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During the Parthian era, a new style was established in Iranian 

architecture called the Parthian style, and changes occurred in the type of 
materials and the building’s plan, and one of the most influential changes 
of which can be considered the extensive use of gypsum. Since gypsum was 
abundant in the Parthian realm and had strength and formability, it could 
be used as a strong material and was capable of implementing different 
arrays in the building.  This study was carried out to examine the 
development of Parthian architecture and analyze the evidence of the use 
of gypsum, based on library resources and data obtained from field surveys; 
it also investigates the reasons for the widespread technical and artistic use 
of this material during the Parthian era, its impact on the formation of 
Parthian style and its transmission to later periods.  As a result, it has been 
determined that gypsum has been adequate for many of the needs of 
architects and artists of this period due to its unique properties. The use of 
this material as mortar made the construction of strong walls and curved 
roof for the buildings possible without the need for framework. Also, its 
use in decorations expanded the stucco and mural painting and the lack of 
need to stone carvings as in previous periods, which have been expensive. 
In addition, stylistic studies in plaster arrays showed that at the beginning 
of this period, the influence of Hellenic art on performance style and artistic 
motifs was high, but it gradually diminished and at the end of the Parthian 
period the influence of Eastern patterns increased. Finally, Parthian 
architecture and art, as an independent style, transfered its experiences 
technically and artistically to the next era and through intermediaries to 
Islamic art and architecture. 
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 پژوهشی مقالۀ    

 شناختی تحوالت سبک جایگاه و نقش مالط گچ در معماري دوران اشکانی، از منظر فنی و  

 
 * 1اشکان گرشاسبی

 

 ، ایران ، تهران هاي باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیآموخته کارشناسی ارشد فرهنگ و زباندانش .  1

 خالصه   اطالعات مقاله 

 1399/ 12/ 12 :افتیدر
 1400/ 02/ 01 :رشیپذ

 1400/ 03/ 20 :نیآنال انتشار
 

 

شد و   ي گذار ه یپارتی پا  نوینی در معماري ایران با نام سبک   سبک یان،  اشکان   فرمانروایی در دوره  
را می  تغییرات  تاثیرگذارترین  از  آمد که یکی  پدید  بناها  اجراي طرح  و  نوع مصالح  در  توان تحوالتی 

استحکام و   يو دارا شد  به وفور یافت می   یاشکان   قلمرواز آنجا که گچ در    استفاده گسترده از گچ دانست. 
قابلیت   گری د  يو از سو   قابل استفاده بودعنوان مصالح مستحکم  سو به   کیبود، از    آسان  يرپذی شکل 

با بررسی سیر تحول معماري دوران اشکانی و اجراي آرایه  هاي مختلف در بنا را داشت. این پژوهش 
هاي هاي به دست آمده از بررسی اي و داده کتابخانه تحلیل شواهد استفاده از ماده گچ با استناد بر منابع  

استفاده گسترده فنی و هنري از این ماده در دوران اشکانی، و تاثیر آن در   میدانی، به واکاوي دالیل
ها مشخص هاي دیگر پرداخته است. در نتیجه این بررسی گیري سبک پارتی و انتقال آن به دوره شکل 

فرد خود پاسخگوي بسیاري از نیازهاي معماران و هنرمندان منحصربه شده است که گچ به دلیل خواص  
به  ماده  این  از  استفاده  است.  بوده  دوران  پوشش این  و  مستحکم  دیوارهاي  هاي عنوان مالط، ساخت 

کارگیري آن در تزیینات باعث گسترش هنر گچبري منحنی براي بنا بدون نیاز به قالب را فراهم کرد، و به 
هاي گذشته شده است. بر مانند دوره هاي سنگی زمان و هزینه ي، و بی نیازي به حجاري دیوار و نقاشی 

کند که در ابتداي این دوره نفوذ هنر هاي گچی مشخص می شناسی آرایه هاي سبک همچنین بررسی 
واخر تر شده و در ا تدریج این تاثیر کمرنگ هاي هنري باال بوده است، اما به هلنی در شیوه اجرا و نقشمایه 

عنوان یک سبک گردد. در نهایت معماري و هنر اشکانی به دوره اشکانی نفوذ الگوهاي شرقی بیشتر می 
مستقل تجارب خود را از نظر فنی و هنري به دوران بعد و با واسطه به هنر و معماري اسالمی منتقل 

 .کند می 
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 مقدمه 

  نی شاه ا   ن ی به دست نخست   ی اشکان   ی شاهنشاه   س ی با تاس 
افتاد    ان ی ران ی کنترل کشور به دست ا   ج ی تدر دودمان، ارشک، به 

معماري    ا، ی رن ی . پ افت ی  ان ی پا   ران ی در ا   ی هلن   ت ی و دوران حاکم 
م  داراي شش سبک  را  آن    داند ی ایران  سبک  دو    ی عن ی که 

پارت   ي ها سبک  و  اسالم    ی پارسی  از  قبل  به  .  هستند متعلق 
  ی بود که در دوران اشکان   ي از معمار   ی ن ی نو   وه ی سبک پارتی ش 

  یاسالم   ه در دور   ران ی ا   ي معمار   ان ی شد و اساس و بن   ي گذار ه ی پا 
هاي معماري این  یکی از ویژگی   . ) Pirnia, 2005( را شکل داد  

مصالح  دوران   از  استفاده  است.  حداکثر  دوره  بومی  این  در 
تحوالتی در نوع مصالح و اجراي طرح بناها پدید آمد که یکی  

می  را  آنها  تاثیرگذارترین  گچ  از  از  گسترده  استفاده  توان 
با  ( به دوآ  کلسیم  ت سولفا  ، گچ سنگ   یی ا ی م ی از نظر ش دانست.  
سف   اي ماده   ) O22H 4CaSOفرمول   و  جامد    ه ی شب   د ی است 

دادن   حرارت  از  که  پخته در  خاکستر  گچ  به    کوره 
 )O2.0/5H4CaSo  ( شود ی م   ل ی تبد  (Vegas et al., 2010)  این .

نامه دهخدا  شود، در لغت یافت می   ماده که به وفور در زمین 
و پازند گچ، معرب آن    ي پهلو چنین تعریف شده است: گچ،  

باشد که آن    ی خاک   ه، گسو آمد   ي در اکد   و گسا    ی ان ی جص، سر 
کنند. در هندي و در اشعار قدما    د ی را پزند و بدان خانه سف 

باشد  این  مخفف  گچ  تقدیر  این  بر  و  است،  مستعمل    گرچ 
نسبت به سنگ و آجر  . گچ  گچ)   واژه   ل ی دهخدا، لغتنامه، ذ ( 

  ی به هر سطح ساختمان  باً ی تقر   است و  ي شتر ی انعطاف ب  ي دارا 
  یراحت توان آن را به لزوم می   صورت در    چسبد، و ی م   ی خوب به 

ن .  ) Sadjadi, 1996, P. 194( کرد    د ی تجد  ا مایا شواهد    نی نگر 
ماده از    ابتدا   است که  م به   این  استفاده  شده  ی عنوان مصالح 

مورد استفاده قرار    ي براي تزئین عنصر   صورت به و بعدها  است  
اي که در معماري و هنر  گچ به دلیل استفاده گسترده .  گرفت 

باستان  براي  داشت،  هنر،  باستان  پژوهشگران  و  شناسان 
می ماده  محسوب  مهم  ویژگی اي  مطالعه  با  چون  هاي  شود. 

توان  ، می هاي گوناگون هاي گچی تمدن تکنیکی و نقوش آرایه 
اي در رابطه با آنها دست یافت. از سوي  به اطالعات گسترده 

دیگر، خواص شیمیایی و فیزیکی گچ، شرایط مطلوبی براي  
سالیابی، آزمایش  کان   ی بلورشناس   هاي  فراهم    ی شناس ی و 

از جمله    هاي بسیاري داده توان به  می که با کمک آن    1کند می 
محل، روش و فنون ساخت  ها و آثار گچی، و  زمان ساخت سازه 

آنها پی برد. این پژوهش به دنبال پاسخ به چند پرسش است:  
استفاده گسترده از مالط گچی در این دوران چه دالیل    - 1

آیا کاربرد این ماده تاثیر مهم    - 2فنی و کاربردي داشته است؟  
دهی به ساختار سبک پارتی داشته است؟  و مشخصی در شکل 

ستفاده کاربردي و هنري از گچ در دوران  بازتاب و تاثیر ا   - 3و  
هاي پس از آن چه بوده است؟ با توجه به  اشکانی، در دوره 

اینکه در دوران اشکانی شاهد یک تغییر بنیادین در سبک و  
گچ   معدنی  ماده  دیگر  سوي  از  و  هستیم،  معماري  مصالح 

اي در این دوران، هم از نظر تکنیکی و  کاربرد بسیار گسترده 
کند، بنابراین واکاوي این عنصر و نقش آن  پیدا می   هم تزئینی 

می  که  است  پژوهش  این  اهداف  از  اشکانی  دوره  تواند  در 
بخشی از نکات مبهم درباره هنر و معماري این دوران را روشن  

ها در این زمینه از منظر هنري  سازد. همچنین بیشتر پژوهش 
پژوهش   تاکنون  و  است  گرفته  انجام  توصیفی  روش  به  و 

ستقلی که به کاربرد گچ از نظر فنی در معماري این دوره  م 
فنی    هاي بپردازد صورت نگرفته است. این مسئله لزوم بررسی 

نماید. لذا در این پژوهش تالش شده است  تر می را برجسته 
هاي تکراري پرهیز گردد، و کاربرد گچ  که از توصیف و مقایسه 

تغی  و  تکنیکی،  و  فنی  نظر  از  اشکانی  دوران  یرات  در 
 . شناختی مورد بررسی قرار گیرد سبک 
 

 پیشینه پژوهش   

و معماري دوره  از مهم هنر  به  که  پژوهشگرانی  ترین 
)، آرتور پوپ ش.  1388توان به کالج (اشکانی پرداختند، می

(  1387و  1370( گدار   1383(  پراداش.)،    1377ش.)، 
) گیرشمن  و  کرد. ش.)  1370ش.)  همچنین   اشاره 

هاي شاخص  وش و پژوهش در محوطه پژوهشگرانی به کا
پرداخته  از جمله هرتسفلد که نقشهاین دوره  از اند.  هایی 

) کرد  تهیه  کوه  1912دورااروپوس  در  و  به  م.)،  خواجه 
هایی از آن  م.) و گزارش   1929تا    1925کاوش پرداخت (

  ایران در شرق باستان م.) و    1932(  سکستانرا در کتاب  
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شناسی در  همچنین کاوش باستان  م.) منتشر کرد.  1932(
م. و    1965سال  (  1لیک سرپرستی ادوارد قلعه یزدگرد به

ی او در محوطه زنگمانهم.) انجام شد و  79- 1978سپس 
 ,Keallگچی شد  آرایه  گنبد منجر به کشف تعدادي  گچ

1977)  (Keall, et al., 1980, P. 380-390;کا هایی  وش. 
نیز   ایرانی  متخصصان  توسط  محوطه نیز   مختلفهاي  در 

دوره   شده  واین  انجام  آنها  هنر  و  مانند    ؛ است  معماري 
یزدگرد  هاي مسعود آذرنوش در معبد آناهیتا و قلعهکاوش

کوهو  ش.)    1386-1387( در  موسوي  خواجه  محمود 
 . ش.) 1372تا  1370(

 
 روش پژوهش   

براساس    پژوهش  و اد ی بن   اهداف حاضر  روش    ي  به 
  نیز   اطالعات روش گردآوري    انجام شده است. ی  ل ی تحل ی ف ی توص 

اسناد   ه ب  (کتابخانه صورت  بوده  بررسی و    اي) ي  میدانی  هاي 
کاربردهاي فنی    ، مورد مطالعه باتوجه به ماهیت موضوع  است.  

