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 ستون در معماری ایرانیسیر تحولی بررسی 
 

 سارا تیموری

 پرورش کارمند آموزش و ،دانشگاه آزاد واحد شبستر کارشناسی ارشد تاریخ هنر ایران باستان 

 

 چکیده

این . یردمورد استفاده قرار گ سرستونبدنه و ، تنوع در پایه ستون ازنظر ها ستونممکن است در یک ساختمان انواع گوناگونی از 

استفاده از ستون در ایران . کند مینقش تزئینی ایفا  ها قسمتداشته و در بعضی  ای سازهبنا نقش  های قسمتدر بعضی  ها ستون

پوسیده و از بین ، از چوب بوده ها ستوناما چون  ؛گردد بازمیبه سده شصتم قبل از میالد در موسیان )شهری در دهلران ایالم( 

به  ای خانه کتابو  تألیفیدر مقاله پیش رو با استفاده از تحقیقات . تی باقیمانده اسهای خشتی و سنگرفته است و فقط پاستون

 .ساسانیان پرداخته شده است ی دورهتا پایان  مادهابررسی سیر تحولی ستون در معماری ایران از ابتدای تمدن 

 

 ستون، معماری، ایران.های كلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

پایه ساختمان و در کاخ ها و بناهای  های عادی نقش دهای متعددی داشته است در خانهتان کاربرستون در معماری ایران باس

عنوان یکی از  همچنین به. ی مسجد سید و عتیق اصفهانها ستونمثل  .نماد قدرت بزرگی و پیشرفت بوده است ،بزرگ

 .ه استمختلف بودترین عناصر معماری ایران باستان برای نمایش نمادهای دینی و فرهنگی  مهم

شده و معموالً  پایه یک ساختمان عمومی است که عمدتاً برای پشتیبانی وزن و بار سنگین باالی سقف و غیره طراحی ،ستون 

ممکن است با هرگونه مصالح ساختمانی از قبیل سنگ و چوب و آهن و سنگ  .کند نقش استحکام و زیبایی یک بنا را بازی می

 .(2شود )مرمر یا آجر ساخته 

 .پایه و میله و سرستون .ستون شامل سه بخش استیک  

 .میله بخش مرکزی است و معموالً به شکل ساخته می شود 

 .دهد که محافظ میله هم هست و روی آن سرستون قرار دارد ترین بخش ستون را تشکیل می پایین، پایه 

هر دو نوع  ،ترین روزگاران تضیات اقلیمی از کهنالعاده و مق مناطق مختلف با تنوع فوق در سرزمین پهناور ایران باتوجه به 

های مسطح ودرنواحی مرکزی و  درآغازدرنواحی شمال و شمال غربی کشور ساختن بام ،موازات هم رواج داشته معماری به

و ایجاد های هخامنشی و اشکانی و ساسانی  های ضربی متداول گشته و بعدها به علت تأسیس شاهنشاهی جنوب غربی طاق

تربه وجود آمدن یک نیروی عظیم ملی که قادر بوده است هرگونه مصالح  اط مداوم میان تمام مناطق کشور و از همه مهمارتب

دو شیوه ی باال بدون در نظر گرفتن  ،ساختمانی الزم را از دورترین نقاط جهان برای مرکز شاهنشاهی تأمین نماید

بینیم در روزگار  به همین ترتیب است که می .(00است )بکار رفته  ،که الزم بودههای اقلیمی در هر نقطه کشور  محدودیت

های پردرخت  های تخت جمشید را از کوهستان شاهنشاهی هخامنشیان بر طبق اسناد کتبی تیرها و الوارهای عظیم طاق کاخ

های که در آن روزگار  قهاند در منط اند و درنتیجه موفق شده به مرکز فرهنگی و سیاسی شاهنشاهی ایران حمل نموده لبنان

ها  که خانه هنگامی .دارای معماری با طاق هاللی بوده است بناهایی به شیوة متداول در شمال و شمال غربی کشور برپا نمایند

ی ها در زیر سنگینی بار مصالح بام خمیدگ وسعت یافت و به ایجاد تاالرهای بزرگ نیازشد متوجه شدند که طاق چوبی ساختمان

در فاصلة بین  ،(8برآمدند )برای جبران این نقیصه درصدد  .دارد کند و وسط تیرهای سقف به سمت پائین قوس برمی پیدا می

های سقف بکار برند و برای نگهداری این تیرهای حمال  دیوارها زیر تیرهای سقف ابتدا تیرهای حمالی در جهت عمود بر چوب

های میانی آن جلوگیری شود و این اولین گام در راه  یدگی طاق در بخشرتیب از خمهای چوبی برپا نمایند تا بدین ت تیرک

 .یافتن ستون و بکار بردن آن تاالرهای بزرگ بود

های خود چوب کافی در  طورکلی ستون را یک عامل طبیعی در معماری تمام مناطقی که برای برپا کردن ساختمان توانیم به می

 .اند بدانیم اختیار داشته

دژ حسنلو واقع در  .اند دار ایجاد نموده شده است و در آن تاالرهای بزرگ ستون ائی که تاکنون در ایران شناختهترین بن مهم

این بنای عظیم در سدة نهم پیش از  .رود ترین آثار معماری ایران باستان بشمار می که در زمرة مهم. جنوب دریاچه ارومیه است

های آن  ترین معماری و بکار رفتن مصالح ساختمانی متنوع و منطقی در شمارپیشرفتهاصول معماری  ازنظرمیالد برپا گردیده و 

شده در کوه  های کنده دار در ایران باید سراغ دخمه های ستون پس از دژحسنلو برای مطالعه ساختمان .گردد روزگار محسوب می

در آذربایجان و فارس قرار دارند و نمای خارجی و طراحی  آثار ین اینتر مهم .هابه دوران مادها تعلق دارند برویم که تعدادی ازآن

آنچه ازنظر تاریخ معماری ایران در این  .(17است )ها سند معتبری برای شناخت معماری ایرانی در آن روزگار  داخلی آن
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ر برای شناخت معماری رزترین آثااند و با ای تراشیده شده های صخره که در کوه ها اهمیت داردآن است که این آثار با آن دخمه

وسیله تراش  ها به دقت در این دخمه  شده وبه ها استفاده های ساختمانی که در آن کاری تمام ریزه .باشند ای آن زمان می صخره

ر طو ویژه بر نمای خارجی دخمه ها به هایی است که به ها و سرستون تر موضوع ستون از آن مهم .اند در سنگ نمایش داده شده

ها  باشند همانند دخمه داود دختر واقع در ممسنی که ستون اند می ها و یا آزاد تراشیده شده ر ورودی دخمهچسبیده ب

هایی که برنمای دخمه باال وهمچنین بر روی مقبرةمادی  سرستون. اند روشنی درروی صخره تراشیده شده هابه وسرستون

ت شیوة معماری ایون یک که یکی از سه مکتب مهم معماری در این قسم گیریم که قیزقاپان نشان داده شده است نتیجه می

