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 تاریخ

 بسم الله الرحمن الرحیم

رومی، چینی و  ،، یونانیمختلف ها یک قومی هستند که مورخیندانید که پارتتان که میدر ارتباط با سؤال یک

های نامهکه وجود دارد، در سال هاییو بنا به نظر ها زیاد صحبت کردندبعد از آن مورخین اسلامی در مورد این

 راآس"نامه ها به اسم سالنامه، در یکی از سال376های قبل از میلاد، سالآشوری، یعنی حدود قرن هفت 

، "آسازان"ها، کند که در میان اسرایی که داشته سه تا از آنها اشاره شده و آنجا ادعا میبه پارت "دونح

بودند که در  "پارتاکا"از اهالی  و اوپیس اآسنزاو شخص دیگری، دو نفرشان البته، دو نفر به اسم  "اوپیس"

 قبل از میلاد این جنگ شکل گرفته.  376حدود 

در کتیبه بیستون و لوح بزرگ  هاتترین اشارت به پارها اشاره کنیم، قدیمیبه پارت اما بعد از آن اگر بخواهیم

ایالت  به اینها اشاره کرده که داریوش در بیستون است که، و الواحی هم که در تخته جمشید داریم باز به پارت

و در همین بند  «پارت و هیرکانیه بر من شوریدند.»گوید: کند، داریوش میاشاره مینام برده، اشاره کرده. و آنجا 

، من بر هایند کشورهایی که به فرمان من آمدند و به خواست اهورا مزدااین»گوید: کتیبه بیستون می ازاست که 

های پادشاهیان را به هر حال دروازه و ناحیه شرقی و "پارثیا"و  "اپارتو" و "پارسوا" که آنجا به« ها شاهم.آن

 ست که ما داریم.کند داریوش و به هر حال این اشاراتیگوید، اشاره میمی

گویند ولی بیشتر هم می "هاش-آن". البته "هاس-آن"گفتند ها میباب است که به پارتو در منابع چینی هم 

هستند که به هر حال در منابع  "هاآلان"یا همان  "هاآس"همان  هاس-آندند این ها هم معتقو بعضی هاس-آن

 چینی ذکر شده.

و باز سانسکریت به  "اگنی"و شاید  "آنگی"و در ختنی به اسم  "سی-آر"به صورت هم  یغوریادر سانسکریت و 

 شود.آمده که به هر حال در منابع مختلف به آن اشاره می "پرکید"و  "هاآرس"اسم 
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بیشتر در رق دریای خزر ابتدا مسکون شدند و، البته ها در غرب آسیا بودند و در نواحی شها و آلانخب آس

 ها مردمی چادرنشین بودند. ه بیشتر اعتقاد دارند که در ابتدا اینکردند کها زیست میاستپ

دهد که از دوره هخامنشی نشان میهایی که در آن مناطق کار کردند، سالبته خب بعداً مدارکی که باستان شنا

دهد که این مردم چنان هم با معماری بیگانه ما وضعیت شهرنشینی را در شمال شرق ایران داریم و نشان می

 نبودند.

و  مادیاصطلاحاً آمیخته با هر دو زبان  و "سکایی"و  "مادی"ست بین زبان شان هم یک چیزیخب زبان

در دنیا به خاطر بحث، حتماً  بیشتر امروز ها راحال ما پارت اشته و به هرست که در این جامعه وجود دسکایی

ها، های نامنظمی که داشتند و شیوه جنگ اینها آمده که جنگاید، این کلمه از پارتکلمه پارتیزان را شنیده

یکم هم  ، حتی بیست وهم حال تا قرن بیستم به هر جنگ و گریز بوده و به هر حال یک شیوه خاص بوده که

 کردند.شان و به طریق جنگ و گریز دشمن را مغلوب میکردند به دشمنرود که حمله میبه کار میاین واژه 

ها از مردم پارت»کند که: مورخ رومی در دربار امپراتوری روم اشاره می "یوستیانوس"و یا  "نیوسوستیژ"خب 

اعتقاد  "تارن"که باز یکی دیگر از مورخین به اسم  «و کلمه پارت هم به معنای تبعید شده است سکایی بودند

شان هم شمالی نژاد هستند و زبانهای اصلی ایرانیها از تیرهقبایل مختلفی داشتند که این "داهه"قوم دارد که 

 گفتند.سخن می "سغدی"های شمالی و نزدیک زبان است و نزدیک، از گروه زبان

به این، بود  "هپرن"که سرکرده قبیله  "ارشک"ها به اسم ه سرکرده اینقبل از میلاد داریم ک 052خب از حدود 

را از شود که آهسته آهسته ایرانیان خودشان باعث می کند علیه فرماندار منطقه و به هر حال همین قیامقیام می

 خارج کنند. زیر یوغ حکومت یونان مآبی

از بعد از  یعنی در واقع ه از یونان مآبی را داشتیم،یک دوردانید که ما ارتباط با هنر اشکانیان، چون می در

