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چكیده

معماري هر تمدني بيانگر مظاهر آن تمدن است و وابستگي بسياري با شيوۀ نگرش،اوضاع اجتماعي ،رشد جوامع
و هنر هر قوم دارد .اين مقاله به بررسي معماري در دوره هخامنشي و ساساني پرداخته و با بهرهگيري از منابع موجود،
معماري و سبك مورد استفاده در اين دو دوره را معرفي نموده و سپس به مقايسه آنها پرداخته است .كاخ ها ،قلعهها و
استحكامات نظامي ،بناهاي مذهبي ،آرامگاهها ،سنگ نگارهها ،كتيبهها و ديگر آثار موجود بيانگر آن است كه معماري
نشان دهنده ارزش هاي فرهنگي ،اقتصادي ،مذهبي و عظمت و قدرت شاهنشاهي است .هخامنشيان در معماري نيز
مانند سياست به تالش در راه سازماندهي و برانگيختن تعداد زيادي از اقوام و نژادها و فرهنگهاي گوناگون پرداختند.
معماري هخامنشي در طرح و كليات استقالل داشت و به عنوان شيوه پارسي مطرح است .با سقوط شاهنشاهي
هخامنشي و تسلط يونانيان و سپس روي كار آمدن اشكانيان ،شيوه پارتي جايگزين آن شد كه از نظر طرح ،عناصر،
تزيينات ،اجرا و حتي مصالح با شيوه پارسي متفاوت بود .شيوه جديد هر چند شالوده معماري دوره ساساني را شكل
داد ،اما به جهت تنوع طرح ها ،اجزا و عناصر بكاررفته و نيز اقتباس زياد از معماري مناطق مختلف ،بيشتر يك مرحله
انتقالي و مجموعهاي از تجربه ها محسوب مي شد كه تأثير پذيري از معماري هخامنشي در آن مشخص است .بعد از
پارت ها و روش يونان گرايي سطحي شان تمدن كهن ايران دوباره در حكومت كشور زنده شد .به دليل اينكه شيوه
معماري پارتي در موارد كمي تأثير در معماري ساساني داشته از آن گذشته ايم و به معماري ساساني پرداخته ايم .با
توجه به وسعت قلمرو هخامنشي و ساساني و وجود ملتها و فرهنگهاي گوناگون ،تنوع در سبك معماري ابن دو
دوره مشهود است .ساسانيان در ساخت بناهاي مختلف عالوه بر اينكه از دورههاي پيشين الگو گرفتهاند ،در جهت
رشد و توسعه معماري قدم برداشته و به سبك و معماري بناها و كاخ ها ،مصالح و تزيينات بكاررفته در بناها توجه
داشتند كه در اين مقاله به آن پرداخته شده است.
واژگان کلیدی :دوره هخامنشي ،دوره ساساني ،معماري ،كاخ ها ،بناهاي مذهبي
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مقدّمه

معماري همواره يكي از مظاهر مهم در تاريخ فرهنگ و تمدن بشري بوده است .دوره
هخامنشي و ساساني به عنوان مهم ترين دوران تاريخي پيش از اسالم از نظر سبك معماري،
همواره مورد توجه محققان قرار گرفته است .با بررسي سبك و ويژگي معماري بناهاي اين دو
دوره مي توان به اطالعات مهمي در اين زمينه دست يافت .در معماري هم مانند ساير موارد هيچ
سبكي خود به خود و بدون عامل خارجي بوجود نمي آيد  ،هنر هم در آغاز كار  ،ساخته و
پرداخته و كامل پديد نمي آيد و كمال هنر نتيجه آزمايشها و تجربيات ممتدي است كه با مرور
زمان و تالشهاي فراوان بدست مي آيد .عالي ترين هنر ايراني ،به معني حقيقي هنر ،هميشه
معماري آن بوده است .معماري ايراني ،آينه تمام از انديشههاي انساني است كه ارزشهاي اخالقي،
اقتصادي و روحيات معنوي در آن به نمايش گذاشته شده است .هيچ اثر تاريخي را نمي توان در
يك مقطع تاريخي جدا مورد بررسي قرار داد .غالباً اين كار دشوار است ،چون زمان ،اوضاع و
احوال آفت معماري است .با اين وجود مي توان اين شكاف را تا حدي با شواهد به جاي مانده از
اسناد ،روايات و آثار هنري گوناگون برطرف كرد .با مطالعه تاريخ هخامنشي و ساساني درمي يابيم
كه شاهان هخامنشي و ساساني دستاوردهاي سياسي و فرهنگي زيادي داشته اند .برجسته ترين
دستاورد هخامنشيان بي ترديد آن بود كه توانستند چنان شاهنشاهي گسترده و بي سابقه اي را به
مدت  230سال اداره و رهبري نمايند و عظمت شاهنشاهي خود را در كاخ ها ،سنگ نوشته ها،
الواح ،سكه ها ،ظروف و مقبره ها نشان دهند .دربار شاهي ساساني نيز به مقوله هنر و معماري
توجه زيادي داشته است ،چنانكه آتشكده ها يا چهارطاق ها در سراسر شاهنشاهي ساساني به
چشم مي خورد .خالقيت هنري ساسانيان در مدت چهار و نيم سده پادشاهي از پيوستگياي نسبي
برخوردار بوده است .كاخ ها جلوهاي از هنر ساختماني است و خصوصيت ممتاز آن ها ايوان
مركزي شان بود .مشخصاتي كه در تمام آثار هنري هخامنشيان به ظهور رسيد به خوبي با ذوق
هنري ايرانيان مطابقت دارد .هنر اقوام پارت كه با نام هنر اشكاني شناخته مي شود و در بين عناصر
موجود در هنر اشكاني ،مي توان عناصر هلني و هخامنشي را بازشناخت .ساسانيان به فرهنگ ،هنر
و آداب اقوام مختلف نگريستند و آنچه نيك و سازگار با آنها بود اخذ كردند .دربار پادشاهان
ساساني ،مانند هخامنشي بسيار با شكوه و تشريفات و با ابهت و جالل بوده است .ساسانيان
همانطور كه به گستردگي حوزه فرمانروايي و اعمال نفوذ و قدرت خود توجه داشتند ،به عظمت و
شكوه معماري بناهاي مختلف مخصوصاً كاخ ها و بناهاي مذهبي مقيد بودند .تأثير سبك معماري
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ساساني بر معماري اسالمي حتي با سقوط شاهنشاهي ساساني از ميان نرفت.در اين مقاله ،تالش
مي شود تا معماري دوره هخامنشي و ساساني مورد بررسي قرار گيرد و در انتها به مقايسه ويژگي
هاي معماري آن دو دوره بپردازد.
معماری هخامنشی

