههایی بهه روش   تهاق ی نیماین دو غرفه به وسیله

انهد. گنبهد مرکهزی روی فاهای     ضربی اجرا  دا

متر قرار گرفته است. گنبد  20/3میانی به اضیع 

روی چهار تاق بزرگ جای گرفته است و قطر آن 

و به  کل دورچین اجرا  دا است.  20/3دود ح

تهاق از  دو بخ   رقی و غربی دارای پو   نیم

ساخته  ،ای است که با آجرهای راسته گونه کاسه

ایهن فاهای مربهع  هکل، گهذر از       است. در دا

ضلعی توسهط چههار باریکهه    ضلعی به هشتچهار

انهد،  ی پر یا ضربی سهاخته  هدا   تاق که به  یوا

-ر چههار ضهلع دیگهر ایهن هشهت      دا و د انجام

 استهایی برای نورگیری تعبیه  دا ضلعی، روزن

هر چند دیگر اثری  ؛ها قرار گیردتا گنبد روی آن

ههای  از این گنبد باقی نماندا است. جزئیات تهاق 

ها در نوع خود بسیار جالب است. چهارتاق گو ه

سپ   ،ستااصلی بزرگ با روش ضربی اجرا  دا

ها را با دیهوار چینهی مسهط     ها و روی آن گو ه

ههای  اند تا بتوان سطحی همهوار بهرای تهاق   کردا

هها بها    های گو هه سپ  تاق ،ها ایجاد کردگو ه

اند. در حا  حاضر با توجه  روش ضربی اجرا  دا

های بنها از  های این بخ  و سایر بخ به آسیب

ها و بادهای منطقه، قطعات خشهتی مهنظم   باران

کهه تدکیه،    انهد  هدا  تبدیل به اجسامی گلهین 

امها   ،دکنه های مختلف آن را از هم د وار میالیه

ه ئه ارا 1929 که هرتسهدلد در سها    در تصویری

هها از سهایر    ههای گو هه   دهد بهه خهوبی تهاق   می

: 7  هکل ) هسهتند های آن قابل تشهخیر  بخ 

ههای  کهه تهاق   (. پ  از ایهن پایین راست و چپ

لی را بها  هک   هها اند داخهل آن ها اجرا  داگو ه

اند. آجرهای ایهن بخه      بیه به سکنج پر کردا

در ابتدا به  کل معمولی روی هم قرار گرفتهه و  

انهد   پ  از چهار الیه آجر به  کل هرا اجرا  دا

 (.82)همان: 
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-گوشهوسط( ، (135: 1388گاه{ )کالج،  .چهارتاقي}آتش2 ،ها . ايوان1 نقشه ساختمان اصلي کوه خواجه در سيستان: باال( -7شکل 

سازي دروازه جنوبي کوه خواجه با باريکه تاق در گوشه، پايين راست( (82: 1395هاي فيلپوش در کوه خواجه )معماريان و ديگران،  سازي

: 1365)معماريان و ديگران،  سازي در کوه خواجه در حال حاضرگوشهو پايين چپ(  (83: 1365ميالدي )معماريان و ديگران،  1929سال