ها، در واقع اسکندر به هوای اتحاد دنیای آن روز قدم بر ها یا همان یونانیشکست هخامنشیان از مقدونی
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ای را در آن دوران داشتیم. این دوگانه تمدن شرقی بود و تمدن غربی دانید که ما یک دوگانهداشت. چون میمی

حال تمدن هخامنشی حملاتی را به غرب داشت، خب چندین بار هم تا دل یونان پیشرفت، حتی آتن که به هر 

داستان آن حملات هخامنشیان از خصوصاً  آن در را به دلیل تلافیسوزانده شد و خب بسیاری حمله اسکن

ند و تا هندوستان پیش حال سپاه یونانی شرق را گرفت دانند. اما وقتی که به هرداریوش و خشایار شاه به بعد می

، 022اما بعداً، در حدود  رفتند و این طرف تا مرز چین پیش رفتند، البته چینی هنوز وجود ندارد به آن شکل،

ای به چین و آن سرزمین نشده؛ ها اشارهکه البته هنوز در گزارش مواجه هستیم "هن"بعد با سلسله  سال 052

قبل از میلاد، ما  002از حدود  هاه آن نقشه جغرافیایی که غربیای بهای جغرافیا هم اشارهحتی در نقشه

های های هندوستان، قسمت، تا دروازهشناسندهندوستان را میای به چین نشده. اما هایی که داریم، اشارهنقشه

 شود. عمده هندوستان گرفته می

ها در ، به تصرف یونانیخامنشیان بودهو در تصرف ه کل شمال آفریقا و مصر را، مناطق شناخته شده آن روز بوده

دیدگاه باب کنیم. و  و اسکندر یک بحث را دارد که ما یک وحدت جهانی را در هنر، عقیده و مذهب و آیدمی

از یونان به مناطق مختلف آغاز  های بزرگ مهاجرها و دستهو کلونی بینیم ایجاد شهرهااست که می همین

، بلخ "بکتریا"هست یا همان  "بلخ"ها شهر، در واقع کلونیاین ر مثال یکی از ؛ به نحوی که مثلاً به طوشودمی

 شود.یک کلونی نشین یونانی می امروزی که در شمال افغانستان قرار دارد، در مرز تاجیکستان. این منطقه کاملاً

 املاً متأثر از هنر یونانیشود در ابتدا ککه ما شهرها و تأسیساتی که ساخته میبینید جا مییعنی در واقع شما آن

 است. 

های بومی و های، سنتهایی البته و، ولی عمده، شیوهبخش ویونانی های معماری مثلاً ما شیوه "نسا"کلاً در 

 01در  که اشکانیان نسا را که قبل از میلاد 052یعنی در واقع در حدود  های ایرانی را داریم.محلی و سنت

هم  "آباداشک"آباد را ها همین عشقترکمنستان هست که بعضی پایتخت کلونی که "آبادعشق"کیلومتری غرب 

از  "گورودکیچ"و  "ویژل" 0205ها هم در همین شهر از کاوش تریندانید که یکی از طولانی، که میدانندمی
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ها پیدا بود، آن آباد در این محل کار کردند که گور شاهان اشکانی را که در منابع به ایشان اشاره شدهموزه عشق

 کنند. می

آباد و در های باستان شناسی را از این زمان داریم و در عشقها را در این، کاوشترین کاوشبنابراین قدیمی

است و در این محل ما دو، یک شهر بزرگ و یک دژ  "نیسا اپارت"اش همین محلی به اسم نسا که اسم اشکانی

 انیان را.بزرگ را داریم و نخستین پایتخت اشک

ها و بعضی آثار هنری، هم وجوه هنر غربی، یعنی در مجسمه در ما یک هنر ترکیبی را داریم کهخب در اینجا 

های محلی ویژگیشرقی با  هایهای یونانی و مجسمههای برهنه به شیوه غربی، خدایان یونانی، الههواقع مجسمه

یدا عاجی که از نسا پ هایریتون هایی که،صاً در عاجشود؛ مخصودر نسا دیده میم هخامنشی های عاو ویژگی

هخامنشی و محلی و تحت تاثیر جریان حاکم یونانی  ای از هنرشود. فلذا اشکانیان در ابتدا وام دار ملغمهمی

 کنند. بینیم که در همان ابتدا شروع به بازیابی هنر خودشان میولی آهسته آهسته می هستند.

کند که آهسته آهسته شکل خودش را پیدا می بینیمی نسا شکل معماری هخامنشی را میما در نخستین تالارها

ها کاوش در نسا در دژ پنج ضلعی دهد که البته سالو به هر حال هنر نسا این موضوع را به خوبی نشان می

برای  کهدهد ها را به ما نشان میهکتار مساحت دارد و خود شهر نسا جدید این 01اش که حدود قدیمی

های ایرانی را که همان آیند و یک سری از سنتمی حال به هر ها این اشکانیان هستند کهنخستین قدم

 کنند. اند را زنده میهای هخامنشیسنت

شده که به هر حال ها نوشته میهایی که روی آنرا داریم، یعنی در واقع سفال هااستروکابه طور مثال ما در نسا 