هنر دوره هخامنشي ما را با نخستين شاهنشاهي جهان كه يكي از منظمترين و مقتدرترين
دولت ها بوده است روبهرو مي كند(پوپ  .) 34 ، 1387 ،هنر هخامنشيان يك هنر درباري
بوده(دياكونوف  .) 180 ، 1346 ،و شاهنشاهي هخامنشي فقط نيازمند هنري بود كه بتواند عظمت
پادشاهان و به طور كلي شاهنشاهي را نمايش دهد .هنر معماري به خوبي مي توانست اين نياز
حكومت را برآورده سازد .در معماري هخامنشي آنچه بيش از هر چيز ديگر به چشم مي خورد
شكوه و جالل قصور سلطنتي است(شايان  .) 142 ، 1351 ،پادشاهان هخامنشي بهدليل
كشورگشايي هاي خود به منابعي عظيم دست يافتند و توانستند در مقياسي گسترده و گشادهدستانه
به ساختمان سازي بپردازند(كوك  .) 277 ، 1384 ،اين نظريه كه معماري عصر هخامنشي تا حدود
زيادي تحت تأثير الگوها و مشاركت غربي ها قرار داشته ،از ديرباز شايع بوده است .در اين زمينه
گرايشي وجود داشته كه آن را يكسره به يونانيان نسبت داده ،به نحوي كه هنرهاي شاهنشاهي
هخامنشي را صرفاً ،توسعه نبوغ يوناني دانسته است(بوردمان  .) 29 ، 1390 ،معماري هخامنشي
مانند معماري يوناني از هماهنگي و تناسب خاصي برخوردار مي باشد و پادشاهان هخامنشي به
منظور اتمام طرح ها و برنامه هاي بزرگ معماري و ساختماني كه در واقع نمودار قدرت و تسلط
و عظمت آنها محسوب مي شد ،در تمام قلمرو پهناور خود هنرمندان و صنعتگران آزموده و مورد
نياز را جستجو مي كردند(سرفراز و فيروزمندي  .) 115 ، 1385 ،نخستين شيوه معماري شيوه
پارسي در دورۀ هخامنشي به وجود آمد .شيوه پارسي از شروع شاهنشاهي هخامنشي در ايران تا
حمله اسكندر به ايران دوام يافت ،اين شيوه چه در حد خود ايران و چه در كشورهاي مجاور در
تحت شرايط آن روز ايران آثاري بر جاي گذاشته است(ميرلطيفي  .) 41 ، 1384 ،مهمترين آثار
ساختماني اين دوران آرامگاه ها و آتشگاه ها و كاخ هاست .ويرانه هاي كاخ هاي هخامنشي هنوز
در پاسارگاد و شوش و خصوصاً در پرسپوليس ديده مي شود .در ساختمان هاي بين النهرين
خشت خام با آجر زياد بكار رفته است ولي در كاخ هاي هخامنشي سنگ خاكستري رنگ و
ظريف كوه هاي مجاور را براي ساختن سردرها و پنجره هاي تاالرها ترجيح داده اند(واندنبرگ ،
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 .) 203 ، 1379كريم پيرنيا( ) 1556/2 ، 1362با تحقيقاتي كه در اجزاء معماري هخامنشي به عمل
آورده خصوصيات سبك مزبور را به اين شرح بيان كرده است  -1 :استفاده از سنگ بريده و منظم
و پاكتراش و گاهي صيقل و تهيه بهترين نوع مصالح از لحاظ مرغوبيت و رنگ و دوام.
 -2آماده كردن پاي بست بنا و سنگريزه و گاورس دست ساز و پي سازي و پي كوبي  ،و بناي
ساختمان بر روي سكو و تختگاه.
 -3نهادن ستون ها در حد اكثر فاصله ي ممكن و تا ارتفاع بسيار چشمگير و آرايش سر ستون
ها با جزئياتي كه براي بردن سقف و تيربارهاي سقف چوبي كامال متناسب و منطقي باشد.
 -4پوشش تيربار سقف و تير و تيرچه چوبي سخت و بريده شده.
 -5آرايش طارمي پلكان هاي كوتاه و مالرو با نقش هاي برجسته و كنگره هاي زيبا و متناسب.
 -6برش دقيق و ظريف درگاه ها و آرايش سردرها.
 -7ساختن ديوارهاي جداكننده با خشت خام و آرايش داخلي و خارجي آن بارنگ و كاشي
لعاب دار.
 -8پرداختن فرش كف با بهترين مصالحي كه در آن روزگار يافت مي شده است.
 -9آرايش پيرامون مهمان خانه ها  ،نشيمن ها  ،گنبدخانه و عمارت اصلي با استخر و آب نما
و پرديس.
 -10ارتباط آشپزخانه و مستحدثات فرعي ،با راه هاي پنهاني ،با بناي اصلي.
 -11تعبيه سايبان و آفتابگير براي ساختمان ها(پيرنيا .) 1556/2 ، 1362 ،
در ميان عناصر معماري هخامنشي  ،ستون از اعتباري خاص برخوردار است .اگرچه ساختمان
چهل ستون پيش از هخامنشيان در بسياري از نقاط جهان آن زمان متداول بوده ولي براي اولين بار
در سرزمين پارس ،فاصله ستون ها و ارتفاع آنها تا حد امكان افزايش يافته است .در حالي كه در
بناهاي مصري كه پيش از هخامنشيان ساخته شده اند ،فاصله ستون ها مساوي و يا حتي كمتر از
قطر آن هاست .با افزايش ارتفاع و فاصله پايه ها و ديوارهاي بين آنها ،فضاي حاصل وسيع تر
گشته و از ابهت بيشتري برخوردار گرديده است(تقوي نژاد ديلمي  .) 66 ، 1366 ،به عنوان مثال
معماران هخامنشي در پرسپوليس چهار نوع سرستون ساخته اند  )1 :سرستون با پيكر گاو)2 ،
سرستون با پيكر شيرهاي شاخدار )3 ،سرستون با سر انسان )4 ،سرستون با پيكر حيوانات افسانه
اي ،هر يك از انواع سرستون ها با كاربرد ساختمان ها ارتباط مستقيم داشته است(جعفري دهقي،
 .) 80 ، 1390مهمترين شاخص معماري هخامنشي فقط در بلندي ستون ها يا نقش هاي ريز درهم
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با رنگ آميزي نقش هاي برجسته نيست ،بلكه در مهارت استفاده از فضا و صفحۀ خالي هم مي
باشد(فراي .) 204 ، 1344 ،

ستونهاي پاسارگاد (اشميت)13،1388،

در معماري هخامنشي صورت سازي هاي درگاه ها ،باالي طاقنما و پاگرد پله ها اقتباس از
آشور بود ،به تقليد از معماري آشور ،تنديس هاي بزرگ مدخل بنا را نگه مي دارد ،اهورمزدا در
هوا بال گشوده و هاله اي دورادور وي را گرفته است كه يادآور قرص خورشيد مي باشد ،شاه بر
تختي نشسته و بندگانش اطراف وي را گرفته اند .اما ويژگي بسيار برجسته اي معماري عصر
هخامنشي را از سبك بناسازي آشور جدا مي كند و آن اهميت زيادي است كه در معماري
هخامنشيان به ستون داده مي شود و حال آنكه در معماري آشور ستون سازي از اهميت چنداني
برخوردار نبوده است .بكار بردن ستون در بناها تقليدي بود كه ايراني ها از تاالر بزرگ معبد تب
در مصر كرده بودند .بنابراين تنها پس از فتح مصر به دست كمبوجيه بود كه ايرانيان به فكر
برافراشتن ستون هاي خياره دار با عظمت افتادند .آراستن كاخ هاي شاهي نيز تقليد از معابد
مصري بود ،زيرا ايرانيان معابدي نداشتند تا اين تزيينات را در آنجا به كار برند(هوار 84 ، 1363 ،
) .در عناصر معماري ايراني روشن است كه بهره گيري از آجرهاي لعابدار تداوم سنن
عيالمي/ايالمي و بابلي بوده است(گيرشمن  .) 69 ، 1376 ،آجرهايي كه در ساختمان هاي دوران
هخامنشي به كار برده شده است يا لعاب دار است يا بدون لعاب .آجرهاي بدون لعاب بيشتر در
شوش به كار برده شده است و در ابتدا روي آن ها حيواناتي نقش شده است مانند  :گاوميش هاي
بالدار و شير شاخ دار و بالدار يا حيوانات افسانه اي ديگر(واندنبرگ  .) 204 ، 1379 ،اين آجرها را
با گل رس نساخته اند ،بلكه براي ساختن آنها آهك را با ماسه مخلوط كرده ،آنرا در قالب هايي
قرار داده سپس به كوره برده اند .آجرهاي لعابدار را به اين طريق مي ساختند كه ابتدا ماسه را با
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آهك مخلوط مي كر دند و آنرا در قالب قرار مي دادند و پس از اين كه خشك ميشد آنرا به كوره
مي بردند و حرارت مختصر به آن مي دادند ،و سپس با لعاب آبي رنگ ،نقوشي روي آن نقش مي
كردند و مجدداً آنرا به كوره مي بردند و پس از اينكه حرارت مختصري به آن مي دادند باز آن را
از كوره بيرون آورده قسمت هايي را كه رنگ نخورده بود رنگ مي زدند و براي آخرين بار به
كوره مي بردند .ايجاد نقوش روي آجر لعاب دار بيشتر در شوش بكاررفته و در تخت جمشيد
بيشتر نقوش روي سنگ كنده شده است(واندنبرگ  .) 205 ، 1379 ،گچبري اطراف درهاو طاقچه
هاي تزييني و راهروها اقتباس از مصر بوده و اصل تاالر چهل ستون نيز به مصر منتسب است.
تختگاه و سنگ كاري آن (در پاسارگاد و پرسپوليس) از ويژگي هاي اورارتو است؛ پالن كاخ هاي
پرسپوليس نيز ظاهراً ريشه اورارتويي دارد(گيرشمن  .) 69 ، 1376 ،اماكن سلطنتي از لحاظ تزيين
و شمايل نگاري ،فنون معماري ،مصالح و صنعتگراني كه در آنجا كار كرده اند ،گوياي تنوع
فرهنگي و وجود منابع انبوهي در سراسر شاهنشاهي هخامنشي هستند كه شاهنشاه ايران به خوبي
توانسته بود آنها را بسيج كند .عناصر گوناگوني در همۀ سطوح به كار گرفته شد تا تصوير نويني از
پادشاهي بيافريند ،تصويري كه نشان دهد شاهنشاه ايران در سراسر شاهنشاهي اش از حمايت اقوام
متعددي برخوردار بوده است(كورت  .) 63 ، 1378 ،به طور كلي سه نوع اثر معماري براي دوره
هخامنشي قائل مي شويم )1 :كاخها و تاالرها )2 ،بناهاي تدفيني )3 ،بناهاي مذهبي(جعفري دهقي،
.) 78 ، 1390