شناسی مرتبط با آن  در این دوران و تحوالت سبک   ماده گچ 
بررسی شده، و دالیل و نقش موارد توصیف شده تحلیل و  

 گردد.  می   بیان 

در   آن  نقش  و  جایگاه  و  گچ،  از  استفاده  پیشینه 
 معماري اشکانی 

  مختص به خود همچون هاي  سنت   ها در طول زمان، پارت 
دای  و    هاي ستون نیم   مرکزي،   حیاط   اي، ره شهرهاي  تزئینی 

دوران  خود به سراسر قلمروشان منتقل کردند.    با   را   بري گچ 
شکل  عصر  همچنین  و  اشکانی  ایوان  از  استفاده  و  گیري 

تنوع استفاده از مصالح مختلف باعث  هاي منحنی است.  سقف 
، اما  است   شده   دوران   ن ی گوناگون در ا   ي ها آمدن سنت   د ی پد 

  دارند  ی پارت   ژه ی و   اق ی دوران سبک و س   ن ی ا   ي از بناها   ی برخ 
 )Mohammadifar, 2010, P. 68 در دوران،   ).    ماري مع   این 

  آمیخته   هم   در   محلی   هاي شیوه   با   یونانی   و   هخامنشی   عصر 
مورد   در   دیاکونوف .  شدند  که   گفته   این    معماري   در «   است 

 
1 - Keall, E. J. 

  هايسنت   که   داشته   وجود   جریان   و   مکتب   چندین   پارتی 
با  ها  وار ی د اشکانیان   .» بودند   پذیرفته   را   محلی   ساختمانی  را 

و  ساختند  می   و مالط   آجر و خشت   ا ی   ده ی نتراش   ي ها سنگ 
  اما دیوارهایی .  بردند به کار می   ده ی تراش   ي ها سنگ   گاهی نیز 

  شده   ساخته   مالط   و   دریا   کنار   هاي سنگ   یا   ها سنگ قلوه   با   که 
  تراشیده   هاي سنگ   با  که   است   هایی ساختمان   از   تر رایج   است، 

الحضر   ;Ghirshman, 1993, P. 326(   اند شده   بنا   مانند 

Takmil Homayoun, 1996, P. 180 .(   در    آنجا   از گچ  که 
  اتی خصوص   ي بود و دارا   ی ماده قابل دسترس   ی دوران اشکان 

سو    ک ی بود، از    آسان   ي ر پذی از جمله استحکام و شکل   ی خوب 
، و از  شد شناخته می عنوان مصالح مستحکم و قابل اعتماد  به 

از آن سراسر سطوح    ده با استفا   ست توان هنرمند می   گر ی د   ي سو 
قدمت استفاده از    . بپوشاند   با ی ز   هاي ه ی را با اندود و آرا   وارها ی د 

گردد.  گچ در معماري به هزاران سال پیش از اشکانیان باز می 
از کاربرد گچ    یی ها در دوران آشور و بابل نشانه   رودان ان ی م  در 

توان مشاهده کرد. در اهرام مصر با سابقه  را می   ي در معمار 
به نیز   سال   4500به    ک ی نزد  از گچ  عنوان ماده چسبنده و  ، 

 .Zomorshidi, 2008, P( شد  ی استفاده م   سازي جهت کالف 

  ي از مصالح کاربرد   ی ک ی عنوان  از گچ به   ان ی الم ی ا   ران، ی ا   در   ). 70
تاالر و    ي در هفت تپه خوزستان به شکل اندود بنا   ی و تزئین 

  ی خشت   ي وارها ی بر سطح د و  ق.م)    1400آهار (   ی تپت   هاي اتاق 
در    . ) Negahban, 1993(   اند استفاده کرده   ی هالل   هاي اق ت و  

درها و    ن ی تزئ   ي برا   گچی   ي الگوها هاي هخامنشی نیز، از کاخ 
  دی مربوط به تخت جمش   هاي . کاوش استفاده شده بود   ها تاقچه 

به شکل بتن    زه ی ر از گچ، شن و سنگ   ی دهد مخلوط ی نشان م 
  ي وارها ی د   ي به کار رفته و رو   د ی تخت جمش  ي در کف قصرها 

از م ی ضخ الیه  ها  ساختمان   ي ر آج  .  شده است   ده ی گچ کش   ی 
  د ی اول در تخت جمش   ر ی کاخ اردش   ي ها ي در حفار همچنین  

م  ساختمان   ان ی در  مختلف  گچ   ی ت قطعا   ی مصالح  به    ي کار از 
مختلف رنگ  است  به   هاي  آمده   .Wagner, 2002, Pدست 

216)  Tilia, 1993, P. 293;  .(  استفاده   در دوران سلوکی نیز
دیده  بابل    ی ونان ی تئاتر    بناهایی مانند   مالط در عنوان  از گچ به 
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گرفت    جه ی نت اینگونه  توان  شواهد موجود می   ل ی . به دل شود می 
گچ بیشتر در قالب مصالح    ، ی از دوران اشکان   ش ی پ   ران ی که در ا 

آن    ی ن ی نقش تزئ   با وجود مشاهدات شواهد، کاربرد داشته و  
گچ هم    نقش   ی، است. اما از دوران اشکان   بوده مورد توجه  کمتر  

  ي معمار  هاي آرایه صورت گسترده در  عنوان مالط و هم به به 
 یابد. دوره بعد نیز انتقال می نقش به    و این   شود ی م   پررنگ 
 اي و فنی گچ از منظر سازه - 1

باعث    ی که در دوران اشکان   ، عنوان مالط استفاده از گچ به 
  ی ک ی شد، بعدها به  مستحکم    هاي و سازه   وارها ی د   ي ر ی گ شکل 

متداول  معمار   ي ها روش   ن تری از  در  بنا  دوران    ي ساخت 
به دالیلی که در ادامه    بدل شد. در واقع   ی و اسالم   ی ساسان 

می  شد،  خواهد  اشکان   توان ارائه  معماران    ن ی نخست   ی گفت 
  عی وس   ي فضاها   خت بودند که از مالط گچ در سا   ران ی معماران ا 

را آغاز کردند    ي ا استفاده گسترده   ي معمار   م ی عظ   ي ها و سازه 
پوشاندن درزها و اتصال عناصر مختلف    ي برا را  مالط    ن ی و ا 

  مالط گچی  گر ی د  ي از کاربردها   ی ک ی . به کار بردند  ی ساختمان 
  هاست. و قوس   وارها ی د   ي پوشش و سفیدکار   ، ی در دوران اشکان 

ی به  اشکان   ي در معمار   ي دکار ی اندود و سف   ي استفاده از گچ برا 
انجام می  زیبایی  کاربردي و    در دوره  و سپس   گرفت دالیل 

گسترده   ی ساسان  صورت  ساختمان   ژه ی و به   ي ا به    يها در 
 . به کار رفت   ی سلطنت 

توان  مالط گچ را می   عنوان مالط: کاربرد گچ به - 1-1
در غرب قلمرو،  ترین مالط در قلمرو اشکانی دانست.  متداول 

  مالط مالط اصلی مورد استفاده معماران رومی آهک بود. اما 
که گچ    رودان میان   در ویژه  به   ی پارت   ي بناها  بود  گل  در    و 
د   رودان میان  وفور  و    رباز ی از  به  ،  مالط   این   . د ش ی م   افت ی به 

  مطلوبی و آجر و سنگ را به نحو   ند ک گیرش پیدا می سرعت  
سفت    ی به آرام   ی که مالط آهک   ی دارد، در حال ی در جا نگه م 

آجر   شود ی م  ترک   ها و  با    وند ی پ   گر ی کد ی به    یی ا ی م ی ش   ب ی را 
ها در  در آشور که پارت   ). Reuther, 2008, p. 548(   د ده می 

  ی آجر و مالط گچ   از   ی بنا کردند، مصالح ساختمان   ی آن کاخ 
. به  د ی گرد ی سخت م   مان ی بود که پس از خشک شدن چون س 

 ,Porada(   شد ی م پوشش صاف اضافه    ک ی سپس    وارها ی د   ن ی ا 

2004, p.264  .(  از تاق    ی امکان ساخت نوع مالط گچ همچنین

  ی پارت   ي در بناها   ، و عراق متداول است   ران ی را که هنوز در ا 
کاوش شده در    ي ها خانه ها،  . بر اساس گزارش فراهم کرد   ر آشو 

با مالط گچ داشتند. همچنین    ي آجر   ي ساختار   ز ی ن   ه ی سلوک 
ی   رودان میان در  نیپور  کاخ   آثار    ی ک که  دوران از  به    مربوط 
از اهمیت کاربردي   است   ی اشکان  پهناوري آن حکایت  اش  و 

آرایه  و  ظاهر  در  اگرچه  نشانه دارد،  داراي  فرهنگ  ها،  هاي 
 Sarfaraz(   و آجر است و از گچ    ی بوم   ن مصالح آ   یست، اما هلن 

& Firouzmandi, 2008, p. 222 .(   ،گچ بر  از   عالوه  یکی 
استفاده    دیگر   هاي مالط  « مورد  دوران  این  یا  در  گیرچارو» 