های عظیمی را در دوران هخامنشی داریم؛ بنابر این دانید که ما بایگانیهخامنشیان است. می به تأسی از همان

 دهند.به همین شکل این را ادامه می ناشکانیا
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 معبدی - در اینجا بنای کاخ چندین بنای خاص را در نسا داریم و خب فضاهایی که داریم، بناهایی که داریم،

و یک معبد قرمز رنگ  های شبدری. برج معبد داریم، خود معبد مدور را داریمستون دار است، با ستون داریم که

قسمت عمده های اخیر پیدا شده. های هیأت ایتالیایی در سالمعبد سرخی که، سرخ رنگی که اخیراً در کاوشیا 

های تاکستان در بایگانی اشکانیان در مورد نوشته به زبان آرامیسفال 0122، 0211، این در همان مرحله اول

 تاک داری و انگورچینی و انبار کاری و تخمیر صحبت شده. شاهنشاهی در اطراف نسا و بحث 

به هر حال اشکانیان به این موضوع خیلی خیلی توجه داشتند.  دهد کهکه نشان می خب این نکته مهمی است

 دهد. ا را ادامه میهها را دارد و در واقع همین سنتخب شهر مرو هم به همین شکل، همین ویژگی

بناهای  کند؛ از جملهما صدها المان هخامنشی را و هنر ایرانی را در نسا داریم که آهسته آهسته زنده می

توانید ملاحظه دار با ستون و اشکال سنگی. ولی در کنارش باز تأثیر هنر یونان را به صورت جدی شما میایوان

به هر خب هایی که داریم و به هر حال کارهایی که هست و بعد از آن بفرمایید؛ مهرهایی که در نسا داریم، سکه

های اخیر در نزدیکی که در سال "منصور تپه"شود؛ از جمله در دیگر هم این اتفاق تکرار می هایحال در سایت

 ست که احتمالاً مربوط به مردم عمومی است.بوط به یک فضای دیوار دفاعیرکیلومتری نسا کاوش شده، م 7

قبل از  052کند و در حدود ها اطلاعاتی است که ما داریم و آهسته آهسته این شکل از کارها ادامه پیدا میاین

توانند باز النهرین را میکنند و دروازه بینرسند، همدان را فتح می، به غرب ایران می011میلاد که اشکانیان، 

 کنند؛ یعنی چه؟ 

دار چند خودشان را میراث دار هخامنشیان بشوند، هرمیراث روند والنهرین بتوانند به بینیعنی که می

کنند از  خودشان را متأثرهای هنری کنند در خیلی از ویژگی، بنابراین سعی میدانستندهخامنشیان می

 هخامنشیان.
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 م ملوک. در سیستالطوایفی داشتند ها اعتقاد دارند اشکانیان سیستم ملوکدانید که خیلیما در این دوره می

های الطوایفی اصطلاحاً، یا حالا چه بگوییم، نوع خاصی از فدرال، حالا فدرال خیلی پیشرفته است، مربوط به دولت

دادند. ولی در هایی میدادند و بخشی داشتند و اختیاراتی که به قلمرو خودشان مینوع خاص ست، اماامروزی

و با  "کاخ نیپور"ایران، با  "خورهه"در عراق، با  "ابوقبور"ا معماری منصور تپه بهای معماری به طور مثال هوشی

ی در جلو، ست که یک حیاطگویا یک سبک معماری در گیلانغرب پیدا شده "سراب مورت"بنایی که اخیراً در 

قسمت پشت ایوان ها یک ایوان در جلو دارند و یک سری فضاهایی، یک فضای چهارگوش در حالا بعضی از این

 های اطراف این را احاطه کرده. تاقدارند که ا

شود که البته هرچند خورهه را شود، در خورهه محلات دیده میاین در نیپور، در پلان کاخ نیپور دیده می

شود گفت که خورهه یک بنای، می گفتند این سلوکی است اماتر ابتدا میها ساسانی هم گفتند اما بیشبعضی

 یک کاخ محلیست، اربابی است.  یم بگوییم کاخ است.توانست. یعنی در واقع نمیاربابی

ها در حد شاهی نیستند اما شود که به هر حال همه اینها دیده میدر منصور تپه ایندر ابوقبور در عراق، 

های اربابی، خانه توانیم به ایشان بگوییم کهاصطلاحاً ما می های کوچک راهستند که این کاخ حاکمان کوچکی

های آباد، البته در دوره ساسانی، بحث خانهگیرد در حاجیبه کار می یاد آذرنوشای که زندهواژهاینطور شاید 

ها را دارند و یک سبک خاص معماری در خانه اربابی، این ویژگی کند و معتقد است که ایناربابی را مطرح می

 شود در پلان. این در پلان.دوره اشکانی آغاز می

خشت، به هر حال خشت یعنی  ،، آجر و خشت را، آجر یعنی پختهآجرهای از گسترده ستفادهمصالح ما ا در حوزه

اشکانی است که  "کوه خواجه" ایوان که اگر بپذیریم ها، مخصوصاً آجر را داریم و استفاده گسترده از طاقخام