ستونهاي پرسپوليس (اشميت)14،1388،
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در معماري دوره هخامنشي با توجه به امكانات و محدوديت ها و شرايط و موقعيت ها و
ريشه هاي ظهور آن نوعي از سازگاري فضا و منطق سازه ،مالحظه مي شود .كه اهميت ويژه
ساختمان را به عنوان رابطي ميان خواسته هاي انسان و دنيا در نظر سازندگان و برپا كنندگان آنها
بيان مي كند .با بررسي مدارك و آنچه كه از كاووش هاي باستانشناسي به دست آمده است ،مي
توان معماري دورۀ هخامنشي را به اين صورت معرفي كرد  :يكي از عناصر مهم ساختماني صفه
است كه پشت به كوه دارد و روي آن ساختمانهاي كاخها و اقامتگاههاي شاهي را با پلكانهاي
سنگي براي صعود به صفه بنا مي كردند .هخامنشيان تنها سازندگان كاخ نبودند بلكه از آنها نيز
معابد و مقابر آرامگاهي صخره اي به جاي مانده است .يكي از ويژگي هاي معماري هخامنشيان
استفاده از تاالرهاي ستوندار كه به وسيلۀ ستون هاي سنگي ساخته ميشدند بود .سنگ اصلي ترين
ماده اوليه در ساخت بناهايشان بوده است .آنها از سنگهاي تراش خورده در ساخت ديوارها ،پله-
ها ،وستونها بهره ميبردند و از الشه سنگها در پي بناها و پيسازي ستون استفاده مي كردند و در
ساخت ديوارهها و صفهها خشت استفاده مي كردند .در سقف ها الوارهاي چوبي و در برخي از
ستونها هم از چوب استفاده مي كردند .در تزيين بناها ،رنگ ،كاشي ،ديوارنگارههاي سنگي و
سنگهاي قيمتي بكار ميبردند .معماري هخامنشي از پيشينهاي غني و بادوام برخوردار است.
معماري اين دوره به نوعي شكل تكامل يافته معماري ايالمي و مادي است و به عبارت ديگر
هخامنشيان از آن مجموعه فنون و هنرهاي ساختماني با روشي خاص و استادانه استفاده كرده اند.

(كخ)168،1376،
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معماري دوره هخامنشي به علت وجود آزادي مذهبي و قدرت مركزي و نيز به قصد ايجاد
قدرت و عظمت موفق شد ،به پيشرفت چشمگيري برسد.

معماری اشكانی

به شيوۀ معماري ايراني بعد از حملۀ اسكندر تا آغاز دورۀ اسالمي در ايران ،شيوۀ (پارتي) مي
گويند .قوم پارت يكي از اقوام مهم آريايي نژاد و ساكن بخش هاي شمال شرقي ايران ،از جمله
قسمتهايي از خراسان بودند و نخستين مركز حكومتي آنها شهر «نسا» در عشق آباد امروز (پايتخت
تركمنستان) بود .كليۀ بناهاي ساخته شده در دوره هاي اشكاني و ساساني ،داراي شيوۀ معماري
«پارتي» هستند .دارا بودن تنوع فوق العاده در طرح هاي معماري ،از مشخصه هاي معماري ايراني
و به ويژه شيوۀ پارتي است(مشتاق  .) 153 ، 1387 ،ويژگي هاي شيوه معماري پارتي به اين شرح
است  )1 :استفاده از انواع طاقهاي مازه دار و گنبد )2 .استفاده از سنگ الشه و مالت گچ (در سطح
وسيع) در ساختار و سازه بناها )3 .محوريت تاالر گنبددار در بنا )4 .مركزيت حياط سرباز و قرار
گرفتن اتاق ها و فضاهاي سرپوشيده در اطراف حياط )5 .رشد شهرسازي )6 .ساخت قلعه ها و
برجهاي نگهباني و حفاظتي در نزديك يا مجاورت شهرها )7 .ساخت معابد و چهار طاقي هاي
كثير در سراسر ايران )8 .آمود گچ كاري و گچ بري در نماي خارجي و داخلي بناها(رسولي،
 .)46 ،1388پارتيان در زمينۀ معماري دو كار مهم انجام دادند -1 :دستيابي به گنبد روي گوشواره.
 -2تكوين ايوان طاق دار  ،اين دو ابداع اشكانيان در دوره هاي بعد ،نقشي حياتي داشتند .به طور
كلي آنچه در معماري دورۀ اشكاني جالب توجه و چشمگير است ،وجود حياط باز در ميان
ايوانهاي عريض اطراف آن و نيم ستونهاي چسبيده به ديوار است.گچبري ها و نقاشي هاي
رنگارنگ از عناصر جالب توجه در معماري اشكاني است ،كه داراي ويژگيهاي خاص خود مي
باشد .استفاده از طاق گهواره اي ،مشخص ترين عنصر معماري زمان اشكانيان بوده است(مشتاق ،
 .) 34 ، 1387ايوان كه از همان مرحله نخست در معماري دوره پارتي ظاهر شد ،احتماالً در ارتباط
با چادرخانه بدوشان بوده كه از يك طرف باز مي شده است(بوسايلي و شراتو .) 14 ، 1376 ،
ديوار كاخ ها را با سنگ هاي نتراشيده باال مي بردند و از آجر و خشت استفاده مي كردند و ميان
آن گل و آهك مي ريختند ،و يا سنگ هاي تراشيده در آن كار مي گذاشتند .پارتيان كاخ هايي
شامل سه ايوان برپا مي كردند و بجاي سقف كه در زمان هخامنشي و سلوكي معمول بود طاق
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هاللي به كار مي بردند .ستون ها ديگر مورد استعمال نبوده و نيمه ستون هاي تزييني جاي آنها
قرار مي دادند .روي ديوارها را با گچ بري ها مي پوشاندند و موضوع نقش شدۀ گچ بري ها
خطوط هندسي بوده است(واندنبرگ .) 209 ، 1379 ،
معماری ساسانی