در این تحقیق در پی یافتن تاریخچه و نقش ستون در معماری ایران باستان هستیم و عنصر  .شده است یونانی است الهام گرفته

 .ها در حد لزوم بررسی خواهیم کرد ستون را در معماری ایران باستان و دیگر تمدن

های  های آریایی که در دره از جمله گروه .نام گرفت« ایران»این سرزمین  ،ها به ایران ها و ورود آن یاییدن آرکوچ کرپس از 

در  .(9بودند )ها )در شمال شرق(  ها )در جنوب غرب( و پارت پارس ،حاصل خیز زاگرس سکنی گزیدند مادها )در مرکز و غرب(

مادها از اوایل قرن  .ترین و نیرومندترین آنان مادها بودند بزرگ ،کردن ن ایران کوچمیان همه ی تیره های آریایی که به سرزمی

مادها که خودشان را با این  .به فرمانروایی یکی از سران قبایل ماد به نام دیااکو اداره این سرزمین را به دست گرفتند .م. ق 7

مدی و مادی  ،ماد .نظر خود را ماد می خواندندد و از همین دانن خود را میان و ستون مهره ی آریاییان می ،نام می نامیدند

 .معنای میان و پارس و پارت معنای گرداگرد و پیرامون را می رساند

مادان را در نجد ایران به قدرتی عظیم  ،برافتادن حکومت آشوریان به دست مادها به فرماندهی هوخشتره و با کمک بابلیان

دهی نظام  سازمان .ها به بیشترین حد رسید در عصر پادشاهی هوخشتره قلمرو آن گمتانه( بود وها همدان )ه تختگاه آن .رساند

 .(1مادهاست )ها از نکات برجسته تاریخ  یابی پارس پادشاهی در ایران و زمینه آماده کردن برای قدرت

امانده در فالت ایران اغلب ج هرین آثار باما شاخص ت ،سنگی بازمیگردد تاریخ فرهنگ و هنر ساکنان فالت ایران به دوران پارینه

اوایل هزاره هشتم قبل از  ،سیر فرهنگ و تمدن با ساخت سفال در حدود اواخر هزاره نهم. باشد مربوط به دوران نوسنگی می

 (20)لرستان و گنج دره هرسین )کرمانشاه( شروع شد  ،میالد در مناطق غربی ایران به ویژه کوه های زاگرس

شباهت بسیار این دو گروه قومی موجب شد که مورخان  .احتمال بسیار زبانی( داشتند ادی )و بهنژ مادها منشأ ها با پارسی

 .ها را استمرار حکومت مادها تلقی کنند ها نبینند و حکومت هخامنشی یونانی تفاوت فاحشی بین آن

 

 نگرشی بر فرهنگ و تمدن ایرانی 

كورش بزرگ 

با سرنگون ساختن حکومت ماد موجب برتری پارس بر آسیای غربی شد  ،دپ م پادشاهی کر 129تا  119کورش که از حدود 

رفتار جوانمردانه وی با مردم شهرهای فتح شده  .ولی امپراطوری اش را بیشتر باتدبیر حفظکرد تا با زور ،او سرباز بزرگی بود

فرمانروایان بابلی نجات داده به  چنگو برده را از یهودیان اسیر  .ها بدون درگیری تسلیم سپاهیان او شوند سبب میشد آن

 .دوستی او را نشان می دهد النهرین رواج داد که بیشتر انسان قوانینی برای حمایت از مردم بین .های خود بازگرداند¬خانه

قطة شمال کوروش در اردوی جنگی در دورترین ن .محوطة باستانی بابل کشف شد در «منشور کوروش»استوانه گلی معروف به 

 .پاسارگاد به خاک سپرده شد ،در پایتخت خودکشته و 
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 پارتیان

عنوان یکی از  در کتیبه بیستون که به داریوش بزرگ تعلق دارد از این ناحیه به .پارت دربرگیرنده خراسان امروزی بود

پژوهندگان و مورخان شوند بین  یها نامیده م در مورد نژاد مردم ساکن این سرزمین که پارت .شود ساتراپهای ایران یاد می

ها  ای نیز آن بعضی این اقوام را از نژاد آریائی و گروهی از نژاد زرد چینی و مغولی دانسته و باالخره عده .نظر وجود دارد اختالف

تند به دانس شک( میاند؛ سالطین اشکانی به اعتبار آنکه خود را از عقاب اردشیر دوم )ا ای از دو نژاد آریائی و زرد نوشته را آمیزه

 .(11اند ) ارشکانیان و اشکانیان معروف شده

ای که در پارس ظهور کرده گرداگرد سالله نوزاد ساسانیان  میالدی اشکانیان در زیر ضربات نیروهای تازه 224در حدود سال 

ن شخصی بود که به اردشیر بابکا .بعدازانقراض سلسله اشکانیان سلسله ساسانیان روی کارآمد .از پای درآمد ،تمرکزیافته بودند

میالدی  111تا  220های که از سال  سلسله .ریزی کرد های حکومت ساسانی را پایه دشمنی با اردوان پنجم برخاست و پایه

 .سال( بر ایران فرمانروایی کردندوآخرین سلسله ودودمان پیش از دوره اسالمی بودند 027)

 

 ساسانیان

بعدازروی کار آمدن  .پایتخت ایران در آن زمان تیسفون بود که در بغداد بود .شده بودن گرفته نام سلسله ساسانیان از ساسا

ساسانیان فرهنگ خالص  .که به عزمت ایران در دوران هخامنشیان نزدیک شد طوری شدبه رفته بزرگ می ساسانیان ایران رفته

ساسانیان ایرانیان  .رهنگی را جا گذاشته بودندازبین بردندازلحاظ فهادرایران  ایرانی را دوباره برگرداندن و هر آنچه را که یونانی

ساسانیان ازلحاظ مذهب و  .راماننددوره هخامنشیان یکپارچه کردند و با تشکیل دولتی متمرکز وحدت را در کشور تأمین کردند

 .(0کردند )های برپایی حکومتشان محافظت  گری توانمند بودند و از مرزهای خود تا آخرین سال نظامی

 .یزدگرد سوم با سرنوشتی نامعلوم گریخت و اثری از او نماند، میالدی به دست اعراب افتاد 107شهر تیسفون در  ،پایتخت ایران

 .(09) یافتشاهنشاهی ساسانی پایان  ،میالدی 111با مرگ یزدگرد سوم در سال 

 

 تاریخچه پیدایش ستون 

بنای  ،شده ترین بنایی که تاکنون در ایران شناخته ر است ولی قدیمیاری برخورداکاربرد ستون در معماری ایران از قدمت بسی

ها چوبی ولی پایه  در بنای حسنلو بدنه همه ستون. گردد دار حسنلو است که قدمت آن به سده نهم قبل از میالد بازمی ستون

 .(01بود )ها ازسنگ  ستون

ترین کاربرد ستون  به کاربرده شدندقدیمی مادها در نوشیجان دها در معماریها ابتدا توسط ماناها به کار رفتند و بع این ستون