آورند که اوایل شناسان میبعضی از باستانست و دلایلی هم زیادی هم هست که اشکانی خیلی حالا دلایل

شناخته شده البته شاید در آینده اطلاعات  گنبد گنبد را داریم که ساسانیست، اما به هر حال ما نخستین
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ها یا جرزی که فضای چهار ضلعی را تبدیل به، در واقع مربع را ، اما نخستین گوشوارهبیشتری داشته باشیم

 شناسند. هر حال این معروف است و همه این را می که به کند ما در کوه خواجه داریمتبدیل به دایره می

های زیادی در دوره هخامنشی داشتیم، حذف ای است که در دوره اشکانی داریم. ستوناین ویژگی عمده

ه و شما دیگر نمونه دهای آهنگ پوشیده شها با طاقانآیند که این ایوهایی میشان ایوانشود؛ به جایمی

 شناسند.بینید دیگر به هر حال زبان زد است و همه میمی "ایوان کسری"ه ساسانی در اش را بعداً در دورعالی

که معماری اشکانی تغییرات جدی نسبت  های این را باید در معماری اشکانی جستجو کرد، به جهت اینزمینه

 به معماری هخامنشی دارد. 

توانیم ببینیم؛ ستون را در بناها می معماری هخامنشی خب بیشتر از سنگ بود، مصالح رسمی بود، جنگلی از

گیرند و به هر حال ایوان های خاص خودشان را به کار میاشکانیان شیوه بناهای رسمی و شاهی، اما مخصوصاً

ها و قرار گرفتن حاکم یا پادشاه در انتهای ذف همان ستونحبا  که نمادی از شکوه و عظمت است و در واقع

است، چون به  آوربومبه هر حال از لحاظ ایجاد و مصالحی که  دهد وبه آن دربار می ایوان یک جلال و شکوهی را

 .ستهای اشکانیشود در همه جا ایجاد کرد و این یکی از شاخصهتر میهر حال آجر و خشت را خیلی راحت

قاتی است که در ها انفاو این بری، کاربرد گسترده نقاشی در بناها گچ رد گسترده از گچ، کاربرد گستردهکارب

 افتد.معماری دوره اشکانی اتفاق می

آید ها بوده، ببینید، دوره اشکانی خب تقریباً میگوییم تأثیر هنر بر کدام تمدندر مورد تأثیر هنر اشکانی که می

 گیرد. گویم، همه نه، متصرفات دوره هخامنشی را در بر میاغلب متصرفات، اغلب را حالا می

های خاص که ما داریم از شرق که در همان معماری خاص، پلان در هنر اشکانی وجود داردویژگی که در واقع 

  کشور ترکمنستان و افغانستان فعلی باشد تا سوریه در غرب، ما این تأثیرات هنری را داریم.
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 ب در عراقخ ،سوریه هستند ها درکه اینرا ییک در شهر پالم ردیگ دورا اروپوسدر در واقع  ،"دورا اروپوس"در شهر 

ها این را به به ایشان،یونانیرا  "هسلوکی"ونانی هست و پیش از آن اسم زبان ی که به "کتسفون"وقتی از  ر مادیگکه 

 .یمدار را شهر تیسفون جابعداً در نزدیکی ایندهند و بعداً اشکانیان این را توسعه می ؛کننداسم سلوکیه ایجاد می

شهر محسوب  ، دل ایرانشهرن واژه ایرا این دوره ساسانی ، مخصوصاً دردر ت.هس شهر ایران این دلدیگر ما خوب 

ثیر أاین محدوده کاملاً ت اسم عراق کشور جدا شده به حالا یک طور نیست که بگوییم امروز یعنی این شود.می

 هادر سکه که نمایی ختمام ر ضورتان عرض شود که،، به حی هنری در زمینههاداشتن از لحاظ شیوه خودشان را

یک  ،است هین دوربه ا که در قلعه یزدگرد دارید و منسوبهایی بریچ گ، مثلا شما هاریب هست در زمینه گچ

برخی از  ی بین النهرین را درهاتمدن حتی از هنر قدیمی ایرانی و هنر شرقی وتأثیراتی  ، یکیونانی تأثیراتی از هنر

 توانید ببینید. ها میبری گچ

 ودشخاص معماری فراگیر میهای پلانهنر آجرکاری و ، بریچ گ .ثیر دادندأثیر گرفتن اشکانیان هم تأتهم  بنابراین

 . ها، گنبدهاطاق

باید اینجا  ما ی که دارند در واقعثیرات جدأت ولی یک .ودشمیباب در کل منطقه  مهایی است که داریویژگی هااین

امپراتور رومی که شکل . هابین اشکانیان و رومیفاصل  حدود شنظر بگذاریم که رود فرات می این موضوع را مد

 منیاتوثیرات هنر اشکانی را بر هنر رومی هم میأو ما آنجا ت ودشقدرتمند میدارد خیلی  رومکه  دنیادمی ،گرفته

های مربوط به هنر و بحثم هست در شهر ر ه حتیکنقوشی شما حتی بعضی از این محققین در بعضی از  م کهببینی