هنر ساساني به تدبير و سرپرستي بنيانگذار آن ،اردشير اول تكوين يافت ،و چهارچوب
بنيادينش تعيين گرديد .بسياري از مضامين و نگاره هاي آن از شرق باستاني استخراج شد ،ليكن
نفوذ منابع هنر فرهنگ «يوناني،رومي» بر آن تأثيري قابل مالحظه و انكار ناپذير گذاشت .اين بن
مايه هاي گوناگون در طول چهار قرن حكومت ساساني به گذاردن تأثيرات متقابل با نوساناتي
متفاوت بر يكديگر ادامه دادند .گرچه هنر ساساني را بايد اصالتا هنري شاهانه بدانيم ،كه بيشتر
اختصاص مي يافت به بازنمايي هيئت پادشاه در اعمال و احوال مختلف ،ليكن در آن همچنين
طيفي گسترده از نگارهاي گياهي و جانوري و پرندهاي ،گاه با كاربردهاي نمادين يا رمزي ،نيز
مورد بهرهوري قرار ميگرفته است(فريه  .) 79 ، 1374 ،هنر ساساني نه تنها بمثابۀ هنر درباري،
بلكه به طور كلي انعكاسي از مرحلۀ پيشرفت انديشه فئودالي در ايران و كشورهاي همجوار بود و
هدف عمدهاش تأييد سياسي دودمان ساساني در پيشگاه همۀ مردم و همۀ جهانيان بوده
است(لوكونين  .) 27 ، 1350 ،در هنر ساساني خالقيت كهن ايراني ،يعني توجه به ساخت و
سازهاي با شكوهي كه عظمت را با ظرافت پيوند مي زند ،زنده است(هينتس  .) 426 ، 1387 ،علي
رغم حيات طوالني مدت دوره ساساني ،آثار معماري زيادي از اين دوره برجاي نمانده است ،لذا
مشكالتي در مطالعۀ سبك شناسي ،تاريخ گذاري و جنبه هاي مختلف معماري اين دوره وجود
دارد) .(Reut her,1939,492-493معماري دوره ساساني در كنار تداوم طرحها و تكنيكهاي
اشكاني ،شاهد تكامل طرحهاي قبلي و نوآوريها ،تكنيكها ،اجزا و عناصر جديد است.
ساختمانهاي اصلي معماري ساساني هم مانند هخامنشيان ،كاخهاي شاهي بود و اصرارشان بر اين
بود كه مانند آنها شاه را در آپادانا همانند خدايي كه از آسمان فرود آمده نشان دهند .از جمله
مهمترين دستاوردهاي اين دوره اجراي گنبد بر زيربناي چهارگوش بود .در معماري ساساني،
نقشههايي با عنصر مسلط ايوان بسيار چشمگير است .اين نقشه ها به صورت يك ايوان بزرگ و
تاالر مانند كه تمام نقشه و نماي بنا را تحتالشعاع خود قرار ميدهد و يا به صورت نقشه دو
ايواني ،سه ايواني و چهار ايواني بودهاست .معماري ساساني تنوع گستردهاي از بناهاي مسكوني،
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كاخها ،بناهاي مذهبي ،قلعهها و استحكامات نظامي ،پلها و موارد ديگر را شامل ميشود .تمدني
كه در دورۀ هخامنشيان در چهار ديوار فرهنگ كامالً شرقي محصور بود ،در دوره ساسانيان با
تمدن هاي بيگانه اي كه مجذوب آن شده بود ايجاد رابطه نمود تا از فوائدي كه اين ارتباط
دربرداشت بدون از دست دادن چيزي بهره مند شود و همچنان ويژگي هاي ايراني خود را حفظ
نمايد و اين هم كه نقش پادشاهان روي صخره هاي نقش رستم نزديك پرسپوليس حك شده
بدون مقصود نبوده است(گدار  .) 232 ، 1377 ،در خصوص وجود معماري پارتي در خاك
ساسانيان اسناد و شواهد مستقيمي وجود ندارند ،آثار پارتي به استثناء كاخ كوه خواجه در سيستان،
در بيرون از منطقه ايران ،يعني آشور ،هاترا ،و نسا قرار دارند .با وجود اين ،معماري دوره ساساني
يكي از ويژگي هاي اساسي خود را مديون پارتيان است ،يعني ايوان يا اتاق گنبد داري كه سه
طرف آن محصور به ديوار و جهت چهارم آن كامالً باز است .تعدادي از نقش نمايه هاي يوناني كه
از سوي ساسانيان بكار گرفته شده نيز از طريق پارتيان به آنها منتقل گشته است.اقتباس از ويژگي
هاي معماري هخامنشي همچون «شيار مصري» يا «فاق مصري» در فيروزآباد و يا در بيشاپور از
آثار مستقل و در عين حال پراكنده و متفرق است .در شكلگيري آثار عمومي نظير پل ها و سدها
تأثير شديد فرهنگ رومي مشهود است .كاربست اصل تقارن در بخش هاي مختلفي از ساختمان
كه از نقشهها كامالً روشن و مشخص است بسيار معمول بود ،اتاق هاي پذيرايي عمومي بلندتر و
بخش هاي خصوصي كوتاهتر بودند .از ويژگي هاي معماري ساساني كه در زيباترين نمونه هايش
جلوه يافته است ،مفهوم جذاب و ضروري فضاي آن بود .فضا مجزا بود ،يعني ديوارها آن را توجيه
و تفسير مي كرد .نقش دروني نيروهايي كه تعادل و توازن را ايجاد مي كردند ،پيوسته و روشن و
مشخص بود و در درون ساختمان كم نمي شد و يا به بيرون منتقل نمي گشت .در اين قلمرو،
معماري ساساني نقطه مقابل معماري رومي بود كه در آن دستيابي به يك فضاي فريبنده و پويا از
لوازم اصلي به شمار ميرفت(بوسايلي و شراتو  .) 37 ، 1376 ،سبك معماري ساساني را از روي
ويرانه هاي كاخ ها و پرستشگاه ها و آتشگاه ها و استحكامات و پل و بندها مي توانيم تشخيص
دهيم .ديوار كاخ ها و آتشگاه ها را با سنگ تراشيده ساخته و با دقت روي هم قرار داده اند .ولي
در موارد ديگر بيشتر سنگ نتراشيده يا آجر به كار رفته ،كه در ميان آن گچ يا آهك ريخته
اند(واندنبرگ  .) 222 ، 1379 ،مواد ساختماني كه در غرب ايران به كار مي رفت ،الشه سنگ ها
همراه با مالت گچي و نيز آجرهاي پخته و گاهي نيز خشت در بين النهرين و سيستان ،بود.
قطعاتي از سنگ نيز مخصوصاً در آتشكدهها و كاخ بيشاپور و در طاق گره و در پايكلي به فراواني
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به رفته است(بوسايلي و شراتو  .) 37 ، 1376 ،ساختمان كاخ ها معموالً از دو قسمت تشكيل مي
شد .بخشي شامل ايوان هاي مخصوص پذيرايي است مانند تاالر بار ،و بخش ديگر محوطه هايي
است كه در اطراف آن اتاقهايي براي سكونت ساخته مي شد .ايوان برخالف ساختمان هاي پارتي،
به صورت اتاق مجزايي به حساب نمي آمد بلكه در حكم يك سرسراي بزرگ بود كه ورودي اش
به اتاق مربعي گنبد دار منتهي مي شد .با سنجش از روي سر ستون هاي مرمري به سبك بيزانسي
مكشوفه در طاق بستان و بيستون و اصفهان مشخص است كه كاربرد و كاربست ستون براي