83). 
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 :کاخ فيروزآباد

یعنهی کها     ؛نمونه دیگر بسیار قابل توجه معماری ساسانی

گهذار سلسهله   ارد هیر بنیهان   در زمهان کهه  است فیروزآباد 

تعلق به ارد یر پاپکان  دلیلبه  بنا گردید. این بنا ،ساسانی

نخسههتین  ههاا ساسههانی، معمههوالً از آثههار دورا ساسههانیان  

ه در زمان ساخت ایهن  ک با توجه به آن ود، اما  دانسته می

بنا ایران هنوز تحت حکومت ا کانیان بودا و ارد یر تنهها  

به عنوان یه، حکمهران محلهی از اهر  پاد هاا ا هکانی       

کهرد   برگزیدا  دا بود و در بخشی از فار، فرمانروایی می

( و از سهوی دیگهر مشهکل بهه نظهر      10: 1350)تجویدی، 

ی ناگهانی ی اوایل عصر ساسانرسد این  اهکار ساختمان می

(، بنهابراین  4: 1368 به به وجود آمدا با هد )ههف،   و ی،

کهم از نظهر تجزیهه و     تر آن است که این بنا دسهت  منطقی

تحلیل عناصر معماری در کنار بناههای دیگهر دوران پهارت    

ترین گنبهدی کهه بهه     . در متون موجود دیرینه ودبررسی 

و   ود همین بنای مربهوط بهه دوران ا هکانی    آن ا ارا می

اوایل ساسانی است. ابن بلخی  هر فیروزآباد و گنبهد آن را  

(. اههو  نمههای کهها  5: 1370کنههد )پیرنیهها،  توصههیف مههی

متر و دهانه تاق ایهوان بهزرگ مرکهزی     60فیروزآباد حدود 

ان مرکزی که در ههر سهمت آن   ایو پشت .متر است 13آن 

گو هه گنبهددار   اتاق چهار سه ،ن مستطیل قرار دارددو ایوا

 هدا  ترین گنبدهای  ناخته نبدها قدیمیاین گ. ع استواق

ایرانی است که روی دیوارههایی بهه قطهر چههار متهر قهرار       

(. : بهاال راسهت  8 هکل  ) (79 : 1389گرفته است )سیدی، 

گنبد کا  فیروزآباد از نوع گنبدهای نهادا  دا بهر سهکنج   

تها   دکردن ها بنا می هایی در گو ه است. در این روش سکنج

(. : بهاال چهپ  8  هکل بع به دایهرا نزدیه،  هود )   سط  مر

چیدنهد تها    های افقهی مهی   ها را نیز با ر  ی این سکنج میانه

های سکنج سهاخته   بر تا  قو، ی افقی جا که ی، دایراآن

دادنهد.    د و بر فراز آن گنبد را بر این سهط  قهرار مهی    می

بیاهی اسهت، بها     چنین گنبدی که دارای ی، مقطهع نهیم  

گونهه  توانهد بهدون ههیچ     هود و مهی   ی بنا میهای افق دایرا

دار حقیقی تا زمان بستی کامل  ود. گنبدهای سکنج چوب

  ابداع سب، بیزانسی، منحصر به ایران و کشورهای همسایه

توان  ور دقیق میاه (. ب647-646ب: 1387آن بود )روتر، 

سهازی اصهولی را در ایهن کها  از دورا     اولین پو   گنبهد 

وایل دورا ساسانی دانست که به  کل ی، اواخر ا کانی و ا

پوسته از میت گچ و سنگ ساخته  هدا و بها پایهداری تها     

 .(290: 1390امههروز بههاقی مانههدا اسههت )گههدار و گههدار،   

 مهدور،  مربهع،  زیربنهای  بهر  گنبد که اسیمی دورا برخی 

 استدادا کا  فیروزآباد با گنبدهای  د، می نهادا چندضلعی

 مربهع  زیربنای بر تنها آجر و  یداترا سنگ سنگ ال ه، از

 سهطوح  بهر  سازی گو ه کم، به گنبد برپایی.  د می نهادا

-می فاهر دختر قلعه و او  ارد یر کا  در ابتدا چهارگوش

 بهدون  تقریبهاً  ساسهانی  دورا پایهان  تا آن کلی  یوا و ود 

 بهاقی  اسیمی معماری بر قااع تأثیری و ماند می باقی تغییر