و مقاومت باال در برابر  به علت استحکام  که  «قیر چارو» بود  
در   پل رطوبت،  اندود  پایه  و  قرار  بناها  ها  استفاده  مورد 

اصلی تشکیل گرفت می  مواد  این مالط شامل   .    ، گچ   دهنده 
  ا ی شکرسنگ    ی و گل ارمن   ا ی شده    ا ی شسته و آس   ي گر کوزه گل 

زیاد  حرارت  . معماران اشکانی آگاه بودند که  شد می  مها سنگ 
  شود و به همین سبب باعث سستی و کاهش استحکام گچ می 

  کردند ی کوب استفاده م نیم   و   پخته در مالط قیرچارو از گچ نیم 
داشت.   باالتري  استحکام  دانه   ر ی ش همچنین  که    ي ها آهک، 

  ی گاه و    ، خرما   ا ی ساخته شده از انگور    محلول شن و ماسه،  
نیز بز    ي مو  شتر  پشم  می   یا  کار  به  مالط  این  رفت  در 

(Varjavand, 1973, p. 6 ; Afrazadeh and Pour Bakhtiar, 
2015, p. 505) در این معمار   .  براي  گچ  گاهی    ، دوره   ي 

  ن ی که نمونه ا   شد مخلوط می   زه ی با سنگ ر   حکام بیشتر است 
آذربایجان شرقی    قلعه ضحاك   بناي   در   بات ی ترک  استان  در 

ضحاك  در قلعه   بناي معروف به چهارطاقی قابل مشاهده است.  
تراش و مالط گچ ساخته  هاي نیمه بر روي تختگاهی از سنگ 

همچنین در بررسی    ). Derakhshi, 2005, p. 63شده است ( 
معبد آناهیتا کنگاور، در ظاهر و نماي بیرونی هر ضلع که به  

هاي  متر ساخته شده است، بلوك 18اي به قطر  صورت صفه 
شده  تراشیده  بزرگ  می سنگی  را  براي  بینی اي  گاهی  که  م 

قسمت  اما    2هاي فلزي استفاده شده است. اتصال آنها، از بست 
صفه داخلی   سنگ این  با  هم  ها  به  گچ  مالط  با  که  هایی 
اند، شکل گرفته است. هنگامیکه نخستین رج چیده  چسبیده 

اندود  می  گچ  با  هموار  داشتن سطحی  براي  آن  شد، سطح 
آن  روي  روش  همان  به  بعدي  رج  سپس  و  ساخته    میشد 
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امروزه بخش  قابل  میشد.  بنا  در  این ساختار درونی  از  هایی 
). درحقیقت به علت استفاده گسترده  1  شکل مشاهده است ( 
سازي این بنا، دو کوره در نزدیکی محوطه براي  از گچ در صفه 

شکستن و پختن سنگ گچ به کار رفته در بنا، براي استفاده  
کن» داده شده بود  محلی دایر شده، و به آن نام محلی «گچ 

 )Azarnoush, 1998, pp. 20-24  قلعه یزدگرد واقع در استان .(
کرمانشاه، یکی دیگر از بناهاي مهم اشکانی است که درباره  

هاي معماري،  عنوان مصالح و هم آرایه استفاده از گچ، هم به 
دهد. مصالح اصلی  اطالعات با ارزشی را در اختیار ما قرار می 

سنگ و مالط گچ است. در  الشه   سنگ، لوه ق   ، سازه   ن ی ا ساخت  
دهنده   نشان  که  گچ  عمودي  نوارهاي  بنا  این  بررسی 

می حایل  دیده  ساختمان   در شود.  هاست،  قلعه  احداث  هاي 
ز سنگ الشه یزدگرد،   مقدار  با  به    ي اد ی ها    گری کد ی مالط 

فضاها ده ی چسب  و  را   ن ی ب   ي اند  و    ي مقدار   مخلوط  شفته 
صورت  به   وارها ی د . همچنین  است پر کرده    تر کوچک   ي ها سنگ 

مقدار ساخته شده   اي ه ن ی چ  و در هر مرحله  به    ي اند  مصالح 

شده    ده ی چ   ی قسمت قبل   ي بر رو   متر ی سانت   50تا    30ارتفاع  
  ي برا   اي ه ی خشک شد، پا   ی به حد کاف   ه ی ال   ن ی که ا ی است. زمان 

در    ). Keall, 1996, p. 158(   د ی گرد ی م   ي بعد   ف ی رد   یی برپا 
ساختمان حقیقت   در  اشکانی،  دوره  همچون  معماران  هایی 

ها را بدون استفاده از مالط و به شکلی  قلعه یزدگرد ابتدا سنگ 
چیدند و مالط نقش پرکننده و چسباننده داشت.  دلخواه می 

که سنگ  پاك چرا  گرفته  ها  کار  به  اگر مالط  و  نبود  تراش 
می   شد نمی  دیوار  ریزش  باعث  و  لغزیده  خود  جاي  شد.  از 

هاي اشکانی و پس  کاربرد مالط گچ در بسیاري دیگر از سازه 
شود، که نشان از رواج و گستردگی این روش  از آن دیده می 
توان  از آثار مهم دیگر از اواخر دوران اشکانی می   معماري دارد. 

کوه  دربردارنده به  که  کرد  اشاره  دوران  عناصري    خواجه  از 
رد گسترده استفاده از  ی است. در این بنا کارب ساسان   ی و اشکان 

آرایه  و  می مالط  مشاهده  گل  کنار  در  گچی  شود.  هاي 
ها براي ساخت گنبد درآن انجام شده  همچنین اولین تالش 

 که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. 
 

 
 ).1398. ساختار درونی و بیرونی صفه معبد آناهیتا (نگارنده، 1 شکل

دوره   در  گنبد  و  تاق  توسعه  در  گچ  مالط  نقش 
در معماري اشکانی و در برخی بناها مانند الحضر از    اشکانی: 

  ي ا ی در سراسر آس   ی چوب به طور کل   شد. اما می استفاده    سنگ 

گران بود    جه ی درنت   ، آوردند ی بود و از دوردست م   اب ی کم   ی غرب 
م  برده  کار  به  کمتر  م شد ی و  استرابون  مردم    سد ی نو ی .  که 

تا چوب مصرف نکرده باشند    زنند ی م   ی اق ضرب ت   رودان میان 
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 )Colledge, 2009, p. 129  دریافتند    ان ی اشکان ). از سوي دیگر
و   سقف که   معمول چوب   تخت  زما   ی  یان  هخامنش   ن در 
مقابل  توانست  نمی  و  آتش   ، ی دگ ی پوس   رطوبت، در  سوزي 

د  از باشد   اعتماد قابل   گر ی خطرات  استفاده  نتیجه  در   ،  
ها  ی رونق گرفت. انجام این پوشش اق ت و    ی قوس   ي ها پوشش 

بود.   نیازمند مصالحی چون خشت و گچ    ،با رواج گچ کامال 
ی را گسترش داده و به یکی از  زن اق ت توانستند    ی پارت معماران  

 ) کنند  تبدیل  معماریشان  برجسته   & Garshasbiعناصر 

Malekpour Shahraki, 2019, P. 176 (.   پیش تر  البته 
در غرب  آشنا بودند و  تاق    با   ها ی و بابل   د ی سلطنت جد   ان ی مصر 

و    ی فن   ل ی ها، به دال حمام   چون نیز از تاق در بعضی از بناها هم 
بودند.   استفاده   ی عمل  اجرا   اما   شده  ها در  طرح   ن ی ا   ي امکان 
پوشاندن    ي برا و    ی بزرگ بدون استفاده از داربست قالب   اس ی مق 

  . تا زمان وارد شدن مالط گچی میسر نشد   ، بزرگ   ي تاالرها 
  باً ی که آجرها تقر   کند گیرش پیدا می   ع ی مالط چنان سر   این 

  ان ی م   از ر لغزش  شوند و خط ی خود محکم م   ي درنگ در جا ی ب 
براي  Reuther, 2008, P. 544رود ( می  تاق  از  اما استفاده   .(

بزرگ،   تاالرهاي  دوران  پوشاندن  که  از  شد  آغاز  پارت 
زود  مالط گچ    هاي بزرگ را با به کار بردن سازندگان، بناي تاق 

دادند   گسترش  را  جدیدي  فن  و  کرده  آغاز  شونده  سخت 
 )Porada, 2004, P. 265-266 .(    مالط  در این دوران از ترکیب

مالط   ي ر ی پذ اص شکل و خ  شد که نیز استفاده می  گچ و خاك 
ها که در دوران هخامنشی  همچنین ستون   . د ر ک ی م   شتر ی را ب 

اي داشتند، در دوران اشکانی به دلیل رواج استفاده  نقش سازه 
هاي منحنی، کاربرد خود را تا حد زیادي از  ها و سقف از تاق 

به   و  داده  استفاده  دست  دیوارها  تعدیل  یا  تزیین  منظور 
قسمت    شود. دیده می کاخ آشور    ي نما این کاربرد در  شدند.  می 
معمول    وه ی به ش ي  آجر مواز   ي ها از رج   ي این کاخ ها تاق   ی ن یی پا 

  ي مواز   ي ها ره ی دا م ی از ن   قسمت باال متشکل   ی شد. ول ی ساخته م 
به  که  عمود بود  ساخت   ن ی ا   . شد ی م   ده ی چ   ي صورت    روش 

  استفاده  سفون ی ت   ي اق کسر ت در    م ی عظ   اس ی عدها در مق ب قوس،  
یک    نیز حضر  ل ا معبد شمش    در   ). Porada, 2004, P. 265( شد  

  داراي   که   است اتاق چهارگوش مرکزي با داالنی احاطه شده  
. ) 2شکل  (   بود   تاق ضربی پوشش  

 
 

 
 ). Garshasbi & Malekpour Shahraki, 2019, P. 182هاي گرداگرد معبد شمش در الحضر (داالن. 2شکل 

 
 
ابداعات     شیوه ساخت گنبد بدون نیاز به قالب از دیگر 

ها  هاي بعد راه یافت. نخستین تالش پارتیان است که به دوره 
توان  براي تبدیل پالن چهارضلعی به دایره و گنبدسازي را می 

این بنا را    ها در خواجه مشاهده کرد، و فیلپوش ه در بناي کو 
سو گام   ن ی نخست   توان می  به  در  دانست.    ي گنبدساز   ي ها 

که به دوره اشکانی و ساسانی  خواجه  کوه   بناهایی از محوطه 
می  نوع  باز  دو  می سازي  گوشه گردد،    و   فیلپوش شود،  دیده 
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تاق  بود باریکه  گرفته  قرار  آنها  روي  بر  گنبدها  که   ،3  
 )Garshasbi & Malekpour Shahraki, 2019, P. 185  اما .(

اواخر دوره  اولین گنبدسازي اصولی و داراي گوشه  از  سازي 
اشکانی و اوایل ساسانی، در کاخ فیروزآباد و قلعه دختر قابل  

ی  پارت   ي معمار   ر ی کامال تحت تاث که معماري آنها  مشاهده است  
ده از مالط گچ و  گنبد کاخ فیروزآباد با استفا   ). 3شکل  است ( 

 & Godardسنگ ساخته شده، و تا امروز باقی مانده است ( 

Godard, 2011, P. 290 هاي عالی مالط  ویژگی   ). در حقیقت
سرعت  و  استحکام  همچون  شدن   گچ  از سفت  پس  قادر    ، 

به  اشکانی  معماران  به    وان ی ا برپایی    ساختن  منجر  تاق،  و 
،  د قالب ش   هاي بزرگ بر پالن چهارضلعی و بدون گنبد   ساخت 

که در دو بناي مذکور قابل مشاهده است، و بعدها به الگویی  
 براي مساجد دوران اسالمی بدل شد. 