معماري ساساني از عناصر شناخته شده محسوب مي شد(بوسايلي و شراتو  .) 39 ، 1376 ،طرح
كاخ ها (مانند فيروز آباد و سروستان) معموالً مركب از دو قسمت است  :اول ايوان هايي
مخصوص پذيرايي ،مانند تاالر بام ،كه از سه طرف بسته و يك طرف باز است ،و با طاق گهواره-
اي شكل پوشيده است ،و در عقب آن حياط هايي وجود دارد ،كه در اطرافش اتاق هايي براي
سكونت ساخته شده بود .معماران ساساني طاقهاي گهواره اي شكل و گنبدهايي كه روي پايۀ
چهارگوش قرار گرفته است زيا د به كار برده اند .از تشريفات مذهبي آنچه كه مربوط به عموم
مردم بوده در اطراف چهار طاقي انجام ميگرفته است و آن چهار طاقي عبارت از بناي كوشك
مانند گنبدداري است كه از چهار طرف باز بوده و گنبد آن روي چهار پايه اي محكم قرار داشته
است .آتشي كه در زير آن روشن مي شده از محل محفوظي كه در مجاورت چهار طاقي قرار
داشته به آن محل آورده مي شد(واندنبرگ  .) 222 ، 1379 ،معموليترين طاقهاي زمان ساسانيان
طاق هاي ضربي است كه اغلب از جرزهايي كه پايۀ طاق را روي آنها ميگذاشتهاند اندكي عقب تر
مي زده اند تا دوام طاق بيشتر باشد .طاق گالبي اگر مي زدند گودي باالي آن را با گچ پر مي
كردند تا آن هم به شكل طاق ضربي دربيايد .نوگرايي در معماري ساساني ،طاقهاي هاللي و
گنبدها بود و به ويژه در بناي آتشكده ها به كار مي رفت .ابداع شيوۀ چهارطاقي در بنا نيز ،در
دورۀ ساساني اتفاق افتاد(كرتيس .)113 ، 1391 ،
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نقشه محوطه و كاخ بيشاپور(خادمي ندوشن)23،1391،

يكي از ويژگي هاي معماري ساساني تاكيد بر گنبدهاي تونلي و يا گنبدهايي با بخش
«چليپايي» شلجمي شكل بود .ساير ويژگي هاي خاص معماري ساساني عبارت بود از  :گنبدي
مبتني بر نيم گنبدها كه از ابداعات ساسانيان بود و اتاق مربع شكلي كه گنبدي بدان حائل بود و در
سكنج ها تعبيه مي شد(بوسايلي و شراتو  .) 37 ، 1376 ،به طور كلي پوشش هاي معمول در دوره
ساساني منحصراً طاق هاي استوانه اي ،گنبد كروي و طاق هاي مخروطي بوده اند ،كه رابطۀ طرح
مربع را به پايۀ مدور گنبد داده است .قديم ترين گنبد ايراني كه تا به حال شناخته شده ،گنبد كاخ
اردشير در فيروزآباد است .اين گنبد كه بر روي ديوارهاي خيلي ضخيم بنا شده ،چنان نادرست و
بي ترتيب ساخته شده كه در ارتفاع چند متري از قاعدۀ آن هنوز برش افقيش مدور نيست و به
احتمال زياد ،اين گنبد يكي از اولين انواع طاقي است كه در ساختمان تحقق يافته و مدت ها پيش
از ساختمان آن دهقانان فارس ساختن آن را مي دانستند و آن را با خشت خام مي ساخته اند و
قديم ترين نمونۀ آن از ميان رفته است .اين نوع طاق كه در دورۀ ساساني سير تكاملي را مي
پيمود ،و ساختار طاق بين س طح مربع و قسمت مدور گنبد تا دورۀ اسالمي متكي به قاعده درستي
نبود ،با وجود اين در تمام دورۀ ساساني جزء با شكوه ترين و پسنديده ترين طاق ها شناخته شده
بود(گدار  .) 252 ، 1377 ،معمار ايراني در دورۀ ساساني طاق هاي استوانه اي و گنبد را با سنگ
ناتراشيده يا تراشيده و آجر يا يا خشت خام به آساني ميساخته و نيز ساختن سقف هاي چهار
ترك را با همان مهارت مي دانسته است .اما طريق تداخل سقف ها و اصول سقف هاي زاويه دار
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را نمي دانسته است .مثالً اگر ايواني را با گنبدي مي پيوست ،ايوان بايد در پايين مبداء گنبدي روي
ديواره هاي تاال ر مربع تكيه كند يا پيش از رسيدن به گنبد متوقف گردد ،مانند كاخ سروستان.
هنگامي كه ايوان هاي فرعي در ايوان اصلي باز مي شدند سقف هاي استوانه اي آنها روي
ديوارهاي جانبي ايوان بزرگ و در پايين مبدأ طاق آن تكيه مي كردند ،چنانكه در كاخ فيروزآباد
ديد مي شود(واندنبرگ  .)49 ، 1379 ،ويلدورانت( ) 251/4 ، 1391در مورد هنر ساساني ذكر مي
كند كه ،از ثروت و جالل شاپورها ،قبادها و خسروها ،چيزي جز بقاياي هنر دوران ساساني به جا
نمانده است ،اما همين مقدار كافي است كه ما را از دوام و قابليت انعطاف هنر ايراني از زمان
داريوش و پرسپوليس تا دوران شاه عباس و اصفهان به شگفت آورد .آنچه از معماري ساسانيان
باقي مانده كامالً دنيوي است ،آتشكده ها همه ناپديد شده اند و فقط آثار كاخ هاي سلطنتي به جا
مانده استبا توجه به اطالعات و تحليل هاي ارائه شده ،معماري ساساني هر چند تا حدودي تداوم
معماري دوره اشكاني به شمار ميرود ،اما در دوره ساساني است كه اين شيوه شكل كامل و
مستقلي به خود ميگيرد .معماري دوره ساساني شيوهاي مستقل ،متمايز با طرح ها ،اجزا ،عناصر و
مصالح مختص به خود است .اين نكته حائز اهميت است كه برخالف دوره طوالني مدت ساساني،
آثار مطالعه ش ده اندكي از اين دوره وجود دارد ،و اين مسأله در كنار تنوع زيست محيطي ،سنت
هاي مختلف و منطقهاي معماري ،گونهشناسي معماري اين دوره را مشكل مي سازد .بناهاي به
جامانده از اين دوره عمدتاً در دو گونۀ كاخ ها و بناهاي مذهبي قرار گرفته و پل ها در رتبۀ بعدي
قرار مي گيرند و مدارك نشان مي دهد بيشتر توان معماري اين دوره به ساخت بناي كاخ ها و
آتشكده ها اختصاص مي يافته است .استفاده از نفشه هايي با عنصر مشخص ايوان ،گنبدخانه و
صحن (به صورت يك ،دو ،سه و گاه چهار ايواني) ،مشخصۀ معماري اين دوره است .شاخص
ترين مصالح مورد استفاده دوره ساساني ،سنگ الشه و مالت ساروج بوده كه براي بسياري از
بناهاي شاخص اين دوره مورد استفاده قرار گرفته است(كاخ فيروزآباد ،برج فيروزآباد ،قلعه
دختر)).(Huf f ,1987,329
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پوششهاي گنبدي و طاقهاي ضربي كاخ سروستان (تقوينژادديلمي)129،1366،