ههای   ههای فیروزآبهاد همگهی از سهنگ     اراگذارد. گو هو  می

 هها و در  انهد کهه در گو هه    ناهموار و زمختی تشکیل  هدا 

هها بهه تهدریج افهزای       اند و قطهر آن  هایی چیدا  دا حلقه

تاالر گنبد ایهن محواهه اگهر     ؛(Huff, 1987: 329)یابد  می

ههای مخرواهی    چه از نظر ابعاد قابل توجه است، اما سکنج

های بنای چهارگوش، که  ا در گو ههای اجرا  د آن )قو،

دهند( در اراحهی و اجهرا    تشکیل ی، بخ  واسطه را می

هها نیهز بهه نحهوی نهامنظم       سنگ خام هستند. چین  قلوا

هها از   های بیرونهی سهکنج   انجام  دا است که تشخیر لبه

سهازد. ضهخامت زیهاد     هها را د هوار مهی   های بین آن دیوارا

ی دیگر از عهواملی اسهت   ها نسبت به ارتداع گنبد یک دیوارا

های سهاخته   دهد این فااها از نخستین نمونه که نشان می

 (.  : پایین8 کل ( )O'Kane, 1995: 479بودند ) ، دا
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طرحي از شيوه و پايين(  هاي زير گنبد کاخ فيروزآباد )نگارندگان( سکنج، چپ( هاي کاخ فيروزآباد گنبد و سکنجباال راست(  -8شکل 

 .(6/645ب: 1387هاي ايراني و گنبد روي آن )روتر،  نجاجراي سک

 

 :گزارش تاالر بابل

هها ا هارا  هد،    عیوا بر بناهای گنبددار ا کانی که بهه آن 

گزار ی از ی، تاالر سلطنتی گنبددار پارتی در  هر بابهل  

مهییدی، در کتهاب زنهدگی     100متعلق بهه حهدود سها     

 247/250-170)1آپولونیو، تیانایی نو ته فیلوسهتراتو، 

 ود. این کتهاب بهه داسهتان زنهدگی      مییدی( مشاهدا می

 100 -م. 15حهدود  ; آپولونیو، تیانایی )یا بلینا، حکهیم 

پهردازد. او در ایهن    م.(، فیلسو  و معلم نوفیراغورسهی مهی  

سهقف  »کند که  کتاب ی، تاالر مجلل پارتی را توصیف می

آن به  کل ی، گنبهد سهاخته  هدا و بها سهنگ الجهورد       

پو یدا  دا بود که بسیار آبهی و  هبیه آسهمان بهه نظهر      

ههها )پارتیههان(   رسههید و تمرهها  خههدایانی کههه آن    مههی

چنههین او هههم ،«ند، در بههاالی آن قهرار دا ههت یدپرسههت مهی 

 از سهوی دهد که این تاالر برای انجام دادرسهی   گزارش می

گرفت و نمادهایی اییی کهه   پاد اا مورد استدادا قرار می

 الهههه عههدالت بودنههد از آن معلههق بههود  2یایههادآور آدراسههت

                                                 
1 - Philostratus 
2 - Adrastea 

(Philostratus, 1912:77).  اگرچهههه فیلوسهههتراتو، بهههه

صراحت این توصیف را در کتاب خود آوردا اسهت، امها در   

کههه آیهها فیلوسههتراتو، در اسههناد منسههوب بههه  مههورد ایههن

که آپولونیهو،   آپولونیو، این توصیف را دیدا بود و یا این

 100راتهوری پهارتی در حهدود    چنین عمهارتی در امپ  واقعاً

 ،نظر قطعی کرد توان افهار مییدی مشاهدا کردا بود، نمی

در هر صورت این متن، سندی برای وجهود یه، گنبهد    اما 

ههایی از خهدایان    های آبهی رنهگ بها تمرها      مزین به سنگ

 :Lehmann, 1945)های فوقانی آن است   رقی در قسمت

مذکور ی از گنبد . اگرچه تاکنون در بابل  واهد(251–250

نزدیه، با هد    فیلوستراتو،یا هر گنبدی که به توصیدات 

دار توان وجود بناههای گنبهد   به دست نیامدا است، اما نمی

 .در این  هر را به کلی رد کرد

 