 های کورخ کیچ همچنین در گوردخمه. شود در معماری ایران در دوره ماد و در تپه حسنلو )سده نهم قبل از میالد( دیده می

 .توان کاربرد ستون را مشاهده کرد وفخریکا می

های اخالقی اقتصادی و روحیات  های انسانی است که ارزش از اندیشه نه تمام نماییمعماری هخامنشیان معماری ایرانی آی

گیری هنرمعماری کمک شایانی  شرایط مساعد اقلیمی و جغرافیایی ایران به شکل .شده است معنوی در آن به نمایش گذاشته

دوران  .شود ناها محسوب میزای اصلی در بای دارد و همواره یکی از اج در هنرمعماری هخامنشی ستون جایگاه ویژه .کرده است

 .منظور نمایشی اقتدار و قدرت پادشاهان است های هخامنشی به ستون .سازی مربوط به پادشاهی هخامنشی است اوج هنر ستون

 هخامنشیان توانستند با استفاده ازهنر بومی و ترکیب آن با هنر سایرملل و الهام از تفکرات مذهبی و غیرمذهبی به ساخت
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استفاده  .بپردازند، های از میل به جاودانگی و استواری بود جهت القای شکوه و عظمت امپراتوری که نشان هایی در ستون

 .(14است )نمادی از اقتدار هخامنشیان  گریفین، الماسو، شیر، هایی به شکل گاو ازسرستون

ایران همچنان پابرجا مانده ای عناصر معماری  هسال قدمت دارد و بیش از سه هزار سال است که پار 1444معماری بیش از 

آور تزئینات و ایجاد ستون و  های ساده و حجیم و رسوخ شگفت بارزترین این عناصر به کار گرفتن آگاهانه شکل ،است

ه امروز مانند از دیرباز تا ب های دوره هخامنشی با اشکال گوناگون و تزئینات مختلف و ارتفاع بی ستون .های تزئینی است ستون

های حیوانی  های باریک ولی مرتفع وهمچنین سرستون های ساده و منقوش با تنه پایه ستون .ینندگان بوده استموردتوجه ب

. گذارد ای را به نمایش می العاده همواره شکوه و عظمت فوق ،شکل سنگین که بر باالی چند قطعه سنگ تراش خورده قرار دارد

باشد به  شوش و تخت جمشیدمی، های پاسارگاد این ادعا بقایای کاخ هخامنشی است که گواهاوج استفاده از ستون در دوره 

 .ترین نمود آن است یابد و تخت جمشید با شکوه وحدت امپراتوری هخامنشی بیش از هر چیز در هنر معماری تجسم می

گیرد و  دید مایه میو از فردگرایی دوران جدانیم ذوق در هنر معنای مدرنی دارد  می .است« ذوق»نکته درخور دقت در معماری 

است و بنابراین در آفرینش « فردیت»که فرد در دوران ما قبل مدرن فاقد  اند درحالی فردگرایی و عقالنیت دو وجه بارز مدرنیته

وقی و این حقیقت برتر با نیروی فراذ .واال مدّ نظر است« حقیقتی»وجوی  بلکه جست ،اش دخیل نیست هنری ذوق و سلیقه

بیند و هنرمند را مأمور تالش برای تصویر آن  چنین حقیقت ازلی را جامعه در پیوند با جادو می .(11است )ی یافتن اشراق دست

که  شناسی است و معنای ژرفی در پس خود پنهان کرده است درحالی معماری پیش مدرن )سنتی( واجد کالبد هستی .کند می

ای فکری و خردگرایی و عقل استداللی استحاله شده استآنچه در در فضدارد اما فهم آن امر متعالی وجود  ،در معماری مدرن

اینجا موردتوجه است معنای معماری در وجه غیر مدرن و باستانی و شرقی است و تعریفی که راسکین عرضه کرده جهانروا 

ا تعریفی جامع تلقی شی است و نگارنده آن رتعمیم به معماری دوران باستان و معماری ایران عهد هخامن شمول( و قابل )جهان

 .(21است )داند که در این تعریف گنجانیده شده  ها را دارای صفاتی می کند و معماری هخامنشی می

های برجسته منتج  ها و سرستون ای شاهان مادی همراه با ستون های کوروش از هیچ و پوچ مایه نگرفته است و مقابر صخره کاخ

های  نقش برجسته ،های میخی هخامنشی قبل از کوروش وجود داشت کتیبه. اخته بودتان شده که تاکنون ناشنهای اکبا به کاخ

سکایی )قیزقاپان( دارد تا نقش _مناسبات نزدیکی با مقابر مادی ،او در پاسارگاد با انعطافی که به پیکره انسانی ارائه داده

ابی به مجد و عظمت خود فقط از اقوام ت که هنر هخامنشی در دستیبنابراین شواهد زیادی دردست اس؛ های آشوری برجسته

این هنر نمایانگر فالتی است که پس از عروج مداوم هنر ایران به مفهوم وسیع ، بلکه دقیقاً بلعکس. بیگانه تغذیه نکرده است

ها  آنکاها باعث شد که هرکدام از ها با کیمریان و س قابل انتصاب به همان اصطالح است چون اتحاد مادها و پارس ،کلمه در آن

 .یاری و سهم ویژه خود را در این هنر به ثبوت برساند و منابع زیادی از خالقیت مداوم را برای هنر هخامنشی به ارث بگذارد

 

 تکامل هنر و معماری و توسعه شهرها در عصر هخامنشیان 

ای را از هنر  ها تأثیرات عمده ز زمینهکه هنر این عصر در بسیاری الب ،ها نه ابتدایی است و نه ساده هنر ایران در دوران هخامنشی

مانده از آن عهد مارا به این  خصوص کلده و آشور دریافت داشته است و بررسی یکایک آثار معماری و حجاری برجای بیگانه و به

ش به کار ف های ایرانی را در آثار خویاند عناصر و موتی حال که سعی نموده سازد که هنرمندان ایرانی درعین مقصود نزدیک می

ای هم تا جاییکه هنر ایرانی اصالت خویش را از دست ندهد به تقلید زده و هنرهای بیگانه را  به طور ظریف و هنرمندانه ،گیرند

 .اند نیز ایرانیزه کرده
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ی گونه آزاد ه است و هنرمند هیچها بیشتر جنبه درباری و تشریفاتی و همچنین نوعی هنر دستوری بود هنر در زمان هخامنشی

کرده است نمونه  در راستای خالقیت هنر و عالیق شخصی نداشته بلکه در تمام امور تنها از یک کارفرما یعنی پادشاه اطاعت می

شده و یا  فرمان داریوش اول و فرزندش خشایار شاه اول ساخته توان در تخت جمشید یافت که به برجسته این امر را می

های شکوهمند  شود این مجتمع گونه که مالحظه می ساخت آن صادر گردید و همان اد که ابتدا توسط کوروش فرمانپاسارگ