شاخص ترين بناهاي دوره ساساني پوشش هاي طاق و گنبد داشتند .با اين حال مدارك و
شواهد نشان مي دهند معماري ستوندار با پوشش هاي مسطح تيزپوش در ابن دوره رواج داشته
است) .(Pope,1933,75ابداع و مهارت بسيار در برپايي سازه هاي طاق و گنبد بر روي فضاهاي
چهارگوش وسيع از مهمترين دستاوردهاي معماري ساساني است .اجراي طاق هاي گهواره اي و
شلمجي شكل ،و استفاده از قوس ها يا تويزههاي گلي و گچي پيش ساخته و تيرهاي چوبي
بكاررفته در سازه ها از مشخصه هاي ديگر اين معماري است .در زمينۀ تزيينات ،در كنار استفاده
گسترده و هنرمندانه از تزيينات گچبري ،بايد به استفاده گسترده از نقاشي ديواري ،طاقنماسازي و
نيم ستونهاي تزييني و همچنين تزيين پيكرهاي يا نقش برجسته از گچ ،گل رس و چوب اشاره
كرد.
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مقایسۀ معماری دوره هخامنشی با دوره ساسانی

هخامنشيان بابهره گيري از اقوام پيش از خود و هماهنگ كردن آنها در يك كل يكپارچه
توانستند به اين غناي فرهنگي ،هنري و مادي دست يابند .سنتهاي هنري موجود در شاهنشاهي
هخامنشي نظام پيچيده اي از تعامل هنري اقوام مختلف با اشكال گوناگون هنري بودند .اين اشكال
گوناگون در معماري سنگي و آجري ،پيكر تراشي سنگي و نقش برجسته كاري ،نقاشي ديواري،
ضرب سكه و مهر ،ظروف شيشه اي و فلزي ،زيورآالت زرين و سيمين ،ساز و برگ اسب،
سالحهاي تزييني  ،آثار چوبي حكاكي شده ،عاجكاري و منسوجات خالصه مي شدند .با پشتيباني
شاهان هخامنشي نوعي هنر رسمي درباري شكل گرفت كه ماهيت تبليغي داشت و ملهم از
مواريث هنري اقوام گوناگون شاهنشاهي بود(آژند  .) 34 ، 1390 ،معماري در دوره هخامنشي
صنعتي است تركيبي كه هر قسمتي از آن از مملكتي اقتباس شده و سهم ايراني آن در اين است كه
شيوه ها و سليقه هاي مختلف را به هم مربوط ساخته و تناسبي بين آنها ايجاد كرده بود .سرزمين
هايي كه صنايع ياد شده از آنها اقتباس شده بدين قرار است :بابل ،آشور ،مصر و شهرهاي يوناني
آسيايي صغير .ساختن عمارتها روي بلندي ها يا تپه هاي مصنوعي و دادن پله ها از دو طرف و
صورت سازيها در درگاه ها و پله ها تقليد آشور است .استعمال خشت به جاي آجر نيز پيروي از
آشور است .در عمارت هاي هخامنشي پي و ستونها و پله ها از سنگ است و به همين جهت اين
قسمتها باقي مانده و آنچه خشت بوده بكلي خراب شده .در عمارت هاي هخامنشي به ستونها و
تعداد آنها اهميت زياد داده اند و اين اقتباسي است كه ايرانيها از معابد مصري بعد از فتح مصر
كردهاند .نفوذ مصر در تزئينات باالي شاه نشين ها و درگاه ها نيز مشاهده مي شود و نيز در مقابري
كه داريوش و ساير شاهان هخامنشي در كوه كنده اند ،حجاري هايي يافته اند كه شيوه آن اقتباس
از حجّاري معابد زير زميني مصريها است و به دليل اختالف مذهب در آن تصرّفاتي شده
است(پيرنيا  .) 125 ، 1376 ،معماري هخامنشي با وجود اقتباسات مذكور خصايصي دارد  :اول،
تناسبي كه بين شيوه هاي مختلف در موقع تركيب آنها ايجاد كرده اند و حال آنكه هر كدام از شيوه
ها از مملكتي اقتباس شده است .دوم ،عظمت و بزرگي بناها كه اين عظمت در هيچ جا سابقه
ندارد .سوم ،كثرت تجمل و تزيينات اين نكته آخر از اين جهت است كه صنعتگران براي شاهان
كار كردهاند و صرفه جويي موردي نداشته است(پيرنيا  .) 126 ، 1376 ،با توجه به آثار موجود و
مكشوف تمدنهاي كشورهاي باستاني كه شاهنشاهي هخامنشي را تشكيل ميداده است ،مي توان
من شأ و منبع هنرهاي معماري شاهنشاهي هخامنشي را به شرح ذيل تا حدي مشخص و توجيه
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نمود  :آرامگاه كوروش اول و بناي تخت گوهر ،پيروي از طرح و معبد عيالمي چغازنبيل با ابتكار
مناسب مربوط به احداث بناهاي نامبرده از تخته سنگهاي تراش بسيار بزرگ .پاسارگاد و
پرسپوليس ،به منظور بنياد كاخها بر سطح بلند كه معمول به دورههاي باستاني در سرزمين ماد و
كشور اورارتو و ساير كشورهاي متمدن بود و تپه سيلك و زيويه و دژحسنلو و كاخهاي هگمتانه
نمونه هائي از آنها است .صفههاي نامبرده با استادي و هنرمندي كامل خصوصاً در پرسپوليس
احداث گرديد ،و لي طرز صفه بندي و چگونگي پلكانهاي صفۀ پرسپوليس در آثار باستاني جهان
منحصر بفرد بوده هيچ كجا نظيري براي آن نمي توان يافت .بناهاي كعبه زردشت و زندان
سليمان ،تا حد مختصري از طرح و معبد عيالمي چغازنبيل اقتباس نموده و ابتكار و سليقه فراوان
در آنها بكار رفته است .كاخ شوش و كاخهاي مختلف پرسپوليس تركيب و اقتباس از هنر معماري
ماد ،آشور ،عيالم ،مصر ،ايوني ،اورارتو كه به نحو بسيار وسيع و كاملي به صورت معماري
مخصوص شاهنشاهي هخامنشي در آمده و مراحل تكميل و توسعۀ را پيموده و ابتكارهاي زياد در
آنها بكاررفته و معماري بي سابقه مخصوص شاهنشاهي مزبور را بوجود آورده است .چنانچه طرح
كاخهاي آپادانا شوش و پرسپوليس مشتمل بر تاالر مركزي و سه ايوان در سه جانب و سه پلكان
در مقابل ايوانها ،يا طرح كاخ خزانه و طرح هر يك از كاخهاي اختصاصي داريوش اول و
خشيارشا و اندرون شاهي در هيچ يك از آثار باستاني كشورهاي متمدن قديم چون مصر ،آشور،
بابل و يونان وجود ندارد .با توجه به دخمه هاي دوران ماد يا بناهاي دژ حسنلو يا ويرانههاي
كاخهاي آشور يا معبدهاي باستاني مصر معلوم مي گردد كه در شاهنشاهي هخامنشي چگونه از
هنرهاي پيشين اقتباس شده (مصطفوي  .) 38 ، 1346 ،معماري دوره ساساني يكي از ويژگيهاي
اساسي خود يعني ايوان را وام دار معماري پارتيان است .شماري از نقش مايه هاي تزييني هم از
معماري پارتيان وارد معماري آنها شده است(بوسايلي و شراتو  .) 39 ، 1376 ،مصالح مهم
معماري ساساني شامل الشه سنگها ،مالط گچي ،آجرهاي پخته و خشت خام بودند.
گيرشمن( ) 280 ، 1350با بررسي مصالح و تكنيك ساختماني بناهاي دورۀ ساساني ضمن بنيان
اعتبار و اهميت معماري اين دوره و ارائه شواهدي از تأثير آن در معماري خارج از مرزهاي ايران،
معماري ساساني را عميقاً دنبالۀ معماري عهد پارت شناخته و معتقد است كه هنر ساساني ،به
عكس آنچه كه معموالً مي گويند ،معرف يك تجدد و احياي ناگهاني نيست و همچنين تجلي
متأخري از هنر يوناني نمي باشد و نيز پيدايش مجدد سنن قديم شرقي عاري از هرگونه تأثير غربي
هم به شمار نميرود .هنر ساساني كه آخرين جلوۀ هنر شرقي قديم است و قدمت آن به چهار
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هزار سال مي رسد خلق مستقيم آخرين جلوۀ هنر پارتي بود .به اين ترتيب او ضمن تأييد اصالت
معماري ساساني همچنانكه اثر هنر همسايگان در آن را نفي نمي كند به اثر متقابل آن در معماري
مغرب زمين نيز توجه دارد .اساساً روش گيرشمن در مطالعۀ آثار معماري ايران متذكر اين واقعيت
است كه ارتباط فرهنگي ايرانيان با همسايگان به ويژه رومي ها به سبب جنگ هاي پياپي ساسانيان
و رابطه تجاري آنان ،اجتناب ناپذير بوده و اثر هنر بيگانگان در بناهاي دورۀ ساساني و ديگر دوره
هاي تاريخي ايران و متقابالً تأثير هنر ايرانيان در آثار همسايگان يكي از پيامدهاي اين روابط
فرهنگي است؛ و معماري همچون ديگر پديده هاي هنري تكامل خود را مديون همين روابط استاز
خصوصيات كلي معماري ساساني تأكيد بر گنبد ،نيم گنبدها (كه از ابداعات ساسانيان بودند) تأكيد
بر سه كنج ها ،ايوان ،كاربرد اصل تقارن در بخش هاي مختلف بنا و باالتر از همه مفهوم ضروري
و جذاب فضابندي بنا بود .فضابندي در معماري ساساني مجزا بود ،يعني ديوارهاي بنا آن را توجيه
و تفسير مي كردند و در اين خصوص معماري ساساني در تقابل با معماري رومي بود .در معماري
ساساني كاربرد ستون از عناصر مهم آن به شمار مي رفت(بوسايلي و شراتو .) 39 ، 1376 ،
مهمترين و مؤثرترين دستاوردهاي ساساني در زمينۀ معماري در توسعۀ گنبد و قرار دادن آن بر
روي گوشواره و ساختن طاقهاي عظيم بدون قالب بود .تقسيم موقتي وزنهاي زياد به قالب هاي
ساختماني ،تمركز دادن بار روي نقاط ثابت جداگانه(مانند كاخ سروستان) و استفادۀ عالي از
طاقهاي عرضي هم زمينۀ مناسبي براي پيشرفت هاي بعدي آنها فراهم ساخت(پوپ 76 ، 1373 ،
) .در معماري عهد ساسانيان احداث پوشش گنبدي بر فراز بناي چهارضلعي ،ساختن تاالرها و
ايوانها با پوششهاي گاهوارهاي ،ساختن چهار طاقيهاي آتشكده ها ،به صورت ساده و يا با دهليزي