 

 
 ) 1393پوش) گنبد قلعه دختر (نگارنده، سازي (فیل. گوشه3شکل 

 

  ی،هخامنش   دوران در    : اندود   براي گچ  کاربرد  - 2-1
ه  ب را  ه و سپس آن با قطعات سنگ پوشاند   ی را خشت   ي ها وار ی د 

  از آنچه    مانند آراستند، دار می لعاب آجر    ی گاه و برجسته نقش 
ها  به دست آمده است. اما در دوران اشکانی این آرایه   شوش 

گچ    مالط دهد.  جاي خود را به اندود گچ و بعدها گچبري می 
بر    آسانی به  که  هاي مناسبی است، از جمله آن داراي ویژگی 

خ   کشیده   وارها ی د  سرعت  به  می و  ب   شود، شک    یراحت ه و 
این    . آن به منظور هموار نمودن سطوح استفاده کرد   از  توان ی م 

یی، از  ستا ی ا   ی و ندگ ب چس در کنار    هاي منحصر به فرد ویژگی 
به همین دلیل    ساخت. می   وارها ی د   ي برا   ی پوشش مناسب   گچ 

  ي آجر   ي ها ساختمان   ي مالط گچ برا   ی که از در دوران اشکان 
ها  وار ی پوشاندن د   ي برا نیز  از گچ    ی پوشش   ، استفاده شد   ی و سنگ 

م  کار  کاربرد    Wulff, 1966, P. 125).(  رفت ی به  این  دلیل 
شناختی  توان استحکام و مسائل زیبایی گسترده از اندود را می 

الشه  سنگ سنگ دانست.  و  نداشته  زیبایی  نماي  و  ها  چین 
شد. به همین دلیل  هاي آجر نیز گاهی منظم چیده نمی رج 

ایده  راه  گچ  پوشاندن  اندود  و  زیبایی  افزایش  براي  آلی 
بود.  نقص  دیوارها  سنگی  دیوار   سطح هاي  و  آجري  هاي 
آلی را  دار نیز به دلیل ناهمواري و جذب باال، بستر ایده مالط 

کرد. از سوي  براي اندود گچ و جلوگیري از ریزش آن فراهم می 
می  مستدل دیگر،  دالیل  یافت.  توان  کاربرد  این  براي  تري 

با   ي معمار هنگامی که به بابل رسیدند،  سلوکی استعمارگران  
  سنگ همچنین    . افتند ی شده    ت ی تثب   کامال   آنجا در    را   جر آ 
به    ی همواره به سادگ   ی ونان ی که معماران    ی ساختمان   عمول م 

این منطقه   بردند ی کار م  بنابراین آنها که وجود نداشت   در   ،  
م   یی بناها  خود  را  ی به سبک  آنها  تا  بودند  مجبور  خواستند 

با   محل   مواد متناسب  فنون  ب   ی، و  خشت  و  آجر    سازند با 
 )Reuther, 2008, P. 534 .(    اشکانیان نیز پس از اینکه به قلمرو

سلوکیان دست یافتند که بیش از دو سده تحت تاثیر مستقیم  
فرهنگ هلنی قرار داشت، با این مشکل مواجه بودند و انتقال  

هاي عظیم از راه دور نیز هزینه بسیار زیادي به همراه  سنگ 
به  می داشت.  دلیل  که  همین  گرفت  نتیجه  چنین  توان 

اي از اندود سفیدرنگ، زیبا و  یان با مصالح بومی و الیه اشکان 
شان به سهولت  هموار گچ که در مناطق مختلف تحت سلطه 

توانستند بناهایی را با صرف زمان و  و وفور قابل تهیه بود، می 
با   زیبایی  و  جلوه  نظر  از  که  سازند  برپا  کمتر  بسیار  هزینه 

ین فرصت را در  بناهاي سنگی قابل رقابت باشد، و از طرفی ا 
هاي  ها و نقاشی داد که سطوح را با گچبري اختیار آنها قرار می 

از   بناهاي اشکانی، شواهد متعددي  بیارایند. در بررسی  زیبا 
آرایه  و  اندود  می کاربرد  دیوارها  سطح  بر  گچی  یابیم.  هاي 
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محوطه   ي معمار   ي ها افته ی  اشکانی، از  برا   کاربرد   هاي    يگچ 
در بخش شمالی  کند.  را اثبات می   ی خشت   ي وارها ی پوشش د 

بلندترین بخش تپه    بر   یک تاالر سرتاسري خواجه  کوه   حیاط 
از خشت    و   رسد که به محل آتشدان در قله تپه می   وجود دارد 

در نسا نیز گچ براي اندود    .ساخته شده است   ا روکش گچ ب خام  
  ه ی در سلوک   ها و نه به صورت آرایه به کار رفته است. روي ستون 

مالط و    عنوان به   هم  گچ چهارم و سوم استفاده از    ي ها ه ی در ال 
هاي باالتر این  در الیه   و   استفاده شده است.   وارها ی روکش د   هم 

  ي ها ه ی دست آمده است. در ال ه  ب  ي نیز قطعات گچبر   محوطه 
عنوان  به   شتر ی ب ی این محوطه نیز گچ  مربوط به دوران سلوک 

بکار رفته است  و زمینه کار هنري    یا مالط   وارها ی پوشش د 
(Debevoise, 1941, P. 48)  در پرستشگاه گارئوس  . همجنین

از   پیش  تاریخی  به  مربوط  اوروك  همه    110در  میالدي، 
پرستشگاه براي حفظ آجرکاري با گچ پوشیده شده بود. این  

بخشید  الیه از گچ، نمایی از سفیدي و درخشندگی به بنا می 
 )Colledge, 2009, P. 140  .( ف   در   ي وارها ی د ،  روزآباد ی کاخ 

  بقایاي آن   گچ بودند که پوشش زیبایی از    داراي   ی سنگ قلوه 
کاخ   اط ی ح   گنبددار و  ي تاالرها   هایی همچون قسمت هنوز در 

  ره ی دا م ی اق ن ت   ک ی با  نیز  نماها  تاق   ). 4شکل  ( مانده است    ي بر جا 
تعب راست   درون چارچوب  بودند   ه ی گوشه  .  و گچ گرفته شده 

پس از اشکانیان، این تکنیک به دوره بعد منتقل شد و کاربرد  
قابل مشاهده    ی هاي ساسان کاخ سفیدکاري با اندود گچ در اکثر  

 است. 

 

 
 ).1392. بقایاي اندود گچ اجرا شده در کاخ فیروزآباد (نگارنده، 4شکل 

 گچ از منظر تزئینی و هنري - 2
عنوان آرایه معماري، در ایران پیش از  استفاده از گچ به 

  4و    3  (سده   دوره سلوکی  در   این هنر اشکانی ناشناخته نبود.  
یافت، اما  راه    ان اشکانی به دور   بعدها رفت و  ی به کار م   پ.م.) 

وسیعی یافت و در عصر ساسانی و سپس  در این دوران کاربرد  
  دوران اشکانی همچنین    اسالمی به طور گسترده استفاده شد. 

نخستین دوره استفاده گسترده از هنر دیوارنگاري  توان  را می 

تواند داراي دالیل فنی و  که گسترش آن می    در ایران نامید 
 هنري گوناگون باشد. 

اشکانی   ي: گچبر - 1-2 دوره  گچبري  ن   هنر  از  ظر  را 
می ویژگی  هنري  و  هاي  هخامنشی  حجاري  هنر  با  توان 
به  یان  اشکان   4قابل مقایسه و رقابت دانست.   ونان ی   ی تراش سنگ 

  آن از  ي و برا   دادند می  ت ی اهم  ار ی ساختمان بس و تزیینات نما  
و   م   ی نقاش گچبري  دوره  کردند ی استفاده  در  تکنیک،  این   .