  اند.هداشتها به اینرا  که این تأثیرات پیگیری کرد ودشیم ساسانی را هم بعد از آن،تاریخ اشکانی و 

خانم ، کنیمما استفاده می ، امروز این شنلی کهپوشاک اشکانیمثلاً  ،کنیممیثیرات مادی که صحبت أحالا اضافه بر ت

ه کردم پشت رجماین کتاب را تمن در واقع  ،"ایران در دوره اشکانی ییادمان هنر"، یک کتابی دارد، "ترودی کوامی"

شان را )همین پالتویی که ما امروز شنلها غربی: »که گویدجلد کتاب این بخش از جمله ایشان را آوردم که می
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به هر پوش و شیکبسیار  یمباستان به عنوان مرد و اشکانیان در دنیای .«پوش هستندشیک مدیون اشکانیان داریم(

 دانند.ها مینآحتی این شنل هم یادگار هستند و  حرطمپوشیدند می ی زیباهالباسحال کسانی که 

از لحاظ  ماپلان و دیگر چیزها  بری، مثل آجرکاری، مثل گچ ،در این دوران اضافه بر این وجوه مادی مثل لباس خب،

ها، در واقع معرفی ها به رومیاشکانیرستی در این دوران توسط پمهر  . میترائیسم یاافتداتفاق می یکمعنوی  هوجو

 اثیر معنوی رأت ، یعنی"دین نوجوا" ه اسمو ب ودشمی میوارد دربار روبه هر شکل ممکن و این  حالا ،شودمی

یحیت اروپا را و بسیاری اعتقاد دارند اگر مس ودشگذاری می نام جوانوبه اسم دین  ،خواستم صحبت کنممی

 . است یایران یک دینمیترا پرست بود که ، یعنی در واقع بود میترائیستد اروپا یگرفت امروز شانمی

که بسیار اهمیت داشتند و به عنوان یک سپر جدی زمانی  ددهن میااتی نشأثیرکه در مورد ت است ایبنابر این نکته

هم این وسط  سلوکیانحال آهسته آهسته به هر ها شده بودند و یونانیجایگزین ، که خب به هر حال هارومیکه 

شما امروز در  ،کنندنام گذاری می "پارتیان"بیشتر  هاکه البته آن ،اشکانیان ها همسایه شدند بااین حذف شدند،

 شان را و مان قبیله و جغرافیاآ برند بیشتررا به کار می "پارتین"بیشتر کلمه  ود.رکار نمیادبیات غرب اشکانی به 

  .کنیمگذاری می پادشاهی این اسم رو نام و سلاله جهت سلسله ، بهاشکانیان

بود و این دست تعاملات و  ستمیترائی ها در واقعآنشاید امروز دین  مدآیاگر مسیحیت نمبسیاری اعتقاد دارند 

 د.دهن میادر دوره خاصی از ایران نش ادر واقع قدرت نفوذ یک حوزه تمدنی ر

تی بود که این کلی ،جزئیاتشود خیلی صحبت کرد در مورد تأثیرات البته میر مورد د ست کها اینکته ب اینخ 

 آن اشاره داشت. به شودمی

ها و دوره ساسانی هر چند دانش ما در زمینه ساخت و سازهای رایج در دوره ساسانی با کاستی در ارتباط با

 یعنی های دوره جدیدترها در بافتاین بافت و از سویی به هر حال بسیاری ازاست های زیادی مواجه محدودیت

پیدا کردند و  دیگری کاربری ، به هر حالاز بین رفتند د،تغییر شکل پیدا کردن ،دوره اسلامی قرار گرفتند و خب
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اما در مجموع ما در دوره ساسانی اطلاعات قابل  ،تاریخ گذاری بعضی از این بناها با مشکلات جدی مواجه هستش

  یم.را دار توجهی

 ،داریم ار مذهبی بناهای ،داریم را اشرافی هایخانه ،داریم را هاکاخ ،داریم بنا زیادی تعداد ساسانی دوره در ما

 است. ی بارز معماری ساسانیهاحال از ویژگی ه هرکه این ب داریم ار آتشکده زیادی تعداد ،داریم ار کلیساها

جهت  هااز طاق و قوس و به هر حال، طاق و قوس ستردههای بارز معماری ساسانی استفاده گیکی از ویژگی

به کار رفته  هایی که، عمده طاقهایی که در این دورهطاقحال به هر که  ستمسقف نمودن فضاهای و بناها

از نظر تکنیک ساخت  شدندمی ای که در این دوره استفادههای گهوارهای است که معمولاً طاقهای گهوارهطاق

-شابلون .شدهمی استفاده هااین واز قالب  شده و هم در واقعمیاستفاده  زنی، طاقربست در واقعهم از روش دا

  کردند.ها را ایجاد میو این طاق گذاشتندیمی ها

 داریم ار آباد فیروز شهر به هر حال خیلی مهم است، هم شهرسازی حوزه در ابتدا در مثلاً نمونه طور به ما خوب

شهر  یکور بشهر بیشا و است شهر مدور کی ور را داریم که شهر فیروزآبادبهر بیشاش .نیساسا ابتدای همان در