در اطراف چهار طاقي مركزي ،تزئينات گچبري ،نقاشي ،موزائيك ،ايجاد نقوش برجستۀ گچي در
داخل ابنيه و نقوش برجستۀ سنگي بر صخره هاي كوهستان ،عوامل عمده بشمار مي
رود(مصطفوي .) 44 ، 1346 ،در دورۀ ساسانيان يك بدعت گذاري در معماري ايجاد شده بود،
آنها در كنجهاي تاالرهاي بزرگ چهارگوش براي استحكام بيشتر ،طاقهاي قوسي كوچك مي
ساختند و به اين ترتيب مي توانستند هر جا كه طاقيهاي قوسي ايوان در مجاورت يك سطح مربعي
قرار مي گرفت ،يك گنبد و يا مناره بنا كنند(كورتيس  .) 131 ، 1385 ،معماران ايراني كه در پي
آن بودند كه از طرح هاي چهارگوش به طرح هاي دايره وار برسند ،گوشه طاق را كشف كردند.
نخست به اين اكتفا كردند كه در گنبد ،زواياي دو سطحي چهارگوش پي را گسترش دهند و كم
كم موفق شدند به طاق گوشه حجم ربع مخروط و يا ربع كره بدهند .آنان در اين مورد مبدع
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بودند(گيرشمن  .) 289 ، 1350 ،در بيشاپور كف بعضي از بناها با موزاييكهايي كه نقوشي از
صحنه هاي خوش گذراني مانند يك مهماني دارند ،فرش شده است .تأثير آثار رومي در اينجا
كامال مشهود است و ممكن است اين موزاييكها به وسيلۀ زندانيان رومي كار گذاشته شده باشند.
در بيشاپور همچنين تزئينات گچ بري روي ديوار وجود داشته است .اما نمونه هاي بهتري از آنها
در «بنديان» در شمال شرقي ايران واقع در «چال ترخان» نزديك «ري» (اواخر دورۀ ساسانيان) و
تيسفون باقي مانده اند(كورتيس  .) 131 ، 1385 ،در دورۀ ساساني آثار معماري قابل توجهي كه به
كلي با معماري دوران هخامنشي تفاوت دارد بنا گرديده و اساساً مكتب هنري معماري تازهاي به
وجود آمده است كه خود فصل مهمي از تاريخ معماري ايران را تشكيل مي دهد و نه تنها به عنوان
معماري ايران در عهد ساساني به شمار ميرود بلكه اساس معماري اسالمي ايران هم بر پايه
معماري دورۀ ساساني استوار گشته و در معماري ساير كشورهاي اسالمي نيز كامالً موثر بوده
است .به طور كلي مي توان گفت همانطور كه معماري دورۀ هخامنشي بر مبناي معماري شمال و
مغرب ايران ايجاد گشته و با اقتباس از معماري هاي مختلف سرزمين هاي غربي و بكار بستن
ابتكار و قريحۀ زياد مراحل تكميل و توسعه را طي نموده است .معماري عهد ساساني براساس
معماري بومي نواحي خشك مركزي و شرقي ايران بنياد گذاري شده است بدين معني كه در
بناهاي بزرگ سلطنتي شاهنشاهان هخامنشي پوشش سطح و احداث ايوان ها و تاالرهاي ستوندار
سرمشق اصلي معماران و سازندگان ساسانيان بود و در بناهاي عهد ساساني اعم از كاخ هاي
سلطنتي و آتشكده ها ،پوشش هاي گنبدي و ساختن ايوان هاي داراي طاق هاي ضربي (گهواره-
اي) و چهار طاقي هاي مخصوص آتشكده متداول بوده و اساس معماري عهد ساساني را تشكيل
داده است(مصطفوي .) 43 ، 1346 ،ميان بناهاي ساساني و هخامنشي تفاوت هاي آشكاري وجود
دارد كه حاكي از شيوه هاي متفاوت معماري آنهاست و اختالف فضاي داخلي كاخ هاي اين دو
دوره از بارزترين تفاوت هاي مزبور مي باشد .به اين معني كه در دورۀ هخامنشيان به سبب متداول
بودن معماري سه سنگي و به كار گيري مصالح سنگين و حجيم ،استفاده از ستون هاي متعدد براي
تحمل بار بنا الزم بود كه با وجود آنها فضاي داخلي محدود مي گشت و حال آنكه در بناهاي
ساساني با انتقال ستون به ديوارها و يا كنار آنها و كاهش تعدادشان در نتيجۀ استفاده از طاق
ضربي ،فضاي وسيع تري پديد آمده است .به عالوه با افزايش بعد سوم به سبب تبديل آسمانۀ
مسطح به گنبد بر وسعت فضا افزوده گرديده است(تقوي نژاد ديلمي  .) 133 ، 1366 ،ساسانيان در
زمينه معماري ايران موقعيت مركزي مهمي دارند ،زيرا از طرحهاي يوناني پرهيز كرده و به
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طرحهاي ساختماني هخامنشي بازگشتند ،با اين تفاوت كه سبك هخامنشي ستونها ،تنه درختي و
تير بزرگ خر حمال و سقف سبك و بلند پرسپوليس ،جاي خود را به سقف هاي گرد ضربي كه
معمول بكار بردن آجر پخته در معماري بود ،داد .داالن مسقف قبل از در ورودي در معماري
هخامنشي كه ايوان ستون داري ديده مي شود ،در كاخهاي ساساني به صورت ايوان و شاهنشين
جلو باز كاخهاي طاق كسري و فيروزآباد در آمده و گنبدي بر پايه هاي سه گوشه آجري روي آنرا
پوشانده است .سبك ساختمان طاق كسري در نظرمان به منزله طرحهاي عمده ساختماني دوره
ساساني جلوه مي دهد .ولي اين سبك اهميت بشتري دارد ،زيرا همين طرح پس از آن كه دو طاق
در دو سويش اضافه شد ،ساده ترين نمونه خانه روستايي است و هنگامي كه اين طرح اصلي دو يا
چهار برابر شود و دور حياط رو بازي بنا گردد ،خانه هاي اعياني و كاخهاي سلطنتي مي شود ،كه
در زمان اسالم به عنوان طرح اصلي مسجد ،مدرسه و كاروانسرا از آن استفاده شده است(آربري ،
 .) 60 ، 1346ساختمان هاي اصلي معماري ساساني هم مانند هخامنشيان كاخ هاي شاهنشاهي بود
و اصرار داشتند كه مانند آنها شاهنشاه را در «آپادانا» مانند خدائي كه از آسمان فرود آمده نشان
دهند ،اين برنامه كارشان بود .اما راهحل هاي معماري هخامنشي براي ساسانيان ظاهراً پرهزينه و
پيشرفت ناپذير بوده است .زيرا بلندي تيرهاي چوبي حد اعالئي دارد كه در دوره هخامنشي از آن
استفاده شده بود ،بنابراين حتي در ساختمان هاي شاهي هم معماري طاقدار را كه در دورۀ
هخامنشيان بي شك معماري شناخته شدهاي بوده رواج دادند(گدار  .) 232 ، 1377 ،در نتيجه
ابداع حقيقي معماري ساساني ساختمان كاخ با طرح آميخته است كه در آن ،طاق هاي گهوارهاي
موازي و گنبدها به طور هماهنگي قسمت هاي پذيرايي و بخش هاي اختصاصي ساختمان را كه
در هنر هخامنشي از يكديگر جدا بودند،بهم مي پيوندد(گيرشمن  .) 283 ، 1350 ،در هنر
ساختماني هنگامي كه به تحليل معماري پرداخته شود ،ويژگيهاي معماري ساساني آشكارتر است.
برخالف هخامنشيان كه در ساختمان هاي خود باالي در و پنجره سنگ سردر ميگذاشتند ،ساسانيان
به زدن طاق قوسي توسل جستند كه طرز سنگ چيني آن و طرح هاي بيضوي و نيم دايره و
متقاطع آن به غرب مسيحي يا شرقي كه تازه مسلمان شده بود انتقال يافت(همان  .) 289 ،اقتباس
از ويژگيهاي معماري هخامنشي همچون «شيار مصري» يا «فاق مصري» در فيروزآباد و يا
پيشامدگي ها در بيشاپور فارس از آثار مستقل و در عين حال پراكنده و متفرق است؛ ساير عناصر
معماري هخامنشي در تختان تصنعي قصر شيرين از اهميت زياد و بنيادي برخوردار است .در
شكل گيري آثار عمومي نظير پل ها و سدها تاثير شديد فرهنگ رومي مشهود است(بوسايلي و
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شراتو  .) 37 ، 1376 ،در طرح كلي كاخ فيروزآباد ،دو قسمت متمايز و مشخص معماري
هخامنشي را بهم پيوند مي دهد ،از يك سو طرح «آپادانا» است ،كه ايواني كه به طرف خارج باز
مي شود از آن مشتق مي گردد و با تاالرهاي مربع اطراف خود ،تشكيل قسمت رسمي كاخ را مي
دهد .از سوي ديگر مسكني است كه مركب است از طاق هايي كه در پيرامون يك حياط مركزي
قرار گرفته اند .اين مجموعۀ تركيبي همچون مبناي معماري ساساني بوده است(گيرشمن ، 1350 ،
 .) 128به علت تغيير يافتن مصالح ساختماني از سنگ به ساروج در نتيجه هنر طاق زدن بناهاي
ساساني با ساختمان هاي عصر هخامنشي تغيير كلي يافته است .رواق هاي وسيع پرسپوليس كه با
آن ستون ها به صورت يك طاق عميق درآمده و تاالر مسقّف مستطيل كه در پاسارگاد و در
پرسپوليس مربع ساخته شده است ،همه به صورت يك سقف گنبدي بر روي اتاق مربع درآمده
است .احتياج به قرينهسازي كه در معماري عصر هخامنشي وجود داشته سبب شد كه اتاقهاي
مستطيل به طرح مربع ساخته شود .در كاخ فيروزآباد به سبب تكرار اتاقهاي مشابه يكديگر و هم
رديف ،نمايان مي شود(هرتسفلد  .) 162 ، 1354 ،از تفاوتهاي ديگر معماري ساساني و معماري
هخامنشي ميتوان به اين نكات اشاره كرد )1 :سقفهاي گنبدي شكل)2 ،تغيير جنس مصالح،
)3قوسدار شدن دهانهها)4 ،عقب نشيني پاي قوس به خاطر مالحظات زمان ساخت )5 ،ساخت
اندود گچ در پرسپوليس ،زيرا سنگهاي صيقل خورده بودند ،اما خشت و خاك را بايد با اندودي
مي پوشاندند )6 ،تمام اتصاالت غيرگيردار هستند و از مالت استفاده نشدهاست)7 ،در معماري
ساساني براي خنثي كردن نيروي رانشي گنبد فضاهاي به اطراف بنا اضافه ميشود ،مانند شبستان
ها و گنبدهاي جانبي ،در معماري هخامنشي نيرو از ستون به زمين منتقل ميشود ،پس پي بايد
گسترده باشد ،يعني زمين سخت باشد.