 سال ǀ 41 شمارة ǀ 3 پاییز 1399
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و  لعابدار   ي جا   ی ساسان   اشکانی  را  دوره هخامنشی    آجرهاي 
هاي منحصر به فرد  ویژگی   ). Tajvidi, 1971, P. 17(   گرفت 

این  است.    ده ش   آرایه گچبري استفاده از  منجر به گسترش    گچ 
نظر بر  سادگی  به    ر ی پذ انعطاف   ماده  مورد  کشیده    سطوح 
توانست  می   کرد و هنرمند گیرش پیدا می شد و به سرعت  می 

زمان،   کمترین  با  در  را  وسیعی  گوناگون  آرایه سطح  هاي 
دیوارها،    بپوشاند  ساختمان،  نماي  شامل  سطوح  این  که 
  یفراوان شد. از طرفی با توجه به  ها می ها، قرنیزها و تاقچه ستون 
در قلمرو پارتیان، نگرانی از بابت کمبود مواد اولیه  گچ  سنگ 

نداشت.  وجود  اشکانی    معماري  دوره  در  آغاز گچبري  زمان 
  سده در  ، آغاز این آرایه  5مشخص نیست. به عقیده دبواز   دقیقا 
در معماري، و از    وان ی ا عنصر    ی همزمان با معرف ي  الد ی اول م 
(میان غرب    ي ها ن ی سرزم  می   رودان) پادشاهی  دهد  روي 

Wagner, 2002, P. 216)  ;  (Debevoise, 1941, P. 54 .    اما
را  آن   ي گچبر   و گیرشمن   هرتسفلد   برخی پژوهشگران مانند 

 ; Hertzfeld, 2002, P. 299دانند ( ق ایران می از شر   برآمده 

Ghirshman, 1991, P. 37  ند معتقد   کالج ). برخی نیز مانند  
ت داد،  ب نس   ن ی سرزم   غرب   ا ی آن را به شرق  آغاز  توان  ی که نم 

،  ) Colledge, 2009(   زمان اتفاق افتاده هم   باً ی در هردو سو تقر و  
را   آن  دوره    ی گچ هاي  آرایه .  ند ن دا ی م   ی ران ی ا   ابتکار   ک ی اما 

شامل به   ی اشکان  هندس   طورکلی    ،جانوري   ، ی انسان   ، ی نقوش 
نقوش   ی اه ی گ  می ب ی ترک و    اي اسطوره   و  آنها  ی  در  که  شود 
  اهمیت  ، یی نما رخ تمام ي مشخص این دوره همچون  ها ی ژگ ی و 

وضوح قابل مشاهده  یی و پوشش بومی به گرا عت ی طب   ات، یی جز 
  نقوش   ابداع ی و  ع ی اشکال طب   ي ساز ی هندس است. همچنین  

پارتیان  در  که    ی م ی اسل  دوره ،  دهد ی م   رخ گچبري    يها در 
فراو   ی اسالم هنر    ویژه به   ي بعد  ( ا ی ن  ا کاربرد   ,Ferrierفت 

1997, P. 57  ،( دهد. که تاثیر عمیق هنر اشکانی را نشان می  
اخذ    هلنی با واسطه از هنر    ي گچبر   اگرچه   ها، پژوهش بنابر  

  در ند، اما بود   داراي سبک غربی   موضوعات ه و بسیاري از  شد 
شده است. در  ترکیب    تر کهن   ی ران ی با تزئینات ا   اشکانی دوره  

  و از نظر سبک اجرا تلفیقی بوده  غالب    شرقی   نیز شیوه   ساختار 
 Afrazadeh & Pour  ه است بود   ی و هخامنش   ی ونان ی از سبک  

Bakhtiar, 2015, P. 505)  اما عناصر یونانی به کار رفته در .(

تدریج جاي خود را به عناصر  دوره اشکانی، با گذشت زمان به 
توان چند دلیل براي آن در  دهند که می بومی و شرقی می 

رودان،  نخست اینکه سلوکیان پس از تصرف میان   نظر گرفت. 
م   ي بر از گچ   بناها   ستن آرا براي   چنان    گچ   و   گرفتند ی بهره 

  ر یی تغ   ی ونان ی داشت که اشکال    ي و دستکار   ي ر ی پذ ت شکل ی قابل 
  ن ی ا   د ی ترد ی مضمحل شد. هر چند ب   ت ی و در نها   افت ی   ار ی بس 
ها  که نگاره   ی بود که کارگران  ز ی ن  ت ی واقع  ن ی ا   ناشی از  رات یی تغ 

 .Reuther, 2008, P(   از آنها نداشتند   ی کردند، درک ی را اجرا م 

). این دستکاري و تغییر، به صورت عمدي یا سهوي در  534
هاي نیمه  دوران اشکانی نیز ادامه یافت. از سوي دیگر در میانه 

هاي شرقی و ایرانی  دوم سلطنت اشکانیان، بازگشت به سنت 
بینیم، که هم  هاي اشکانی می را در آثار مختلف ازجمله سکه 

سکه  دستخ پیکرنگاري  کتیبه ها  هم  و  شده  تغییر  هاي  وش 
 ). Garshasbi, 2018, P. 138گردد ( ها ظاهر می پارتی بر سکه 

هاي  هاي گچی در بعضی از محوطه حلیل آرایه و ت  ه ی تجز 
را نشان    دو نوع گچ استفاده از   این دوره مانند قلعه یزدگرد، 

اول :  دهد می  متغ   تی از سخ که    ، خشن گچ    توع  قوام    ي ر ی و 
ب برخوردار   و  قرار  ه بوده  استفاده  مورد  کار  زمینه  عنوان 

گچ،   ن ی ا   گرفت. می  مانند  اجزا   ي حاو   نوع  ریزتر  ي  ها دانه ي 
ذغال  و  آجر  و کوارتز،  رس   مانند بزرگتر   اي اجز   ،    و   خاك 

با    و خالص و   د ی سف   نرم است که   گچ نوع دوم،  .  یزه است سنگر 
این نوع    سه عملکرد براي   تاکنون بوده است.    کنواخت ی قوام  

  ي را ب   نهایی پوشش    ک ی : به عنوان  شناسایی شده است گچ نرم  
آرایه  واحد  عنوان    اي، یک  برا   ک ی به  هاي  شکاف   ي پرکننده 

  که   ، ها اصالح آرایه   براي تکمیل و و    بستر، در گچ    ایجاد شده 
 Keall).ی بر آن انجام شده است ( پس از اتمام طرح اصل   ی مدت 

et al., 1980, P. 11   باآرایه اشکانی  دوره  گچی    هاي 
شد که  آنها اجرا می   ترکیب   یا   ي گیر قالب   ، هاي برش تکنیک 

براي قطعات بزرگ در محل، و براي قطعات کوچک به صورت  
می  انجام  است.  انتقالی  درگچ  گرفته  استفاده    مورد 

خاصیت  که    زنده است   ا ی موسوم به تیز  کنده،    ي ها ي گچبر 
داد  ، و به هنرمند این امکان را می نداده  خود را از دست   گیرش 

نشده    کامال خشک که    زمانی تا    که پس از کشیدن آن بر محل، 
، به  این نوع گچبري در  دهد.  آن ادامه    ي بر رو   ي پرداز به نقش 
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  از طرح است که   ی بر بخش  د ی تأک   ، رسد در همه موارد ی نظر م 
صورت  نشان    به  است برجسته  شده  حال داده  در  که    ی . 

اثر و سایه   نه ی زم پس  در  که  م   اي  به دست    ک ی ،  د ی آ ی برش 
کم در در  ي (دست مورد   چ ی است، اما ه   آرایه   عنصر مهم در 
به عنصر غالب    ی کار منف   قسمت   وجود ندارد که   قلعه یزدگرد) 

بر  متکی    ي، بسیار رگذار ی تأث   ي برا نقوش  شود. اگرچه    ل ی بد ت 
این روش در دوران اشکانی بیش  .  هاي ایجاد شده هستند یه سا 

از آنجا که به  گرفته است.  از روش دیگر مورد استفاده قرار  
ابزار بکار    اثر تخریب شده،    مرور زمان سطح نقوش ساییده و 

زنی به مرور زمان از میان رفته است. اما  در برش و نقش   رفته 
این  بر روي قطعات  را  نوك تیز  ابزار  نشان برخی  توان  هنوز می 

در روش دیگر   ).8,13PP, .Keall et al .(   6مشاهده کرد   دوره 
قالب  یعنی  مختلف  قسمت گیري،  گچبري  با  نقوش  هاي 

ساخته و پس از پرداخت    مختلف هاي  قالب ریختن گچ نرم در  
ها با گچ پر  شد. سپس فضاي بین بلوك روي سطوح نصب می 

تکنیک  می  این  از  استفاده  با  د شد.  اندك  زمانی    ر قطعات 
نصب می  و  براي ساخت  ها قالب   شد. ساخته  رفته  کار  به  ي 

یا چوب  گل پخته  ،  و از جنس گچ ها به اشکال مختلف  بلوك 
ب ه ب   و   بود  مثبت  یا  منفی   ,Colledge)رفت می   کار ه صورت 

1977, P. 74)  .   از    ها مانند ستون  براي قطعات بزرگ   همچنین
  آثارو در برخی    )، 5  شکل (  شد چند قالب کنار هم استفاده می 

قالب  بر  نامناسب  فشار  اثر  عمدا،    در  یا  برجستگی یا  ها 
آن    وجود   توان به ایجاد شده، که با دقت می   ی های فرورفتگی 

قطعات (قلعه    در پشت بعضی از   نیز   گاهی   )، و 6  شکل (   پی برد 
انگشت فرورفته دیده می  اثرات  اقدام  یزدگرد)  این  شود، که 

هایی  سوراخ نیز   و گاهی  بود دیوار    بر  ها بلوك   نصب بهتر براي 
راحتی  و  استحکام  ایجاد    براي   Keall et).شد می نصب 

al.,1980, PP. 12-15)    
بسیاري از آثار  به علت شکننده بودن گچ و گذشت زمان،  

با این وجود نمونه    .مربوط به دوران اشکانی از بین رفته است 
محوطه گچبري  از  همچون  هایی  قلعه    آشور، هایی  اوروك، 

و غیره به دست آمده است  خواجه  کوه  ضحاك، قلعه یزدگرد، 
  هنرمندان این دوره است.شان گواه مهارت  اجراي خالقانه که  

  م ی معماران به تقس   ل ی تما   ه دهند نشان هاي این دوره  گچبري 

  تکرار   نقوش از    یی و نوارها   مسطح گچی   ي ها بلوك   سطوح به 
  تاحدي   است که   هایی نقشمایه شامل    وارها ی د   ن ی ا   شونده است. 

  ی هنر غرب   توان آنرا اما نمی غرب است،    عناصر هنري گرفته از  بر 
تنها به    ی هلن هنر    رات ی که تاث اي  دوره .  (Keall, 1986)امید  ن 

  ن ی ا   است.   مشهود آشور    آثار   ، در اند مبهم عرضه شده   ی شکل 
  ی هلن هنر  نفوذ    زان ی م رودان  میان ناست که حداقل در  ع بدان م 

و دوره بازگشت به    ف ی ضع   ار ی بس   ی ح ی در آغاز سده اول مس 
گرفتن اصول    ده ی ناد .  آغاز گشته بود   ی شرق   ي ها سنت   ي سو 
  کاخ   ي نما   ي گچبر   ن یی را در تز ی  بوم   ي ها ي در معمار   ي هنر 

ها  ستون به ش   گچ و سنگ بر   نات یی با تز   نما این  .  م ی ن ی ب ی آشور م 
که و   م   عناصري  هموار    زان ی از  حد   نما سطح    ممکن  تا 
  ، سبز   ، سرخ   ، زرد   ي ها رنگ و در آن  کاست آراسته شده بود،  ی م 

آب   ي ا قهوه  کار    ی و  به  مهارت   & Sarfaraz(  بود   رفته با 

Firouzmandi, 2008, P. 222 ; Reuther, 2008, P. 542  .(
پنجره   اطراف در    ي بند قاب همچنین   و  در   ها در  دوره    که 

دوره اشکانی و کاخ آشور  ، در  ی نقشی کاربردي داشت هخامنش 
به    ور تزیین و جلوگیري از یکنواختی منظ به   تنها دون روزنه و  ب 

شد.   گرفته  آجري  وارها ی د کار  به    نیز، ي  برون  و  درون  در 
  ي مختلف وها به رنگ ی  هندس   ي ها طرح با    ي قطعات گچبر 

آراسته اه ی گ   زه ی ل ی استر   ي الگوها  نمونه   . بودند   ی  دیگر  هاي  از 
  ي ها ه ی را آ توان به  پارتی که از الگوهاي یونانی دور هستند می 

براق    ي ها با رنگ دست آمده در ورقا اشاره کرد که  به   ی گچ 
شکل  (   هاي آشور بودند راي همان ویژگی و دا   شده   ي ز ی آم رنگ 

 ، الف). 7
هاي مشابهی در سلوکیه نیز به دست آمد  نمونه گچبري 

هاي این محل نشان داد که گچ  هاي دقیق گچبري و بررسی 
داده  شکل  موردنظر  محل  روي  مالیدن  از  پس  زیرا  را  اند. 