 : 3نقش برجسته تاق سنگي سپتيوميوس سوروس

از دیگر  واهد مبنی بر استدادا از گنبهد در بناههای دوران   

 هکل در نقه    به ی، فرم گنبهد پیهازی  توان  ی، میا کان

                                                 
3- Septimius Severus 
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در ای از تهاق سهنگی سهپتیومیو، سهورو، کهه       برجسته

ا هارا   ،انتهای  ما   رقی انجمن رومی در روم قرار دارد

مییدی به مناسبت پیروزی بهر   203در سا  کرد. این تاق 

امپراتور سهورو، و دو فرزنهدش از سهنگ     از سویپارتیان 

هایی در دو سو، پایین و  دارای حجاری کهمرمر ساخته  د 

ای  هاست. در سمت راست این تاق نقه  برجسهته   زیر تاق

ح،  دا که به نبهرد میهان ارته  پهارت و روم و فهت  و      

غارت بخشی از قلمرو پارت در غهرب پاد هاهی اختصهاص    

دارد. در قسمت باالی این نق  برجسته چند بنا از جملهه  

دارای رسهد  مهی  ود که به نظر  ی، بنای گنبددار دیدا می

 کل گنبد این بنا ممکن است بهه  نقشه چهارضلعی است. 

ماننهد با هد   پو ه  سهب، و خیمهه   دلیل استدادا از ی، 

(Smith,1950:82) (9  کل.) 

تاق اگرچه مشخر نیست که آیا حجاری بنای گنبددار در 

بها الگهوبرداری از بنهای خاصهی در     سپتیومیو، سهورو،  

ا ارا به عمارت خاصی  ها انجام  دا و مشخصاً قلمرو پارت

 دارد یا خیر، اما با توجه به  واهدی که به آن ا ارا  د در

فیلوستراتو،، کهه از نظهر   کنار توصیدات مندر  در کتاب 

زمانی تنها حدود ی، قهرن بها سهاخت تهاق سهپتیومیو،      

تهوان نتیجهه گرفهت کهه در ایهن       سورو، فاصله دارد، می

بناههای   رودانمیهان ها و ناحیه  دوران، در غرب قلمرو پارت

کهم ایهن سهب، از     گنبددار ا کانی وجود دا ته یها دسهت  

 است.  ناخته  دا بودا کامیً معماری پارتی برای رومیان

 

 
 .نقش برجسته تاق سپتيوميوس سوروس و بناي گنبددار پارتي حک شده در آن -9شکل 

 