 .(11است )های درباری و تشریفاتی آنان ایجادشده  معماری برای خشنودی خاطر آنان و برآوردن نیازمندی

 

 كاخ آپادانا در شوش

رسد توسط داریوش اول )کبیر( و  عظیمی می های نوبت به احداث کاخ ،ادپس از کوروش و ایجاد بناهای یادشده در پاسارگ

شده بدین ترتیب دوره دوم عمارت سازی یا معماری در عصر  ها در شوش و تخت جمشید ساخته خشایار شاه و جانشینان آن

عنوان پایتخت  خاب شوش بهجای ادامه کار در پاسارگاد تصمیم گرفت عالوه بر انت داریوش اول به .گردد هخامنشیان آغاز می

های تازه در این شهر اقدام نموده و بدین ترتیب جایگاه  مستانی )به دلیل مساعد بودن هوا( نسبت به ایجاد ابنیه و کاخز

ها در این شهر  ترین اثر بارز و عظیمی که از دوران هخامنشی مهم. جدیدی را برای آثار معماری این عهد به وجود آمده

کاخ آپادانا در  .ای عظیم قرار دارد ه به دست داریوش بزرگ بناشده و در روی تپهخی است معروف به آپادانا کاک ،مانده باقی

هایی  متر و با ستون 11این بنا  .ها بناشده است شوش داخل یک حیاط وسیع و در روی سطوح گورستانی کهن از عهد عیالمی

ها هم از یک جام نیلوفر آبی وارونه  ه ستونه هم داده قرار داشته و پایهایی با سر گاوهای نر پشت ب متر ستون 24به بلندی 

 .ها بیشتر به خاطر تأمین روشنایی بوده است پهنای زیاد میان ستون .ترکیب یافته است

 

 های تخت جمشید مجموعه كاخ

کشوفه متعلق به های م هاز کتیب .در اواخر حکومت داریوش در کناره شرقی جلگه مرودشت بر پا گردید« صفه تخت جمشید

شده  که در حقیقت یکی از ایاالت هخامنشیان محسوب می« پارسه» یا« پارسا»آید که وی نام محل را  اریوش چنین برمید

تر از کاخ وی یعنی همان  کاخ داریوش در تخت جمشید بزرگ .اند نهاد که یونانیان از این شهر با نام پرسپولیس یادکرده، است

 .(02است )آپادانا در شوش 

 

 پاسارگاد

 .کیلومتری شمال خاوری تخت جمشید قرار دارد 08ترین بنای پارسی و نخستین تختگاه هخامنشی در  اسارگاد دیرینهپ

دشت پاسارگاد محل تالقی نخستین نبرد مادان و  .است و اولین اقامتگاه کورش بزرگ« اردوگاه پارسیان»پاسارگاد به معنای 

 .هخامنشیان بود

 .ها را به چهار دسته تقسیم کرد نتوان آ گاد را میپاسار بناهای

 ـ قبر کورش 0های بار عام و شاهی  ـ کاخ 0ای در غرب  ـ محوطه 2ـ صفه و بارویی در شمال 1

این تأثیرپذیری پس از فتوحات کورش در آسیای صغیر صورت  .های پاسارگاد هنر یونانی و اورارتویی است منبع الهام کاخ

ای داشت و از همین روی سردار پارسی شاید بسیاری از هنرمندان  راشی لودیه شهرت ویژهت در آن زمان هنر سنگ .تگرفته اس

 .(21بسازن )اشد تا برایش بنای باشکوهی ی معماری را به زادگاه خود آورده ب در عرصه
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ن نداشتند از یک ایوا ی زاگرس بیش هتاالرهای منطق .های پاسارگاد است های پنج ردیفی شش ستونی یادآور فضای کاخ ستون

های پاسارگاد از چهار طرف قابل رفت و آمدند و هر چهار ضلع بنا دارای  که تاالر کاخ درحالی .ها معدود بود های آن و ستون

 .(1شود ) های باز و بلند یک ابداع تلقی می بندی اهمیت یکسان بود و ستون

ها منشأ اورارتویی دارند و  ه باشد به هر روی ایواندورا اونتاش( تأثیر پذیرفتممکن است از بنای عظیم عیالمی چغازنبیل )

سقف بندی با چوب و با باریک کردن و کاستن  .کنند های درونی تاالرها منبع دوگانه ایونی و بومی را به ذهن متبادر می ستون

 کاری پارسی استابت ،داشتند قف را نگاه میپیکر که تیرهای چوبی س ای غول های دوشاخه ها و نیز سرستون از شمار ستون

این مکان شاید یکی از کارکردهایش نگهداری خزانه  .ی نمادین و آیینی داشته است پاسارگاد عالوه بر اهمیت هنری جنبه

و  صد پوشانید که حدود دویست متر درازا و بیش از یک ی پهناوری را می این بنا را دژی مستحکم که منطقه .شاهی بوده است

آمدندو لباس  می رسیدند به آن محل[ پاسارگاد] ک از پادشاهان ایران که باید بر تخت سلطنت میهر ی ،سی متر پهنا داشت

خوراکی که از انجیر درست  ،ساختند نمودند و خود را متبرک می خود را خارج نموده ردای سلطنتی کورش اول را بر تن می

ولی جز  ،ی مراسم مخفی و محرمانه نیز داشتندشاید بعض .نوشیدند است میخوردند و سپس یک جرعه آب م شده بود می

 .(19نداشت )موبدان [مغان] کسی از آن اطالع 

سو و قرار داشتن  گذار آن سلسله از یک حرمت پاسارگاد در نزد پادشاهان هخامنشی بیش از هر چیز به وجود آرامگاه بنیان

ی پادشاهی  ی هنر پارسی است و اقامتگاه تازه ستین مرحلهپاسارگاد جلو گاه نخ .نمود نیایشگاه آناهیتا از سوی دیگر برگشت می

پاسارگاد نو پیدا و  .. . اند ای گمنام به تابندگی حکمروایی بر عالم ارتقاء یافته قومی است که در اندک زمان از تاریکی قبیله

 .آکنده از هیجان و شگفتی ،آزمایشی است

 

 آرامگاه كورش

آرامگاهی که تا  .آیینی و تاریخی حائز اهمیت است ،رود و از دیدگاه هنری ارگاد به شمار میترین بنای پاس فخیمامگاه این آر

ی هویت جدید و واقعی آرامگاه تردید  شهرت داشت اینک درباره« قبر مادر سلیمان»دوران اخیر در میان عامه مردم محلی به 

انتخاب و باورهای شخص  ،سلیقه»شده است و  ساخته فرمان یک پادشاه هخامنشی وجود ندارد و چنین آرامگاهی باشکوه به

 .(29سازد ) می« کورش را برآورده

 

 شوش

تمدن عیالم بیشتر شهرتش مدیون  .ای چند هزارساله دارد های شهرنشینی جهان است و پیشینه ترین کانون شوش یکی از کهن