 ,Reuther, 2008اند ( هاي تیز، آشکار و روشن ساخته شکل 

PP. 536/7  ;  Colledge, 2009, P. 149  .(  ساختمان    ک ی در
که    در   پارتی  توسط   سده در  اروك  مورد    7لوفتوس   نوزدهم 
نیز به نمونه تزیینات گچبري مانند آشور    ت قرار گرف   کاوش 
آثار خوریم برمی  این  بر   .  موزه  می   ا ی تان ی در  و    شود نگهداري 

.  7  شکل کرده است ( خود را حفظ    ی اصل   ي ها رنگ همچنان  
در    اما   ). ,Kröger, 2005  (Simpson, et al. 2012, P. 209 ب) 
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دورااروپوس   هاترا   ي معمار  آشور    وضعیتی   و  با  متفاوت 
است    مشخصا سنگ آهک   ی، مصالح سنگ در هاترا  .  بینیم ی م 

ي آشور  گچبر   ي نما   و کامال متفاوت با شده    ده ی با دقت تراش   که 
  یهلن   ی اشکال   و   ها ی با نقاش   وارها ی د نیز  دورااروپوس  در  است.  

گچبر  نزد   ي با  رابطه  گچبر ی  ک ی بدون  اج   ي ها ي با    را آشور 
اندك  استفاده    ي برا ).  Reuther, 2008, PP. 541-543(   اند شده 

تکن   ي از گچبر  باال نه   ک ی و  این محل چندان  در    توان ی م   ها  
شاخه   مانند   ی ل ی دال  به  همچون    گر ی د   ي هنر   ي ها توجه 

نقاش   ی سنگ حجاري  ، که احتماال  درنظر گرفت را    دیواري ی و 
هلنی،  به  فرهنگ  نفوذ  تحت  مناطق  به  نزدیکی  وفور  سبب 

 کمبود گچ در آن مناطق روي داده است. و    ، سنگ 

 

 
 

 
 

. طرحی از یک آرایه گچی  5شکل 
 چند قالبی در قلعه یزدگرد

 (Keall et al.,1980, P. 36) 
 

بعضی از . اثر انگشت بر 6شکل 
 هاي گچی قلعه یزدگرد آرایه 

(Keall et al.,1980, Pl. IXc, and 
cf. Pl. VIb) 
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موزه   تیساوبکشف شده در اوروك ( يقطعه گچبرب: باال چپ:  ).Reuther, 2008, P. 537( یگچ آرایهورقا، قطعات  :باال راست . الف.7 شکل
 .https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1851-0101-311 آدرس:، ایتانیبر

 ). 1396(نگارنده، كبه دست آمده از قلعه ضحا هاي گچی: آرایه نییپاج. 

 
گچبري  مقابل  نقطه  میان در  الگوهاي  هاي  از  که  رودان 

  زدگرد ی قلعه    ي ها افته کنند، ی هندسی و انتزاعی استفاده می 
از نقوش به صورت  ران ی در غرب ا  ، دربردارنده تنوع وسیعی 

از نمونه   و کنده است   8قالبی  فرد گچبري  هاي منحصربه که 
گنبد از آجر ساخته شده و به  تاالرهاي گچ   این دوران هستند. 

نقوشی که    شده بود.   ن ی تزئ   ی گچ   هاي بلوك   با   صورت گسترده 
می  دیده  بنا  این  و ،  شود در  گیاهی  چلیپایی،  نقوش    شامل 

پیکره مجموعه  نقوش  از  غنی  و    ی وان ی ح ی،  انسان اي  اي 
که افسانه   ات موجود  هستند  در    ي تعداد   اي  موارد  این  از 

 .Kröger, 2005 ; Keall, 1996, Pاند ( ها اجرا شده سرستون 

) کیل براساس تزیینات گچبري اظهار داشته که این بنا  166
از   یکی  دژ  است  باشد ممکن  اشکانی  دوره  نقوش    . اشراف 

هاي نادر گچبري با محوریت انسان  انسانی این محوطه از نمونه 
هاي قلعه  همچنین الگوهاي به کار رفته در گچبري   هستند. 

با شکل   ي اصل آزاد یزدگرد که در آن     ای   ی هندس   ي ها هنر 
م   اهان ی گ   ي ساز مسبک  در  از    ، خورد ی به چشم  مهم  عوامل 

اسالم   شرفت ی پ  این  Keall, 2002, P. 57(   ودند ب   ی هنر   .(
مشخصات   ها ي گچبر  از  ا   بسیاري  بازتاب  دوره    ن ی هنر  را 

  آبی  ، تیره ، سبز  اخرایی   زرد   هاي بسیاري مانند رنگ دهند و  می 
و  بنفش  قرمز،  می   و  دیده  آنها  در  تند    شود صورتی 

 )(Simpson, et al. 2012, P. 210  از سوي دیگر با بررسی نوع .
توان به نتایج مفیدي دست  ها می افزودنی این گچبري ماده  
چرا یافت  ماد   .  نوع  حد   ی افزودن   ەٴ که  و    بومی   به جن   ي تا 

ط  مرتب   دسترس  در   ی با منابع معدن   د ی دارد، که شا   ي ا منطقه 
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براي  رابطه مؤثر است.    ن ی نیز در ا  ی و احتماًال بافت زمان  باشد 
آزما  اساس  بر  گچبر   ي ها یش نمونه  در  شده    ي ها ي انجام 

پودر   ، زدگرد ی قلعه  به   از  ماد مرمر  استفاده    ەٴ عنوان  چسباننده 
ها  اما در شرق قلمرو پارت ).  Keall, 1980, P. 41(   شده است 

کوه  در  و  و  گچبري  از  دیگري  شاخص  آثار  خواجه، 
در سمت چپ و راست    9ي به دست آمده است. وار دی نقاشی 

بنا مرکز   اط ی ح  این  ا   ي  داشت   م ی عظ   وان ی دو  ب ،  وجود    ه که 
شامل    ات ن ی تزئ   است. شده آراسته    ی نقاش   نات ی ها و تزئ ي گچبر 

پ  مستق   ی چ ی چاپ ی نقشه  خطوط  بر    م ی از  عمود    و  گر، ی کد ی و 
دوا   ي ا اره   ي ا ه دندانه  طر .  10باشد ی م   ده ی چ ی پ   ر ی و    ق ی از 

بنا،    نات یی مالط و تز   ي انجام گرفته رو   ی اب ی هاي سال آزمایش 
  که   است   بنا به دست آمده   ن ی ساخت و ساز در ا   ي برا   خ ی دو تار 

به    ي گر ی و د   ی، دوره ساسان   ل ی به اواخر دوره پارت و اوا   ی ک ی 
 Ghanimati, 2000, P. 145(   گردد اواخر دوره ساسانی باز می 

; Ghirshman, 1993, P. 327 .(  از مزایاي کار با گچ این   ی ک ی
توانست طرح اولیه خود را با ابزاري  بود که هنرمند گچبر می 

و بر اساس    نقش زده، عمق بر زمینه گچی  صورت خطوط کم به 
خواجه به دلیل  هاي کوه آن کار را اجرا کند. در برخی گچبري 

تغییر نقوش از سوي گچبر، تعدادي از این الگوها قابل مشاهده  
نوع ر ب گچ   صفحه   ک ی با    معبد ساختمان    ي ورود است.   از    ي 
که   کنده  است  شده  از  که  پارتی    سبک   برخالف   تزئین 
بزرگ    با صفحات ،  کردند می استفاده    گچی   افقی هاي  بلوك 

تواند  ی م   ر یی تغ   ن ی ا .  تقسیم شده است   بخش دو    در عمودي  
به خ ی تار   دهنده نشان  مربوط    باشد  ی ساسان دوره    ایل او   ی 

 )Mousavi, 1995, P. 89 ; Kröger, 2005 تر  ). در قلمرو شرقی
کنونی،   پاکستان  در  پارتی  معبد    ي بنا   نات یی تز اشکانیان 

ال   ال ی تکس  از  متفاوت بر چ گ   ي ا ه ی مرکب    ي،کنجور .  است   ي 
استفاده    با و   رفت ی در هند به کار م  م ی است که از قد   ي گچبر 

  ي بر همان گچ   تواند ی م   که   شد ی پودرشده اجرا م   ي ها از صدف 
صدف  از  شده  ف   ا ه ساخته  نوشته    الستراتوسی در 

دیگر    ). p. 565, Monneret de Villard ,2008( 11باشد  از 
اشکانی که می محوطه  فنون  هاي  و  تواند در شناخت سبک 

یاري  اشکانی  گچبري  با  قلعه مرتبط  باشد،  و  رسان  ضحاك 
دارند.   قرار  ایران  غربی  نیمه  در  دو  هر  که  هستند  خورهه 

باقی مانده  سازه ي  ها نماها و گچبری با مقایسه تاق پژوهشگران 
را به سده اول نسبت  کاخ آشور، تاریخ آن   با   ضحاك در قلعه 

کنگره   ي ها اقچه ت   بقایاي   در   اند. داده  به  متصل    ي ها کاذب 
  صفحات گچبري با نقوش هندسی متشکل از    ز ی دو افر ي،  ا پله 