کنند و یی که همدیگر را قطع میهاو خیابان است شهرسازی که در واقع چهارگوش .است هیپودامین، در واقع

 .دنن داراتعدادی چهارراه را در بینش

های عمده ویژگی خاصی دارد. از ویژگی که به هر حال مداری یدر ایوان کسر ما ازنی رخب نمونه عالی طاق

این  بهکه  "های قوس نعل اسبیطاق"گویند هایی هستند که اصطلاحاً به ایشان میطاق در دوره ساسانی هاطاق

  .دنشکل نعل اسب دار به هر حال و تر هستعقب ار قوسک مقداری پا کی دنگاه کنی ها اگرطاق

 ، رویعراق داریم که یک بنایی پیدا شدهدر  "عاریدالم"در  ،داریم "طاق گرا"مثال در  به طور اش رانمونه ،بخ

  ست.ر ساسانی محدود فقط به معماری نیهن ، به هر حالکه داریم ایی نقرههاجام
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 هایوزهها در مای است که تعدادی از آنهای نقرهها و بشقابدر روی کاسه مانما قسمت شناخت معماری

 ،در موزه رمیتاژادر موزه  است. در واقع سن پترزبورگ ،تاژرمیان در اتعدادش شاید ینبیشتر، جمله مختلف از

در این  اکار شده و عناصر معماری ساسانی ر هانیا که روی ری در امریکا نیویورک و چندین موزه دیگیهاموزه

 .نیم ببینیماتودوره می

و در  است ت که به هر حال وقتی که یک فضای اصلییوان یک ویژگی برجسته معماری ساسانی اسا ،خب

 .را داریم هاگفتم این هم ابتدای ساسانی از همون کنند کهرا طراحی می کوریدوریی ایوان معمولاً انتها

 گویندای میعده چند آباد است البته هر آباد در جایی که معروف به کاخ فیروز فیروز مانبه طور مثال در ه

و  ایوان رد یک ااما در همین نمونه شما داری قصد نداریم، ، رویش،را اسمش ، حالا"ادآب آتشکده فیروز -کاخ"

 ،آباد بینیم که حالا در فیروزهای گنبددار را مین اتاقآواقع مسلط هستند و انتهای ن در آ یوانی که براچندین 

حالا پایان ساسانی و  که هااین ،در حتی عمارت خسرو در قصرشیرین ،آباد در دامغان در خود قلعه دختر فیروز

  .نیم ببینیماتومی ا ماند این فضاها رندایم ل اسلامیوابعضی ا

های بارز ست که یکی از ویژگیهامیان اتاق در رداریم که محصو ای رطحیایک در مرکز در واقع این بنا ما 

رار دارد و این به عنوان ق آنهای در اطراف های اساسی معماری ساسانی همین حیاط مرکزی است که اتاقبخش

 .ودشحال قلمداد میآن به هر ی بعد از هایک ویژگی معماری در دوره

از دوره البته که ما  ان بحثیو شما هماست درگاه ورودی محور  یک های ورودی در واقعمحوریت درگاه ما بخ

ربوط به دوره اشکانی در شهر م ،"کاخ آشور"ایوانی را در  چهارنخستین بنای  ، مامویاشکانی فراموش کردم بگ

چند آن نظم کامل  البته هر ،یوان عمدهاچهار  یعنیایوانی است  چهاربنای النهرین داریم که آشور در شمال بین

 .شد مطرحیوانی ابنای چهار اولین را ندارد اما به عنوان 
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در  شده؛صالح استفاده میمبیشترین که به عنوان داریم  رادر دوره ساسانی خشت خام  خب از نظر مصالح هم ما

در تیسفون  عراق،در جنوب  ،در شهر کیش ،آباد حاجی "بابیرا خانه -خکا" ،آباد اجیحدر  "کاخ دامغان"

  .داریم ها و گنبدها راطاقاستفاده از آجر را داریم و استفاده از 

نزدیکی جنوب دریاچه  ن درماداریم در آذربایجان خود ار "تخت سلیمان" ،داریم در دزفولرا  "کرخهوان ای"

  .داریم ها راه اینهم .شدندارومیه در تیسفون و به هر حال آجرهایی که به عنوان تزیین استفاده می

استفاده شده  گچ هم گفتیم از هدور صالح اینم .به عنوان مثال در قلعه دختر که از ترکیبات آجری استفاده شده

 ز جمله درساسانی بسیاری اعتقاد دارند که در چندین محل ادر دوره  استفاده شده. آوربومو دیگر مصالح 

 ما هاکردستان فعلی در این محلاقلیم پایی کولی در شمال در  ،طاق گرا ،کنگاور ،تخت سلیمان ،ورببیشا

البته  توسط سنگ تراشان رومی که هااین اعتقاد دارند که ایعده داریم که ار هی قالبی تراش خوردهاسنگ

و  هایران بوداختیار در  هسوری هایی ازبخش ،بدهیدنظر قرار  بیشتر شما سوریه را مد گوییمیم روم وقتی