 .(10شد )پایتخت برگزیده  عنوان م به. این شهر در هزاره دوم ق .شهر شوش است

داریوش یکم در  .با روی کار آمدن دولت هخامنشی شوش پایتخت زمستانی ایران شد و همدان )هگمتانه( تختگاه تابستانی 

ها و مصالح بنا و نیز سهم و نقش هنرمندان ملل تابع  شهرت یافته به چگونگی ساختن کاخ« منشور شوش»ای که به  کتیبه

خاک  .. . زیورهای آن از جاهای دوردست آورده شد ،گوید: من این کاخ را بنا کردم ه میداریوش شاه در این کتیب .پرداخته است

کاخ را بر این  .. . ریزه در آن ریخته شد آنگاه سنگ ،یک آبگذر ساخته شد .کنده شدتا بدان جا که به زمین سخت رسیدم

تیرهای سرو از کوهستانی آورده شد که  .بود ز بابلهای قالبی کار مردمی ا کندن و پر کردن و خشت .ها بنا کردم ریزه سنگ

بها و عقیق از  الجورد گران .طال از سارد و باختر آمد و در اینجا به کار رفت .چوب از قندهار و کرمان آورده شد .لبنان نام داشت
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عاج  .د از یونیه استهایی که دیوارها را آراستنورزی .نقره و آبنوس از مصر آمد .سرزمین سند و فیروزه از خوارزم فراهم شد

آنان که  .ها را ساختند ساردی و یونانی بودند سنگبُران و پیکرتراشان که آن .ها از شهری به نام آبیرا در عیالم بود سنگ ستون

ا را آراستند مادی و دیواره آنان که .دار ساختند بابلیان و یونانیان بودند آنان که کاشی عاج .زرگری کردند مادی و مصری بودن

کند که استحکامات شهر  ای ادعا می داریوش در کتیبه. کاخی با شکوه در شوش بپا کردم ،به لطف اهورامزدا .مصری بودند

های  الگوی کاخ شاهی او و استفاده از آجرهای لعابدار از کاخ .است« باروی ویران شهر را بازساخته»شوش را مرمت نموده و 

 .(10است )« ها از سنگ ساخته شده های دروازه پاشنهها و  تنها ستون .باس شده استبابلی اقت

 شد که روشنایی درون کاخ تأمین گردد ها سبب می در شوش فاصله زیاد میان ستون

ی  آجرهای لعابدار در معماری شوش به بنا و بدنه .های سنگی داد های خشتی عیالمی در شوش جای خود را به ستون ستون

 .حیوانات اساطیری نقش بسته ،ها تصویر سپاه جاویدان روی آن نواز بخشید و بر شتی تنوعی چشمخ

 

 تخت جمشید

رودانی و مصری و یونانی  های پیشین میان این سبک ملهم از تمدن .برانگیز و باشکوه است سبک معماری تخت جمشید تحسین

م قرار گرفتند که منجر به پدید آمدن اسلوبی ای در کنار ه گونه ولی به اند اش بسیار متفاوت دهنده بنایی که عناصر شکل .است

 نام نهاد« سبک تخت جمشیدی»توان آن را  جدید شده است که می

هزار  121این بنای باستانی حدود  .ی کوه رحمت )مهر( در نزدیکی دشت پهناور مرودشت قرار دارد تخت جمشید در دامنه

متر ساخته  11و بلندای نزدیک  001و درازای  044ه پهنای مشید در مستطیلی بی( تخت جصفه )سکو .مترمربع وسعت دارد

 .(10است )شده 

 .گردد م به فرمان داریوش یکم برمی. ق 118بنیاد این بنای باشکوه به سال  .قی شیراز قرار داردکیلومتری شمال شر 71در  

 .(00یافت )وساز آن تداوم  سال ساخت 114این دو حدود از کاری که وی آغاز و خشایار شاه آن را تکمیل کرد و پس

های قبلی پذیرفته  تأثیراتی را که از معماری تمدن بنابراین معماری هخامنشی در تمام تاریخ معماری جایگاهش را یافته است 

فرد  ی بناها منحصربه شود همه ای که احساس می گونه به .آمیخته و مفهوم جدیدی ساخته است های از سنت بومی درهم با ایده

پیدایش  .سیده استی ظهور ر گویی نبوغی نایاب در چنین معماری به منصه .اند ی اعالی ابتکار رسیده و به درجه اند و مستقل

 .پذیر بود ی همکاری هنرمندان ملل تابع و اهتمام پادشاهان پارسی امکان چنین بناهایی تنها در سایه

کردند تسهیل  ها تحمل می زیرا سقف چوبی بار سنگینی را که باید ستون .ها کاسته شده است در تخت جمشید از تعداد ستون

ها  پیوسته شکل یافته و پایه ستون هم ها از قسمت قدامی دو حیوان به سرستون .تنموده و این سقف بندی ابتکاری پارسی اس

های فوق  سرستون .شود های تخت جمشید گاهی به شکل چلیپا )صلیب( نمایان می ونپیوستگیسرست به هم .اند صاف و صیقلی

آسا و  ی غول شود و به سبب اندازه میسوری و ایونیایی )یونانی( دیده  ،های مصری ها عناصری از سبک اند و در آن ترکیبی

 .اند های دلپذیر مقبولیت یافته تناسب

ترین یادگار هنر  با شکوه .شود ولی در تخت جمشید به کمال رسیده است ساس میاین هماهنگی دلپذیر در پاسارگاد هم اح

 .وجودش مدیون داریوش است ،تخت جمشید که نام باستانی آن پارسه بود ،هخامنشی

. سازی هخامنشی برد یونان و اور ارتو در هنرستون، مصر، توان پی به تأثیرات هنری آشور های هخامنشی می ه به ستونبا نگا

، رغم تأثیرپذیری از معماری ایونی علی .شوند صورت سنگ آهکی سیاه و سنگ آهکی سفیدظاهرمی ها به تضاد رنگ پایه ستون
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های ایونی نیز  رتویی مشاهده کردوشایدهم این رنگهای متضاد که در نمونهتوان درهنرمعماری اورا هارانیزمی این اختالف رنگ

 .(27است )یی )خاور نزدیک( داشته اند ریشه در سنن آسیا شده نمایش داده

های به کاربرده  سرستون. شود های متضاد به کاربرده می ها دو نوع سنگ بارنگ ندرت دربخش پاستون زیرا درمعماری یونانی به

صورت قسمت قدامی  هایپاسارگاد نسبت به بدنه ستون از پیشرفت زیادی برخوردار بوده وازسنگ سیاه وبه شده در کاخ

شود  ای دیده می نقوش برجسته، ای که درچهارطرف تاالرپذیرایی قرارداشت دراطراف چهاردروازه .یرویااسب بوده استگاونریاش

گونه حیوانات  دهند که نظیر این های ورودی تاالر نشانمی دروازه، انصورت نگهبان ای باسرانسان رابه که موضوع حیوانات افسانه

تصویرگاونروماهیت مرکب برروی  .اند شده زباعظمت وابهت خاصی نمایش دادهنی های شوش و تخت جمشید تخیلی در کاخ