م کوه   مشابه  و  دست  ان ی خواجه  به  ا رودان  ( آمده   vonست 

Gall, 2013, P. 98-99  Kröger, 2005; .(    با نقوش قطعاتی 
اي با نقش  ، قطعه انسانی و جانوري مانند نقش یک سرباز پارتی 

و همچنین  12است،   زده   ي بر پشت گاو   پنجه   که   شاهین یک  
و نقش  درون گل نیلوفر یا پرتوهاي خورشید،    اي چهره تصویر  

ز این محوطه به دست  ا   یک گل، از دیگر آثاري هستند که 
هاي خورهه و محلی که  در کاوش ج).   . 7شکل  ( آمده است  
داند نیز قطعاتی از  را متعلق به دوره اشکانیان می کاوشگر آن 

غ   ی رنگ   ي ها ي گچبر  آمده رنگ ر ی و  دست  به  است    ی 
 )Rahimifar, 2006, P. 69 .(    مهارت و ظرافت در گچبري، در

اوایل  دهه  پایانی دوران اشکانی و  به اوج  دوره ساسان هاي  ی 
وضوح در کاخ فیروزآباد از اواخر دوران اشکانی  رسد که به می 

هایی با تاق  قابل مشاهده است. در داخل کاخ و باالي تاقچه 
گیلوئی  به هاللی،  که  وسیله گچ ساخته شده هاي مصري  اند 

از   تخت گیلوئی تقلیدي  هخامنشی  هستند  هاي  جمشید 
براي ساسانیان که همواره سعی  8  شکل (  این تقلید  ) دلیل 

داشتند خود را وارث هخامنشیان نشان دهند مشخص است.  
اما همچنین این شواهد حکایت از آن دارد که تغییرات اساسی  
در سبک و مصالح معماري ایران طی دوره اشکانی، به حدي  

از آن  کاربردي و قابل   بوده، که ساسانیان توانستند  انعطاف 
گرایش  بیان  براي  گذشته،  مصالح  به  نیاز  خود  بدون  هاي 

 استفاده کنند. 
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 ). 1393و1392برجسته کاخ تچر (چپ) در تخت جمشید (نگارنده، هاي کاخ فیروزآباد (راست) با نقوش . مقایسه گچبري8 شکل

 
  در دوران اشکانی دیوارنگاري هم  نقاشی دیواري: - 2- 2
رونق وسیعی  سبک اجرا  ترکیب و از نظر   هم و   موضوع از نظر  

هایی مانند  که آرایه پیدا کرد. به عقیده نگارنده، یکی از دالیل این 
نمونه کاشی  رنگی که  لعابدار  آنرا در دوره  هاي  هاي درخشان 

، در زمان اشکانیان رونق خود را از دست  13بینیم هخامنشی می 
ی  نقاش سبک هنري    باشد.   ي وار ی د   ی نقاش   تواند رواج دهد می می 

  ی و یونانی ران ی ا   ي ها مولفه ی از ب ی ترک   ابتدا  در نیز مانند گچبري  
کاسته و از    هلنی هنر    ر ی از تاث   ي الد ی سده اول م   مه ی از ن بود، اما  

 استفاده شد.   یی گرا حجم   ک ی تکن   ي خطوط به جا 
به  گچ  از  گل،  کنار  در  دوران  این  بستر  در  عنوان 

می دیوارنگاره  استفاده    هاي دیوارنگاره   ی دان ی م   ی بررس شد.  ها 
ساختار کوه  نظر  از  که  داد  نشان    ي رو آنها  تمام    ي خواجه 
صاف و هموار    ي برا   . از خشت و گل اجرا شده است   ی گاه ه ی تک 

تک  از کاهگل  آن    ي رو   خشتی   گاه ه ی کردن سطح  اندودي  با 
  ، از گچ   ي بستر   ه ی با ال   اندودن سطح آن شده و پس از  پوشانیده  

کاربرد گچ    ). Bater, 2010, P. 325(  شده است   ی آن نقاش   ي رو 
هم در  اندود گچ   در این زمینه چند مزیت داشت. ابتدا اینکه 

ک شدن تقریبًا هر نوع  پس از خش زمان مرطوب بودن و هم  
می  خود  به  را  گچی    .فت پذیر رنگی  زیرسازي  دیگر  مزیت 

ایجاد   ماده  این  که  است  سفیدرنگی  بستر  گل،  به  نسبت 
زمینه سفید باعث شد که هنرمندان بتوانند  کند. این پس می 

ایجاد  طیف  اشباع  مقدار  تغییر  با  را  مدنظرشان  رنگی  هاي 
ها با غلظت بیشتري به  گ گونه که در برخی موارد رن کنند. آن 

عالوه بر    . کمتري است   غلظت برخی موارد داراي    کار رفته و 
صاف و بدون خلل و فرج    ي بستر   وار، ی د   ي بر رو   ی نقاش   آن، در 

آن بوده است و با    جاد ی ا   ي ماده برا   ن ی الزم بوده که گچ بهتر 
بستر به    ن ی بر ا   س ی اندود خشک و خ   ي رو   ی دو روش نقاش 

اندود    ي رو   ی است. در روش نقاش   شده ی پرداخته م   ي نگار نقش 
آن با استفاده    ر مرطوب کرده و ب   ی را اندک   ی خشک، سطح گچ 

  کردند ی م   ی که با آب آهک مخلوط شده، نقاش   یی ها از رنگدانه 
کمتر  دوام  رو   ي که  بر  دوم  روش  در  است.  اندود    ي داشته 

رنگدانه   س ی خ  با  نقاش ی م   ی نقاش   ی معدن   ي ها گچ  و  و    ی شد 
  شتر ی کار سبب دوام ب  ن ی شدند که ا ی همزمان خشک م اندود 
. در حقیقت به  ) Lucie Smith, 2008, P. 157شد ( ی م   ی نقاش 
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  نیازي به افزودن مواد چسباننده گچ،    یی ا ی م ی خواص ش   دلیل 
رو   براي  بر  رنگ  رنگدانه   نبود.   سطح   ي حفظ  که  در    ها چرا 
پس از    و   کرد به بستر گچی مرطوب نفوذ می با آب،    ب ی ترک 

رنگدانه  مرطوب   جذب  گچ  همزمان  گچ    ، توسط  رنگدانه  و 
  واکنش   ن ی ا   ، که  د ا د ی و با هوا واکنش نشان م شده    ک خش 

  پس از خشک شدن   دانه رنگ   ت ذرا تا    شد ی باعث م شیمیایی  
 Moraو از زیرزش آن جلوگیري شود (   در گچ به ثبات برسد 

et al. 1984 نیز باعث  ه اشکانی  دور   در   یی گرا ت ی واقع   ). تمایل به
و    باشد   ک ی نزد به واقعیت  ها  رنگ ود تا  تالش ش   شده است که 

ي استفاده  ها نمونه نمود. زمینه سفید گچ این امر را میسر می 
  ه، ی سلوک   ي وارها ی بر د   توان ی را م   از رنگ بر ارایه هاي گچی 

کوه  وارکا،  و آشور،  قلعه ضحاك  »  د ی د   زدگرد ی   قلعه   خواجه، 
 )Ferrier, 1997, P. 54 (  . ها  شواهد یافت شده از برخی محوطه

دیواري در دوره اشکانی  به روشنی حکایت از رونق هنر نقاشی 
و جنوب روسیه   رودان میان   ، ترکستان غربی دارد. براي نمونه 

اشکانیان از  دیوارنگاره  ی  های نمونه   دارنده دربر  .  هستند   دوره 
نسا  قطعه  در  شده  یافت  آذینی  نمایا نیز  هاي  قطعات  نگر 

و  پراکنده   می هستند  نیز  آشور  را  در  آثار  این  مشابه  توان 
هاي  اما نمونه ).  Morgenstern, 2008, P. 1597(   مشاهده کرد 

دیوارنگاره  در    ن ی ا   شاخص  محوطه  دوران  و  کوه دو  خواجه 
م  در  آمده به   انرودان ی دورااروپوس  که  است   دست   ،

از ویژگی منعکس  بسیاري  اشکان هاي  کننده  در   است.   ی هنر 

  ي گچبر   ي کهندژ، عالوه بر مرکز   ي بنا   ي وارها ی د و  خواجه  کوه 
نق  گل و و  برجسته  اشکان   مربوط  یی ها ی نقاش   ی، ش    یبه دوره 

  ی، و تاالر نقاش   ی دروازه جنوب   آنها از   بخشی از که    داشت وجود  
شکل  (   14ه است به دست آمد   ی دروازه شمال   از   ز ی ن   ی و دو نقاش 

کوه   که   ن ی استا   ). 9 بررسی  دادنخستین  انجام  را    خواجه 
نقاشی 1915-1916(  رنگ   هاي م.)،  دلیل  به  را  شکل  آن   ،

نقوش و نوع پوشش که تشابهاتی با نقوش بودایی آسیاي میانه  
)  10شکل  ی تشخیص داد ( هلن - یی از هنر بودا   داشت، متاثر 

 )Stein, 1928, PP. 917-18 آزمایش بر    هاي ).  گرفته  انجام 
اکنون    که کوه خواجه    ي وار ی د   ی نقاش   ات قطع   بستر   و  ها رنگدانه 

دهد  ی نشان م   شود، نیویورك نگهداري می   تن ی در موزه متروپول 
  کلسیم  ت سولفا (   خالص   گچ   ها، رنگ نقاشی   د ی سف   ن ی که زم 

  بات ی ترک و رنگ پوست نیز از  قرمز    هاي رنگدانه ) است، و  به دوآ 
  ل ی و تحل   اند. همچنین تجزیه ساخته شده گچ    همراه با   ی آهن 

  ی نشان داد که عناصر اصل   توسط پراش اشعه ایکس   ها نمونه 
  ي از اجزا است که هردو  و گوگرد    م ی کلس   ها نمونه   موجود در 

نشان    ها دیوارنگاره   اه ی خطوط س همچنین بررسی    .گچ هستند 
که    ی هنگام و  ،  ی نقاش   ند ی ر اواخر فرآ د دهد که این خطوط  می 

شدند.   اضافه  بود،  خشک  نسبتاً  دلیل  سطح  همین  به 
ه  اند، ب که براي رنگ مشکی به کار رفته   ی کربن   ي ها رنگدانه 

نقاط    ي ار ی نخورده و در بس   وند ی پ   گر ی د   ي ها ه ی با ال   ی خوب  از 
 (Kawami, 1987, P. 49, 52).  اند پوسته شده 

 
 
 

 

 
 