  .ثر بودن از این داستانأمت های دیگر در اختیار روم بوده و اینهابخش

 ود.شبینیم که در کل فلات ایران آغاز میمی لوکیسه از دور اای بزرگ رما شهره مدر زمینه شهرسازی گفت بخ

به عنوان یک  به هر حالشهرسازی و  ودشکنه و در دوره ساسانی نهادینه میوره اشکانی تداوم پیدا میدر د

در  منار آباد ما منارها را داریم که ی ما به طور مثال در شهر فیروزهاو در این شهر آیندسیستم اساسی در می

 ،فضاهایی است که به هر حال نیاز هااین را داریم و هاآتشکده ،داریم ابناهای مذهبی ر ،ر تقریباًمرکز شه

 ،در جاهای ایران ،شناخته شده امروزه هاجادر خیلی از  خب معماری ساسانی .دوره بودندآن پاسخگوی نیازهای 

کلانی بود که از لحاظ پلان از لحاظ مصالح و از  هایویژگی همین ه آنحال ویژگی شاخص ره النهرین و بهدر بین

 .دارد ار هاب معماری این ویژگیکتشیوه در واقع م حاظ حیاط مرکزی ول
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ب ما اگر از هنر و معماری اسلامی صحبت کنیم بسیاری از محققین معتقدند که اگر ما هنر ساسانی را از هنر خ 

  د.ناماسلامی حذف کنیم تقریباً چیز زیادی باقی نمی

مسجدی  است، که داستانش مشخص دکنشما نخستین مسجدی که پیامبر مکرم اسلام در شهر مدینه ایجاد می

این  ،ودشگفته می "ستاوند" اجداین مس به دار هستش وستون به شکل هایی کهلدار با استفاده از نخستون

، فعلی ، عراقالنهرینیا همان بین که عراقبعد از این آن، اولین شیوه معماری مسجدها در ایران هست که بعد از

 بصرهرا در شهر کوفه داریم و به هر حال مسجد کوفه و بعد از آن  هانخستین مسجد ما، ودشمی فتح النهرینبین

ی هاالمان آهسته آهستهکنند یک مقدار زیادی تقلید کنند از سبک مسجد مدینه اما که این در ابتدا سعی می

 .ودشها هویدا میساسانی در این

نیم که بسیاری اعتقاد ادولی می دکنول استفاده میمتدا سبکن ان ابتدای اسلام مسجد کوفه از همآخب در  

و دیگر  هااز آجر .استفاده شد حتی دارالاماره کوفه مساجد واین دارند که از مصالح بناهای ساسانی برای ساخت 

 .دنن شیوه یک محلی برای حکومت ایجاد کنامصالح که با هم

هجری و  10، آهسته آهسته 10مدن بنی امیه از سال استارت آغاز کار بود ولی آهسته آهسته که با برآ خب این

 هم و ایرانی هنر ثیرأت هم که بینیممی ما پایتخت عنوان به دمشق گرفتن قرار و سلطنتی شکوه یک جادایب خ

  ها دید.این در شودمی ار رومی هنر ثیرأت

هم به عنوان مسجد استفاده هر حال یک معبد هزار ساله بوده و امروز  به که دمشق مسجد مثال عنوان به شما

یک کلیسای  ودچندین بار تعویض شده برای معابد مختلف و نهایتاً پیش از این که تبدیل به مسجد بش ود،شمی

 .ودشبزرگ بوده و بعد از آن تبدیل به مسجد می

هایی که خکادر  اثیرات ایران رأت سمتباید دید ولی در این  م رارو آن طرف،ثیرات أبینیم که این تخوب می

ی و آثاری ی سنگهاسازند ما نقش برجستهمیو در چند محل دیگر  اًخصوص "خربة المفجر"پادشاهان اموی در
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ها را متاثر بسیاری منار د.گیرهنر شکل می هسته آهسته اینو آ .ثر از هنر ساسانی استأرا داریم که به شدت مت

  .دننادمی ساسیهای دوره از منار

متر  12آباد هنوز بالغ بر  آباد که در مرکز شهر فیروز یکی منار فیروز ؛را از قبل از اسلام داریم ار معروفنما دو م

ی علمی هاحال در بحث به هر دننادبه معنای محل نور می منار همارتفاع این است و در مرکز شهر قرار دارد که 

بلند بوده و مشرف بوده  ،جایی بوده البه هر حچون شود. می مطرح اذاناین بحث گفتن  بعداً  ودشکه مطرح می

ها بوده که از دور در واقع محل راهنمایی کاروان است. جایی که محل نور اش یعنیا از کلمهر اولی مناره .شهر بر

  .دنداشته باش ایی رهاروز نبود که بتوانند چراغخوب مثل ام

قبل از  ،ینه ابیشتر ب .دنرشان را تشخیص بدهمسی را یامحل شهر  ندنستاتومی دبودن در دور دست کاروانان اگر

دوره  ازفیروزآباد یا منار نورآباد ببخشید یا میل اژدها را هم داریم که این هم باز  حتی منارو  ،هستش متناسلام 