 .(24باشد )تواند از اورارتوهانشات گرفته  هادر تخت جمشیدمی سرستون

 

 های تخت جمشید ستون

راتوری یوش بزرگ پس از ساختن کاخ آپادانای شوش دستور داد برای پذیرایی از میهمانان و نمایندگان کشورهای تابعه امپدار

های شاهانه عظیم و با شکوه پارسه )تخت جمشید( را در دامنه کوه رحمت  های آغاز سال نو مجموعه کاخ ایران در زمان جشن

های آپادانا وتچر آغاز  کار ساخت کاخ ،آید که در زمان داریوش ها چنینبرمی¬در این کاخجامانده  هایبه از بررسی کتیبه .بسازند

هدیش و کاخ ملکه را  ،صد ستون ،های دروازه ملل کاخ ،عالوه بر تکمیل آپادانا ،هم پسرش خشایارشاشده است پس از داریوش 

ه دروازه )شورا( و ساختمان بایگانی اسناد را به پایان به این مجموعه اضافه کرده و پس از او هم اردشیر اول کار ساخت کاخ س

 .رسانده است

هایی  ساختار در هر کاخ تفاوت ازنظرکاررفته است که هریک  ختلف در تخت جمشید بههای فراوانی با کاربردهای م تعداد ستون

 ،ای با صورت انسان و بدن گاو است عقاب و همچنین موجود افسانه ،شیر ،ها که شامل گاو هایسرستون طرح .با یکدیگر دارند

های  عمده ستون .ها دارد ان این ستونهای هخامنشی را دارد که نشان از خالقیت هنری سازندگ زیباترین شکل سرستون

ها و سبک در دوران سلطنت  طراحی .اند حجاری شده زمان هخامنشی در طول دوران داریوش اول و خشایارشاه تراشیده شده

 .(8ماند )ت و در زمان حکمرانان بعدی به همان حال پایدار داریوش شکل گرف

تن وزن داشته که از  11تنهایی  ه و در کاخ آپادانای داریوش هر ستون بهتن بود 74ها در دوره خشایارشاه بیش از  وزن ستون

که به بیست متر  باشد هامی دهنده ارتفاع این ستون ها نشان نسبت قد سربازان به ستون. سنگ یکپارچه ساخته شده بود

 .(9است )های هخامنشی  دهنده عظمت و وسعت کار معمار در ساخت ستون این ارتفاع نشان .رسید می

ها در معماری هخامنشی نشان از نوعی هماهنگی و استحکام در هدف از ساخت  تأملدر مورد کثرت تعداد ستون اما نکته قابل

مایش شکوه و اقتدار پادشاهان هخامنشی به نمایندگان و مهمانانی بوده که ن ،پیکر هایی از موجودات غول ها با سرستون ستون

 .آمدند اهو تقدیم هدایا به تخت جمشید میدر مراسم نوروز برای دیدار پادش

سابقه و  مصری و هلنی کامالًبی ،ای های مدیترانه هاست که در تمدن آنچه بیش از همه ما را به شگفتی وا می دارد رعنایی ستون

های  ار بلند و سرستونهای بسی سازد و پایه ترمی ها را نمایان ها ارتفاع آن شیارهای کامالً به هم فشرده این ستون .ناخته استناش

های فضاهای  ها تناسب این ستون .«دهند ارزشی و اعتبار بیشتر می ،چندطبقه آراسته به نقوش حیوانات خیالی به این ارتفاع

 .نماید تثبیت می ،کوروش کبیر در کاخ پاسارگاد وجود داشتند داخلی را که سابقاً در زمان
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 های تخت جمشید و پاسارگاد تفاوت ستون

تر )پاسارگاد( میله  در مکان مقدم ،از آن جمله ،سازی تخت جمشید و پاسارگاد اختالفاتی وجود دارد های ستون روش بین

در  .های صورت گرفته از چوب و اندود بوده است ها طبق بازسازی ونها از سنگ بوده اما در تخت جمشید بیشتر میله ست ستون

از  ها یک ته ستون دوتکه و یک مدور دارندکه این نوع توروس ام پایه ستونها همه صاف هستند و تم پاسارگاد میله ستون

 ،باشند از عناصر یونانی میهای کوچک اغلب دارای شیارهای افقی بوده و  توروسی ستون .باشد النهرین می آسیای صغیر و بین

 د توروس ها صاف هستندها دارای شیارهای عمودی بوده ولیبرخالف پاسارگا ولی در تخت جمشید همه میله ستون

 ،شیار 12دارای  ،متر قطر سانتی117های آپادانا با  ستون ،شد ها برحسب قطر ستون زیاد و کم می تعداد شیار ساقه ستون

 20سانتیمتر قطر دارای  11های کاخ تچر )تاالر آیینه( با  شیار و ستون 02متر قطر دارای  انتیس 91های صد ستون با  ستون

 شد ترمی باریک ،رفت ها در این دوره برای حمل بار سنگین سقف هرچه باالتر می و البته قطر ستونباشند  شیار می

شد و پایه آن شکل مربع و رنگ سیاه داشت پا  می دار پاسارگاد از ساقه های سنگی سفید استفاده های تاالر ستون در ستون

های بعدی و دیگر  ر دوره ساخت پاسارگاد بوده و دردورهبری بزرگ هالل تنها د صورت گچ ستون شیاردار افقی پا ستون به

 شود های هخامنشی از این نوع پا ستون دیده نمی مکان

 های هخامنشی انواع پایه ستون

 اند از های آن عبارت شکل که طرح های گلدانی پایه ستون -الف 

 طرح گل نیلوفری و غنچه نیلوفری زنجیری

 گلدانی شکل

 طرح شیروانی

 یطرح زبان

 اند از های مکعبی شکل که عبارت پایه ستون -ب 

 توان مشاهده کرد ای که در کاخ خزانه تخت جمشید می پایه ستون مکعبی یک پله

آمده  دست ای(:که در ایوان غربی و شرقی کاخ کوروش در پاسارگاد به وسفید )دوتکه پایه ستون مکعبی دو پلهئهای سنگ سیاه

 است

 تکه ای2پایه ستون 

 کاررفته است ای(: که در کاخ اختصاصی کوروش به تکه وسفید )سه ای سنگ سیاه ه ستون مکعبی دو پلهپای

 ای تکه 0پایه ستون 

 دون شیارای با شال ستون سیاه ب پایه ستون مکعبی دو پله

 دجز در کاخ کوروش که شال ستون شیارهای افقی دار های مکعبی اصوالً فاقد تزئینات هستند به پایه ستون

 پله 2پایه ستون مکعبی 
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 های هخامنشی انواع شالی )تنه( ستون

تخت جمشید از  سرای ویژه در دو محل خزانه و حرم به ،های قابی معمار های چوبی:هخامنشیان در کاربرد شکل شالی ستون

ها در  راه تنه ستونهایی از چوب داشت هم اند که یا فاقد سرستون بود یا سرستون های چوبی استفاده کرده شالی ستون