 گيري نتيجه

وان برای دالیل استدادا گستردا ا کانیان از گنبهد بهه عنه   

ه  هدا  ئه ی، عنصر برجسته، تاکنون نظریهات مختلدهی ارا  

توان دسترسی محدود به تیرهای چهوبی   از سویی می ؛است

بلند و مستحکم که در دوران هخامنشی از مماله، دورتهر   

ههای   سقف را بر مرد و از سوی دیگر چون ، د منتقل می

تواند مصهال    چوبی در مقابل تغییرات جوی و محیطی نمی

با د و اسهتدادا از آن ریسه، زیهادی بهه همهراا       با دوامی

بنابراین معماران ایرانی در دورا ا کانی به استدادا از  ؛دارد

اور کهه در  های قوسی و گنبدی روی آوردند. همانپو  

بناهای بررسی  دا مشاهدا کردیم، استدادا از گنبهد روی  

ست که در زمان ا کانیان پدیهد  ا ابداعی ، کلزمینه مربع

های متنوعی به خود گرفت. با اسهتدادا از   و بعدها گونه آمد

سازی، معماران ا کانی توانستند گنبدهای دایرا  چپیرا فن

 کل را روی زمینه چهارگوش بنها کننهد و از ایهن اریهق     

های بزرگ را با مههارت و زیبهایی بپو هانند. یکهی از      دهانه

ههای ایهن سهب، معمهاری، مصهال  مناسهب و بها         ضرورت

 ؛ای خاص بود که در این دوران به کار گرفتهه  هد  ه ویژگی

یعنی خشت خام و بعدها آجهر بها مهیت گهچ کهه در ایهن       

دوران رایج  د. گچ در بسهیاری از نهواحی قلمهرو ا هکانی     

قابل دستر، بود و به دلیل گیرنهدگی بهاال و زمهان کوتهاا     

برای خش،  هدن، معمهاران را بهه ویهژا در اواخهر دوران      

را ساسانی قادر ساخت تا بناهای با کوا ا کانی و اوایل دو

-آثار بهاقی بناها و با بررسی  را با گنبدهای عظیم بپو انند.

ماندا از این دوران به نمونه های نسهبتاً رو هنی از کهاربرد    

خهوریم   ویژا استدادا از سکنج برمهی  سازی به گنبد و چپیرا
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تواند رونهد پیشهرفت در گنبدسهازی مشخصهاً روی      که می

چهارضلعی را برای ما آ کار سازد. در ابتدا احتمهاالً  بناهای 

گنبههدهای کوچهه، و سههپ  گنبههدهای بههزرگ چههوبی در 

اما بعدها بها   ؛معماری اوایل دوران ا کانی به کار گرفته  د

سهازی، معمهاران ا هکانی توانسهتند      چپیهرا  فناستدادا از 

سنگ و از  ای  کلبناهای چهارضلعی را با گنبدهای دایرا

سازی که در ابتهدا سهادا بهود،     چپیرا فنون انند. بپو میت

با گذ ت زمهان و کسهب تجربهه و پیشهرفت در معمهاری،      

کهه در   جاییتری به خود گرفتند، تا  تر و فنی  کل پیچیدا

اواخر دوران ا کانی ما  اهد بناههای درخشهانی همچهون    

کهها  فیروزابههاد هسههتیم کههه نمایههانگر یکههی از نخسههتین   

در  فهن بدسازی بها اسهتدادا از ایهن    های برجسته گن نمونه

چنین با بررسی برخی از بناههای گنبهددار   هم ؛استجهان 

اند، از سهویی   ا کانی که احتماالً به دالیل آیینی برپا گشته

ههای   ا هکانیان و ویژگهی   باورههای اعتقهادی  هایی از  نشانه

معماری برگزیدا برای آن قابل باز ناسی اسهت و از سهوی   

مربهع  هکل و گنبهددار و کشهف      یقشهدیگر با توجه به ن

آتشدان در برخی از بناهای ا کانی همچهون معابهد مربهع    

تهوان بهه  هواهدی از سهیر       کل کوا خواجه و الحار، می

که در دوران ساسانی  -ها ها یا چهارتاقی گیری آتشگاا  کل

 .  دست یافت -کنند ای پیدا می کاربرد گستردا

 

 ها نوشتپي

ههای خمیهدا    اخهس) کهه معهرب از  اسهت  ه     .1

درخت است مانند  اخه نخهل یها  هاخه یها،     

انهد )پیرنیها،   وحشی کهه بهه آن ازگ ههم گدتهه    

1370 :6.) 

سازند  تاپو فر  بزرگی است که از گل نپخته می .2

-و برای نگهداری گندم و جو از آن استدادا مهی 

 کنند.

هههای گو ههه گنبههد را   تههاق در زبههان انگلیسههی .3

ی کههن اآکه    گویند که از فرانسهو می اسکوینج

کوان به این زبان راا یافتهه و در زبهان فرانسهوی    

ترومپ. هرچند که سهکنج و ترنبهه در معمهاری    

ایرانی دو  یوا جداگانه دارد ولهی پیداسهت کهه    

هها یکهی بهودا    خاستگاا انگلیسی و فرانسهوی آن 

 (.4: 1352است )پیرنیا، 
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