 (Kawami, 1987, P. 38).خواجه هاي قسمت شرقی تاالر نقاشی کوه. طرحی از دیوارنگاره 9شکل 
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 ) Ghirshman, 1991, P. 43خواجه (. نقاشی سه مغ از کوه 10 شکل

 
با شواهد بسیار    ی پارت   دیوارنگاري   هنر   نیز دورااروپوس  شهر  در  

  ي، ر ی پالم   ان ی معبد خدا   ي بنا   چهار   در این شهر،   قابل پیگیري است. 
مهر،   درخشان   رنده ی دربرگ   سا ی کل و    سه ی کن معبد  از    ی آثار 

اجرا که  هستند    دیواري ی نقاش  صحنه  مذهب   ي شامل    ، ی مراسم 
و تقریبا در همه آنها   است  دیگر  ی فات ی مراسم شکار، و مراسم تشر 

). اگرچه برخی از  11 شکل (   شود. دیده می   گیري دور نقوش م قل 
و اجرا شده    15هاي دوراروپوس را از نوع فرسکو پژوهشگران، نفاشی 

شناس آمریکایی کالرك  دانند، اما باستان بر بستر گچی مرطوب می 
هاپکینز که در این محوطه به کاوش پرداخته است، معتقد است  

  16تمپرا   از نوع بلکه    هاي دورااروپوس فرسکو نیستند، که دیوارنگاره 
ناخواسته    سایش و در صورت    اند، بوده و بر بستري خشک اجرا شده 

و هنگامی  پس از کشف  . به همین دلیل شوند ی م  محو  ی به راحت 
 ,Hopkinsمحو شدند (   تا حد زیادي   در معرض نور قرار گرفتند که  

1992, P. 15 .(   سبکی دیوارنگاري اشکانی،  هاي تکنیکی و  ویژگی
به دوره ساسانی منتقل شد، و به عقیده نگارنده نقوش و    در نهایت 

در برخی آثار دوره ساسانی  یابی هاي این دوران قابل تشابه اسلوب 
 هاي مانی و یارانش هستند. همچون نگاره 

 

 
 . نگاره کونون در دورااروپوس 11شکل 

 (Breasted, 1924, P. 115) 
 

 سال ǀ 41 شمارة ǀ 3 پاییز 1399

342



 

 

 ي ر ی گ جه ی نت 

بررسی  به  توجه  میبا  را  اشکانی  دوران  عصر  ها،  توان 
فنون  شرق    اعتالي  و  ایران  در  گچ  با  مرتبط  هنرهاي  و 

دانست.   دل  گچنزدیک  به  لیبه  باال  عنوان مالط استحکام 
به دلیل زودگیري، تغییر نوع   اي داشت، واستفاده گسترده

هاي منحنی و گنبد را میسر پوشش بناها به سوي پوشش
و تغییر   تراش  تیبودن و قابل  ر یپذانعطاف  دلیل  به  کرد، و 

شدن خشک  رفت. نییتز  يگچبر  براي  زمان  کار  به    ی 
گذشته از فراوانی، سهولت و صرفه اقتصادي استفاده از گچ،  

اشکانی می معماري  در  تحول  سیر  بررسی  دالیل  با  توان 
کرد.  استنباط  گسترده  کاربرد  این  براي  نیز  را  دیگري 
خصوصیات هنري بومی پارتیان و همچنین مناطق تحت  

منجر به تغییرات وسیعی   شان در کنار تغییر مصالح، سلطه 
ها و هم عناصر و تزیینات وابسته به هم در نقشه ساختمان 

آن شد، و با افزایش تجربه استفاده از ماده گچ در این دوره،  
ایده ترکیب  با  یک  که  گرفت  شکل  اشکانیان  براي  آل 

معماري  توانستند  آن  از  سبکی استفاده  به  را  شان 
یش از خود بدل کنند.  فرد و متمایز از معماري پ منحصربه 

کاربرددر مجموع می اشکانی    را در   گچ  توان در معماري 
مهم  چند از  یکی  کرد.  پیگیري  کاربردها،  زمینه  ترین 

ی و مالط  از مصالح ساختمان  یکیعنوان  بهاز گچ    استفاده
هاي منحصر به در دیوار و پی بناها بود که به دلیل ویزگی

به معماران این فرصت را   داد تا بناهاي مستحکم و  فرد، 
هاي عظیم را ایجاد کنند. در این دوره از باشکوه، با پوشش

گچ براي اندود دیوارها و افزایش استحکام و زیبایی بنا نیز  
هاي درخشان آن را در اواخر این شد که نمونه استفاده می

بینیم.  دوران و در محوطه هایی همچون کاخ فیروزاباد می
گچ بستر  از  استفاده  همچنین  دیوارنگاره  خلق  براي  ی 

نمونهمی که  محوطهشد  در  آن  از  همچون هایی  هایی 
خواجه و دورااروپوس به دست آمده است. در نهایت،  کوه

آرایه  از   استفاده  دوران  این  بسیاري  در  رونق  هاي گچی 
یابد که در ابتدا با نقوش هندسی و ساده، و سپس با  می

پیچیده متنوع  ترنقوش  بناهاي    عنوانبهتر  و  اصلی  آرایه 
ازآنجا که گچبري،  کند.  اي پیدا میاشکانی کاربرد گسترده

ویژگینقاشی اشکانی  دیگر  هنرهاي  و  تقریبا  دیواري  هاي 
توان کنند، در نتیجه با پیگیري آنها مییکسانی را دنبال می

تا حد زیادي سیر تحول سبک هنري این دوران را دریافت. 
و هنر این دوران تاثیر پررنگ فرهنگ    در ابتدا در معماري

تر شده و  تدریج این تاثیر کمرنگبینیم، اما بههلنی را می
پررنگ و شرقی  بومی  نفوذ هنر  اشکانی  اواخر دوره  تر در 

عنوان یک سبک کامال  گردد و معماري و هنر اشکانی بهمی
این    گردد.هاي منحصر به فرد تثبیت میمستقل و با ویژگی

سالیق شرقی، و هم    با تواند هم به دلیل مغایرت  تغییر می
باشد.  گرفته  صورت  اجتماعی  و  سیاسی  در    مالحظات 

نهایت سبک معماري و هنر شکل گرفته در دوره اشکانی،  
عناصر و تجارب خود را از نظر تکنیکی و هنري به دوران  

ها در دوره  کند و این عناصر و تکنیکساسانی منتقل می
توان بخش  که امروز میطوري رسد. بهیساسانی به تعالی م 

مدیون  را  اسالمی  معماري  و  هنر  شکوه  از  بزرگی 
هاي معماري و هنر دوران اشکانی و سپس ساسانی  تکنیک 
 .دانست

 
 

 ي سپاسگزار 

 را وي پژوهش نیا انجام  در ی کهز تمام کساننگارنده ا
 . داردرا  یقدردان و سپاسگزاري، کمال دادند  اريی

 

 مالی منابع  

 .شده است   ه ی ته   نویسندهتوسط    پژوهش  ن ی ا  ی مال  منابع
 

 تعارض منافع 

 .وجود ندارد
 

 نوشت پی 

مالط    يانجام گرفته رو  یاب یهاي سالآزمایشبراي نمونه   .۱
مشخص ساخت و ساز    يبرا  خیدو تارمحوطه کوه خواجه،  

  ، ی ساسان  لیبه اواخر دوره پارت و اوا  یکیکه    کرده است
د می  يگریو  باز  ساسانی  دوره  اواخر   گرددبه 

.(Ghanimati, 2000, P. 145)  
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ی براي نمونه تخت مانند آن در دوره هخامنشهاي  اتصال .۲
 شود. می  دهید زین جمشید

موضوع .۳ بودن  تواند یم  این  متداول  دهنده  ق  تا  نشان 
روسکنج  گنبد  احتماال  و  شرق  سکنج  يدار  در  ها 

ولباشد  پارت  ی شاهنشاه پابه  ی ،  گونه    نیا  ان یرتظاهر 
ا  يسازتاق  به  نکردند   ی غرب   يهاالتیرا  منتقل    خود 

)Reuther, 2008, P. 548 .( 

  ل یبه دلدر دوره اشکانی، شاید    استقبال کم از این تکنیک .۴
در این دوره  حجاران زبردست    ا ی عدم وجود سنگ مرغوب  

 بوده باشد. 

5. N.C. Debevoise 

به دست آمده    یقطعات گچ  زدگرد ینمونه در قلعه    يبرا .۶
 Keall et( شودیآن مشاهده م  يرو یدگیکه آثار خراش

al. 1980, P.13 .( 

7. W. K. Loftus 
روش قالبی در قلعه یزدگرد به دو صورت تکی و ترکیبی   .۸

می قسمتاجرا  و  قالبشد  با  محتلف  مجزا هاي  هاي 
می متصل  هم  به  سپس  و  شدند  ساخته 

)Mohammadifar, 2010, P. 239.( 

دانست    یر ابتدا آن را مربوط به دوره ساسانهرتسفلد د .۹
در سده اول،    انیاما بعدها مرحله اول را به گسترش اشکان

 ,Hertzfeld( نسبت داد انیرا به ساسانو دوره پس از آن

2002, P. 298   .( 

  نیشده در ا  افتی  یبا نقوش هندس  يگچبر  يهاه یآرا  نیا .۱۰
 محوطه، به آثار ورقا و آشور شباهت دارد.  

  ي معبد  شانیو ا  :آمده است  نیستراتوس چنولیمتن فدر   .۱۱
  30تر از  آن که چندان کوتاه  وارید  يدر جلو  ندیگو  دند ید

  ان یها بود و در مساخته شده از صدف  يبرمتر نبود، گچ
با ابعاد بزرگ    اسیبنا شده بود که در ق  یارتگاهیز  وارید

 ,Monneret de Villard, 2008(  نمودیمعبد کوچک م

P. 565         .( 

مهر  زدیو ا  سمییترایممربوط به با آثار   توانیماین اثر را   .۱۲
 خورشید   ). چو1387. نک. زارع، شهرام. (مرتبط دانست

  ایزد   جانورنماي  نماد   شاهین  آیا :  گاو   پشت  بر  پنجه  زد
 .6پیاپی پژوهی، است؟، باستان مهر

نمانند   .۱۳ آپادانا شوش کشف  که    دارزهینقش سه  در کاخ 
در    استه  شد اکنون  برلو  پرگامون  نگهداري    نیموزه 
 شود. می

 ورك یوین  تنیاکنون در موزه متروپول  ها ینقاش  نیا  شتریب .۱۴
 . شودیم ينگهدار

 

15. Fresco 

16. Tempera 
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