 اند سوزی تخت جمشید از بین رفته آتش

 10با ارتفاع ستونهای  .ی سنگی ساده: در معماری پاسارگاد میتوان شالی ستونهای بلند و باریک را مشاهده کردها ستونشالی 

 .است کاررفته متر و قطری در حدودیک متر که در کاخ بار کوروش در پاسارگاد و در دروازه پاسارگاد به

 

 شالی ستون سنگی

شالی ستونهای سنگی شیاردار: داریوش اول در تحولی شگرف در معماری و با در دست داشتن امکاناتی مناسب اقدام به ایجاد 

عنوان نمونه تعداد  به .تعداد شیارهای شالی ستون بسته به قطرآن متفاوت است .ای شوش نموده¬شیار بر روی شالی ستون

 .باشد عدد در کاخ تچر می 21یوان شرقی آپادانا تخت جمشید و عدد در ا 12ها آن

 های سنگی شکلدار ستون

 اهمیت کاربردی ستون در بناهای هخامنشی

 سرستون با نقش گاو مرد

 اوسرستون با نقش گ

 سرستون با نقش شیردال

 سرستون با نقش شیر

 نقش رستم ،های آرامگاه داریوش ستون

 دار از همدانهای کتیبه  پایه ستون

 تخت جمشید ،نقش گل نیلوفر در دستان داریوش

 پایه ستون با نقش نیلوفر

 های هخامنشی انواع سرستون

 به شکل گاو

ها  عنوان نگهبان ساختمان ویژه در معماری عیالمی و آشوریان به النهرین و به ای در بین استفاده از نقش گاوهای اسطوره

 ها و آشوریان باشد ی هخامنشی نیز این حیوانات الهام گرفته از عیالمیعمومیت داشته و شاید در معمار

 به شکل شیر دال )عقاب و شیر(

این سرستون را در ایوان  .ت که پشت به هم داده اندهای هخامنشی استفاده از دو شیراس به شکل شیر:یکی دیگر از سرستون

 .توان مشاهده کرد شرقی کاخ آپادانا تخت جمشید می

 ون دو شیرسرست

های تخت جمشید که رو به مشرق  یعنی تنها ایوانی در کاخ ،های به شکل شیر فقط در ایوان شرقی کاخ آپادانا سرستون

 هقرار گرفت ،طرف طلوع خورشید( ساخته شده )به
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 اشکانیان

مان با شروع دوران حکومتی ز م هم .ق 214اگرچه وجود هنر پارتی از حوالی سال  ،یافته های انجام طبق تحقیقات و بررسی 

م به بعد نمودهایی از هنر پارتی نمایان شده معماری  .ق 120اما درواقع از زمان پادشاهی مهرداد دوم از سال  ،اند زده پارتها رقم

ره توانیم آثار هنری اشکانی را به سه دو صر با ترکیبی از عناصر یونانی و ایرانی روبرو شده است و به طور اجمال میاین ع

 .مشخص تقسیم نماییم

ونانی )هلنی( و تقلید از آثار شرقی پیشین آثاری که متعلق به پایان قرن اول پیش از میالد مسیح است و اشکانیان به ی دورهآثار 

بر ای که از نیمه دوم قرن دوم میالدی تا پایان عصر اشکانی را در  دوره. اند ر اقتباسی هنر خویش را پدیدار ساختهتلفیق عناص

 .(17است )مانده  گذارد و فقط تعدادی اثر از احکام والیات باقی کم رو به انحطاط می گیرد و هنر اشکانی کم می

ها و ایجاد  تخیلی بودن نقش ،خورد ترسیم خطوط با گردش آزاد و نرم بندی آثار هنری دوره اول آن چه به چشم می در ترکیب

هایی از مردم که نیمی از صورت و همه بدن متقابل با  نظیر ردیف ،لهام گرفته استها ا فضاهای تصویری است که از هنر یونانی

 شوند روح و برجستگی کم دیده می حالتی خشک و بی

 معماری ساسانیان

از بهترین و  ،گذرد سال از عمر آن می 1044رود و بیش از  های هنری تاریخ ایران به شمار می یکی از دوران عصر ساسانی که

داری از هنر و  های پیشین و جانب ن اعصار هنری بیش از ظهور دین اسالم بوده که توانسته به احیا هنر و سنتشکوفاتری

ای از آثار هنری آن  ظهور بگذارد که هنوز هم الگوهای ارزنده ا را به منصهطور یکپارچه انواع هنره هنرمند پرداخته و تقریباًبه

 .(20) یردگ عنوان نمونه کار موردتوجه قرار می به

 

 ایوان مدائن یا طاق كسری )در عراق امروزی(

خل اصلی کاخ صورت مد طور سروستان به های فیروزآباد و همین ایوان است که در کاخ ،عامل مهم دیگری معماری ساسانی

این ایوان . شود ساخته شده و در کاخ خسرو انوشیروان در تیسفون )مدائن( که بنام طاق کسری یا ایوان مداین خوانده می

صورت یک ایوان بزرگ و  نقشه کاخ به. رفته است ای بسیار بزرگ ایجاد گردیده و محور اصلی کاخ بشمار می تناسب و اندازه به

ایشلجمی شکل  متر و در وسط بنا با پوشش و طاق گهواره 01وبلندی  11/21متر و عرض دهانه  92/02بلند به طول و عمق 

این کاخ به . اند رهای بزرگ و راهروهای بزرگ و راهروهای مختلف با پوشش گنبدی بناشدهتاال ساخته شده و در طرفین آن

شیوه معماری این کاخ هم . شود مداین هم خوانده میایوان یا طاق کسری و ایوان  ،ایوان خسرو ،های کاخ خسرو انوشیروان نام

 (00است )در شمال کشور فعلی عراق  شبیه کاخ معروف اشکانی الحضرا یا

موضوع اسارت والرین امپراطور  .ترین حجاری ساسانی در شاپور است که قدری خارج از جادة شیراز به بوشهر قرار دارد بزرگ

دهد و  نظام شاپور را نشان می نظام و پیاده های دیگر است که سواره حجاری دارای قسمتاین  .شود روم مکرر در اینجا دیده می

 .که هدایا و غنائم به نزد شاه میبرند نیز عدة زیادی از مردمان مختلف
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 بستان )در استان كرمانشاه( طاق

اسانی و طاق بزرگ آن از آثارخسروپرویز این طاق در کوهستان شمال کرمانشاه قرا دارد طاق کوچک آن از زمان شاپور دوم س

مقایسه با طاق گری یا گرا در سر  کوه قابل شیوه طاق و نحوه احداث آن در دل. رود بوده و از دیگر آثار مهم این عصر بشمار می

 .(11باشد ) می، راه کرمانشاه به قصر شیرین که احتماالً از آثار دوره اشکانی است

 ای هخامنشیاهمیت کاربردی ستون در بناه 

 