29

بررسی مقایسهای معماری دوره هخامنشی ( 330-559ق.م) با معماری دوره ساسانی ( 224 -651م)
نتیجه

در معماري دوره هخامنشي با توجه به امكانات و محدوديت ها و شرايط و موقعيت ها و
ريشه هاي ظهوري آن نوعي از سازگاري فرهنگ فضا و منطق سازه ،مالحظه ميشود .كه اهميت
ويژه ساختمان را به عنوان رابطي ميان خواسته هاي انسان و دنيا در نظر سازندگان و برپا كنندگان
آنها بيان ميكند .با بررسي مدارك و آنچه كه از كاووش هاي باستانشناسي به دست آمده است ،مي
توان معماري دورۀ هخامنشي را به اين صورت معرفي كرد  :يكي از عناصر مهم ساختماني صفه
است كه پشت به كوه دارد و روي آن ساختمانهاي كاخها و اقامتگاههاي شاهي را با پلكانهاي
سنگي براي صعود به صفه بنا ميكردند .معماري هخامنشي از پيشينهاي غني و بادوام برخوردار
است .معماري اين دوره به نوعي شكل تكامل يافته معماري ايالمي و مادي است و به عبارت
ديگر هخامنشيان از آن مجموعه فنون و هنرهاي ساختماني با روشي خاص و استادانه استفاده
كردند  .معماري دوره هخامنشي به علت وجود آزادي مذهبي و قدرت مركزي و نيز به قصد ايجاد
قدرت و عظمت موفق شد ،به پيشرفت چشمگيري برسد .ساسانيان عظمت ايران هخامنشي را
مجدداً زنده كردند و به دليل آنكه خود را وارث دودمان هخامنشي ميدانستند و در عرض يك
ربع قرن معماري اي به وجود آوردند كه مانند معماري هخامنشي ،معماري درباري بود و از حيث
عظمت با معماري روم و بيزانس برابري مي كرد و گاهي بر آن برتري داشت .معماري ساساني
تركيبي از معماري قديم ايران با جريان هاي مختلفي بود كه از سمت شرق و غرب آنرا متأثر كرده
بود .هنر ساساني مانند يك نيروي مشخص و عامل جديد دخالت نكرد ،بلكه مانند مظهر كهنترين
و پايدارترين تجربههاي هنري جلوهگري كرد .معماري ساساني خود را به گذشته بزرگ هنر
طبيعي گراي هخامنشي پيوست .ساسانيان مانند هخامنشيان در ساختمان هايشان گيلوئي مصري
زياد بكار مي بردند مانند كاخ فيروزآباد و كاخ بيشاپور .در اين كاخ مانند دوره هخامنشي
سرستونهايي را به شكل نيم تنه گاو در زير حمالهها قرار مي دادند .برخي از ابتدايي ترين سبك
ها مانند ايوان ستون دار يا تاالر كه در مقبرههاي درون صخرهها در نزديكي پرسپوليس نمايان
گرديده است دوباره در معابد ساسانيان پديدار گشت .در بعضي از نقاطي كه هخامنشيان در دامنه
كوهها آثار ،نقوش و سنگ نبشته هايي از خود بجا گذاشتند ،ساسانيان نيز در همان محل و در زير
نقوش برجسته هخامنشيان آثار خود را احداث كردند .گويا آنها مي خواستند در زير حمايت
اهورمزدا بوده و احترام كامل خود را نسبت به مقدسات و پادشاهان هخامنشي ابراز نمايند ،زيرا
شاهان ساساني عقيده داشتند كه سلطنت آنان موهبتي است كه اهورمزدا به آنها بخشيده است و
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خود را صاحب فره ايزدي مي دانستند .در برخي از بناهاي دوره ساساني ،هنرمندان محلي در ابداع
آثار خود از اصول و سبك هاي هنر هخامنشي سود جسته بودند و سپس با ظهور و نفوذ هنر
ساساني در آن مناطق ،سبك محلي آنها تلفيقي با هنر ساساني شد كه در آنها عناصر هنر هخامنشي
را بيشتر مي توان جستجو كرد .در هنر معماري دوره ساساني يك نوع عناصر قديم و كهن كه
مربوط به دوره هخامنشيان است مشخص است كه نشان دهنده سنن و آداب و رسوم محلي است.
مانند قصر شيرين كه روي سكوي مصنوعي آن پلكان مضاعفي شبيه به آنچه در پرسپوليس وجود
داشت ساخته شده است .به دليل بزرگي بنا چنين به نظر مي رسد كه با بناهاي يادبود هخامنشي
برابري مي كرده است .در دوره ساساني معماري ايراني چنان محفوظ ماند كه با وجود وقفههاي
متناوب و انحرافات موقتي كه در نتيجه كشمكش هاي داخلي يا تجاوزهاي خارجي پديدار شد .در
بناهاي اين دو ره مقياس ها به طور اصولي درك مي شد و با مهارت به كار مي رفت و آنچه كه از
معماري ايران باستان بجا مانده است نشان دهنده اصالت و شكوه معماري است .معماري ساساني
از يك طرف وارث سنتهاي معماري هخامنشي بود كه در زادگاه ساسانيان در فارس پايدار مانده
بود و از طرفي جانشين هنر پارتيان بود .نكته مهم و قابل تعمق آنكه معماران ايراني با ورود اسالم
به ايران از سبك و ويژگي هاي معماري ساساني در ساخت بناها استفاده كردند.
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آژند ،يعقوب ،) 1390( ،تاريخ هنر باستان ،تهران ،سمت.
 .3بوردمان ،جان ،)1390 (،ايران و جهان غرب ،ترجمه رقيه بهزادي ،تهران ،طهوري.
 .4بوسايلي ،ماريو و شراتو ،امبرتو ،)1376 (،هنر پارتي و ساسـاني ،ترجمـه يعقـوب آژنـد،
تهران ،مولي.
 .5پوپ ،آرتوراپهام ،)1387 (،شاهكارهاي هنر ايران ،اقتباس و نگارش پرويز ناتل خـانلري،
تهران ،علمي و فرهنگي چاپ چهارم.
 ،)1373 (، ---------- .6معمــاري ايــران ،ترجمــه غالمحســين صــدريافشــار ،تهــران،
فرهنگان ،چاپ سوم.
 .7پيرنيا ،حسن و اقبالآشتياني ،عباس ،)1376 (،تاريخ ايران از آغاز تـا انقـراض ساسـانيان،
تهران ،خيام ،چاپ هشتم.
 .8پيرنيا ،حسن ،)1362 (،ايران باستان ،ج  ،2تهران ،دنياي كتاب ،چاپ دوم.
 .9پيرنيا ،محمدكريم ،)1387 (،تحقيق در معماري گذشته ايران ،تهران ،سروشدانش ،چـاپ
دوم.
 .10تقوينژادديلمي ،محمدرضا ،)1366 (،معماري شهرسـازي و شهرنشـيني ايـران در گـذر
زمان ،تهران ،يساولي ،چاپ دوم.
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 .11جعفريدهقي ،محمود ،)1390 (،بازشناسايي منابع و مآخذ تـاريخ ايـران باسـتان ،تهـران،
سمت ،چاپ دوم.
 .12دورانت ،ويليام جيمز ،)1391 (،تمدن ايران و مشـرق زمـين ،ترجمـه حسـن كاميـاب و
ديگران ،تهران ،بهنود.
 .13دياكونوف ،م ،)1346 (،تاريخ ايران باستان  ،ترجمه روحي ارباب ،تهران ،بنگاه ترجمـه و
نشر كتاب.
 .14رسولي ،هوشنگ ،)1388 (،تاريخچه و شيوههاي معماري در ايران ،تهران ،پشوتن ،چاپ
چهارم.
 .15سرفراز ،علياكبر و فيروزمندي ،بهمن ،)1385 (،باستان شناسي و هنر دوران تاريخي مـاد
و هخامنشي و اشكاني و ساساني ،تهران ،مارليك.
 .16شايان ،فريدون ،)1351(،سيري در تاريخ ايران باستان ،تهران ،رز.
 .17فراي ،ريچاردنلسون ،)1344 (،ميراث باستاني ايران ،ترجمه مسـعود رجـب نيـا ،تهـران،
بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
 .18فريه ،دبليو ،)1374( ،هنرهاي ايران ،ترجمه پرويز مرزبان ،تهران ،فرزانروز.
 .19كرتيس ،جان ،)1391 (،تاريخ تمدن ايران ،ترجمه ايران نعمتي ،ج  ،1وزرا.
 .20كورت ،آملي ،)1378 (،هخامنشيان ،ترجمه مرتضي ثاقبفر ،تهران ،ققنوس.
 .21كورتيس ،جان ،)1385 (،ايران باستان به روايت موزۀ بريتانيا ،ترجمـه آذر بصـير ،تهـران،
اميركبير.
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 .22گدار ،آندره ،)1377 (،هنر ايران ،ترجمه بهروز حبيبـي ،تهـران ،دانشـگاه شـهيد بهشـتي،
چاپ سوم.
 .23گيرشمن ،رومن ،)1344 (،ايران از آغاز تا اسـالم ،ترجمـه محمـد معـين ،تهـران ،بنگـاه
ترجمه و نشر كتاب ،چاپ دوم.
 ،)1376 (، --------- .24فرهنگهاي هنري ايران تا قبـل تـاريخ ،ترجمـه يعقـوب آژنـد،
تهران ،مولي.
 ،)1390 (، --------- -25 .25هنر ايران در دوران ماد و هخامنشي ،ترجمه عيسـي بهنـام،
تهران ،علمي و فرهنگي ،چاپ سوم.
 ،)1350 (، --------- .26هنر ايران در دوران پارتي و ساساني ،ترجمـه بهـرام فـرهوشـي،
تهران ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
 .27لوكونين ،والديميرگريگورويچ ،)1350 (،تمدن ايران ساسـاني ،ترجمـه عنايـتالـه رضـا،
تهران ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
 .28مانوئلكوك ،جان ،)1384 (،شاهنشـاهي هخامنشـي ،ترجمـه مرتضـي ثاقـبفـر ،تهـران،
ققنوس.
 .29مشتاق ،خليل ،)1387 (،هنر و معمـاري ايـران در دورۀ باسـتان و دوره اسـالمي ،تهـران،
آزادانديشان.
 .30مصطفوي ،سيد محمدتقي ،)1346 (،نگاهي به هنر معماري ايران ،تهران ،شركت سـهامي
سيمان ايران.
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 .31ميرلطيفي ،سيد جالل ،)1384 (،آشنايي با معماري ايران (شيوه پارسي و پـارتي و سـازه-
هاي طاقي) ،تهران ،قاضي.
 .32واندنبرگ ،لوئي ،)1379 (،باستان شناسـي ايـران باسـتان ،ترجمـه عيسـي بهنـام ،تهـران،
دانشگاه تهران ،چاپ دوم.
 .33هرتسفلد ،ارنست ،)1381(،ايران در شرق باستان ،ترجمه همـايون صـنعتي زاده ،تهـران،
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي دانشگاه شهيد باهنر كرمان.
 ،)1354 (،--------- .34تاريخ باستاني ايران بر بنياد باستان شناسـي ،ترجمـه علـياصـغر
حكمت ،تهران ،انجمن آثار ملي.
 .35هوار ،كلمان ،)1363 (،ايران و تمدن ايراني ،ترجمه حسن انوشه ،تهران ،اميركبير.
 .36هينتس ،والتر ،)1387 (،داريوش و ايرانيان ،ترجمه پرويز رجبي ،تهران ،ماهي.
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