 كاربرد نمادین ستون

کننده استواری و میل به جاودانگی  یتوان گفت تداع ای در دوران هخامنشی تزئینی بوده و می استفاده از ستون در مقابر صخره

های چوبی  گاوی و حمال هایکله سرستون ،های دو طبقه و مکعب شکل پایه در مقبره داریوش در نقش رستم ستون .بوده است

ای از ستونهایی است که جنبه نمادین داشته و  های کاخ داریوش منطبق است؛ ونمونه همه با نمونه ،متکی بر گرده گاوها

دلیل این کار را  .کند اش تکرار می عظمت و شکوه شاهنشاهی اش را بر درگاه مقبره ،هایگاو سر با استفاده از ستونداریوش 

خواست از تلفیق قدرت و  دید و می اوتی میان خانه این جهانی و سرای ابدی خود نمیتوان ناشی از آن دانستکه داریوش تف می

 .کاهدصولت خاندانش حتی در خانه خاک نیز چیزی ن

 عنوان یادمان كاربرد ستون به

های تاالر صد  نکاررفته در کاخ آپادانا و ستو هایبه های تخت جمشید و پاسارگاد یادمانی از هنر و همچنین تعداد ستون ستون

 .(01کند ) قدرت و عظمت پادشاهی هخامنشی را تداعی می ،ستون

 

 كاربرد ستون در معماری

کند  ها تناسب فضای داخلی بنا را تثبیت می همچنین ستون .نگهداری سقف کاربرد فراوانی داشتای برای  عنوان وسیله ستون به

ترین عنصری  مهم ،ها ها از ساخت کاخ چنانچه با گذشت سده ،و بقا داشته ستون و اجزا آن بیش از هر عنصر معماری دیگر دوام

 (20باشد ) که به چشم می آید و اغلب سالم مانده ستون می

و در زمان  -ها نسبتی احساساتی متر( و این به فضای بین ستون 9ای بزرگ آپادانا از یکدیگر فاصله زیادی دارند )حدود ه ستون

 .دهد سابقه می بی -خودش 

 دار و ساده هستند ها دارای عنصرهای تصویری هندسی گوشه های پایه ستون های دروازه ملل و نقش ستون

در این دوره ستون نقش مهمی در معماری  .ا با شیوه معماری شهرسازی عظیم آشنا بودندماده .پایتخت مادها هگمتانه است

 اند شده ینهای مادی ایوان دار هستند و با ستون تزی گور دخمه .داشت

شود که  ها سبب می در شوش فاصله ی میان ستون .آید ترین نماد هخامنشی به شمار می آپادانای شوش مشهورترین و برجسته

های  های خشتی عیالمی در شوش جای خود را به ستون ستون .معماری شوش ترکیبی است .ی درون کاخ تأمین گرددروشنای

 سنگی دادند

تخت جمشید نماد  .خت جمشید پارسه است تخت جمشید شهری بوده که جنبة آیینی داشته استتخت جمشید : نام اصلی ت 

های کالف  کاری اند ریزه ارگاد مستطیلی شکل و تخت جمشید مربعیتاالرهای پاس .قدرت و قلمرو امپراطوری پارسی است

 ها به شکل بشقاب برگشته است ها و پایه ستون سرستون
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های  نخستین جلوه .هنر ایرانی -0هنر یونانی  -2هنر تقلیدشده از یونان  -1یوه هنری روبرو هستیم: ش 0در زمان اشکانیان با 

مصالح و ساختمانی که در این دوره بیشتر  .توان مشاهده کرد بار در پایتخت پارتیان می هنر معماری پارتی را در دنیا اولین

کاخ کنگاور در فاصلة بین همدان و کرمانشاه که یک  .شیده استشد شامل خشت تا آجر و سنگ نتراشیده و ترا استفاده می

سازی پارتیان چندان  از معماری و خانه .اشتندهایی قرار د حیاط بزرگ چهارگوش با دیوار بلند وجود داشت که روی آن ستون

اردشیر . ها ترکیبی بوده تونها مدوّر و ساده و سرس ها مربع شکل و بدنه ستون اثری برجا نمانده در معبد کنگاور پایه ستون

ه بدون شک ای در باالی کوهی بلند و عمارت سلطنتی نزدیک شهر ساخته و بنای دیگری بر پا نموده ک پادشاه ساسانی قلعه

های هاللی یا همان گنبد  سقف .داشته است ستون نگه 0شکل معبد عبارت است از مربعی که گنبد آن روی  .آتشکده بوده است

های هاللی یا همان  در دوره ساسانیان سقف .شد های هاللی یا همان گنبد ساخته می در دوره ساسانیان سقف .شد ساخته می

 .تر شد رنگ گنبد متداول شد و ستون کم

 

 گیری نتیجه

در این دوره ستون نقش مهمی در معماری  .مادها با شیوه معماری شهرسازی عظیم آشنا بودند .پایتخت مادها هگمتانه است

ها ستون و یا نیم ستون ساخته  در نمای ورودی آن ؛ کهاند شده های مادی ایواندار هستند و با ستون تزیین گور دخمه .داشت

 .باشد ها به شکل مستطیل یا مربع می شده که ورودی آن نطقه کردستان شناساییشده است که در م

شود که  ها سبب می در شوش فاصله ی میان ستون .آید ترین نماد هخامنشی به شمار می آپادانای شوش مشهورترین و برجسته

های  شوش جای خود را به ستونهای خشتی عیالمی در  ستون .معماری شوش ترکیبی است .روشنایی درون کاخ تأمین گردد

سبک معماری تخت  .شود رودانی با محوریت بابل و عیالم مشاهده می ای از هنر میان در معماری شوش آمیزه .سنگی دادند

تخت جمشید  .رودانی و مصری و یونانی است های پیشین میان این سبک ملهم از تمدن .برانگیز و با شکوه است شید تحسینجم

مکانی که هیچ پیوندی با جمشید روایات حماسی ندارددر تخت  .ر عصر ساسانی به این مکان داده شده استنامی است که د

قف چوبی بار سنگینی را که باید تحمل میکردند تسهیل نموده و این سقف ها کاسته شده است زیرا س جمشید از تعداد ستون

 اند ها صاف و صیقلی پیوسته شکل یافته و پایه ستون هم ان بهها از قسمت قدامی دو حیو بندی ابتکاری پارسی است و سرستون

های  نخستین جلوه .هنر ایرانی -0نانی هنر یو -2هنر تقلیدشده از یونان  -1شیوه هنری روبرو هستیم:  0در زمان اشکانیان با 

ساختمانی که در این دوره بیشتر مصالح و  .توان مشاهده کرد هنر معماری پارتی را در دنیا اولین بار در پایتخت پارتیان می

ته های هاللی یا همان گنبد ساخ در دوره ساسانیان سقف. شد شامل خشت تا آجر و سنگ نتراشیده و تراشیده است استفاده می

 .تر شد رنگ های هاللی یا همان گنبد متداول شد و ستون کم در دوره ساسانیان سقف .شد می
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