  .نورآباد ممسنی ؛هستش نور آباداشکانی مطرح یک بنای سنگی که در مسیر 

هایی گذارند به جهت محدودیتثیر میأدر هنر اسلامی تهسته آهسته آ هاها را داریم که اینویژگی این ایننابرب

 نقش انسان و حیوانات ،مثل مساجد وجود داشتهکه در ابتدا در هنر اسلامی و خصوصاً در بناهای مذهبی در 

  .محدود بوده

ریاضیدانان  ،انهنرمندان ایررا شده که باز در این میان بیشترین تأثیر میبنابراین از نقوش هندسی استفاده 

در ابتدا در گچ  ،هایموتیفهای مختلف از این نادر ببینیم که ان ایرانی انجام دادند و ما مینو هندسه دا ،ایران

در دوره صفویه در دوره اسلامی شما در مسجد  ج آن را دیگرها که اوکاری ها و نهایتاً در کاشیاریر کآج ،هابری

 و بهها خیلی اوج هستند ها، حالا اینیا مسجد امام و دیگر جا ا،کاری رکاشی نید اوج هنراتوالله می شیخ لطف

ما  اایران پیش از اسلام ر ها هم این تأثیرات هنرسایر بخش و در کنیم.، مطرح میمطرح هستند هر حال

ی دوره اهاز موتیف حتی خیلی کنندکه سعی می نیم در جاهای مختلف ببینیم مخصوصاً در هنر آل بویهاتومی
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که  ودشیهنر ایرانی پیدا م ع رجعتی بهو در دوره سامانیان یک نو .آهسته زنده کنند خصوصاً آهسته اساسانی ر

  .ندنادبعضی رنسانس هنر ایرانی در هنر اسلامی می

 داریم "سوادکوه"و  "رسکت،""جیمل"های برج های اولیه را درها که ما نمونهبرج در هابه هر حال بودن کتیبه

این به  زبان کوفی و آهسته آهسته هم یی هم به زبان پهلوی وهاکتیبه ها هستند.مقبره -برج در شمال کشور که

در  ،در بسیاری از مساجد که بینیمثلثی میدر خطوط  ان رآنمونه عالی  رد و دیگآینا میعنوان جزئی از المان ب

در دوره  عداًوجود داشته و باین در هنر ساسانی  ددهن میاداریم و نش اهستند و امروز هم این هنر ر هاکاشی

  د.کناسلامی تداوم پیدا می

و  دکنساسانی داشتیم که بعد از اسلام هم همین شیوه در ایران ادامه پیدا می در دوره ای زیادی رهاگ قبرا سنم

هم که سنگ قبرهای در قرن هفتم و هشتم و ن خصوصاًهای قبوری که مگنثیرات را در سأبه هر حال بار این ت

 .نیم ببینیم و در هنرهای مختلفاتوداریم می اکوفی بسیار زیاد زیبایی ر

است  یگنبدهای انیی که در مساجد داریم همهابسیاری اعتقاد دارند که گنبد ،گنبد ،حوزه کلان معماری حالا در

  .ساسانی داشتیم هایطاقی که در چهار

طاقی در کشور شناسایی شده که البته در مورد  صدها چهار .دهش هاطاقی مطالعات زیادی در زمینه چهار

 اساسی و محوری مسجد این گنبد نقطه که است اما موضوع مهم این مطرح است زیادی هایبحثها کاربری آن

ها از چهار طرف در طاقی چهار ، چونبا بستن سه ،بعد از اسلاماعتقاد دارند که  ما است که بسیاری از محققین

 ،نخستین مساجد بر آهسته آهسته و به هر حال ودشبستان میش به یکبا بستن سه ضلع این تبدیل  د،داشتن

و به عنوان یک جایی که پر  گذاردا میثیر خودش رأما شکل و پلان آنها تگیرند امیشکل  هادر واقع آتشکده

شود، انعکاس صدا منعکس می تواند صحبت کند،می ،رود آنجاما می جایی که در واقع امام جماعت ،تعظمت اس

به سادگی با  دناتوببینه و می استون نیست که جلوی این ر این است کهترین بحث و مهم صدا را داریم
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آهسته  و شکوه این هستش که دصحبت کنمستقیم  هستند و مستمعین نمازگزاران ه همانک شمخاطبین خود

ست؛ مقدار بحث زیباییمقدارش  کی ،دگیرنبد شکل میگو یوان اهایی که گفتیم در دو سمت ن مناراهم آهسته

  رد.نگه دا ایوان راحاظ مهندسی است که این حجم عظیم و از لاست  ایستایی زیادش بحث

اشته و به نوعی برخی از محققین اسلامی گذمعماری  برثیرات کلان است که معماری ایرانی أت به هر حال این

ن ااین هم .معماری اسلامی میویبگ منیاتوکه ما به هیچ عنوان نمی مثل آقای هوشنگ سیحون ،دناعتقاد دار

  ی دارد.و مخالفین ی داردموافقین است؛ حالا نظر یک امتداد معماری ایرانی در دوره اسلامی البته این

هر  هبوده و بعظیم های مختلف هنری و معماری در این دوران بسیار بسیار جنبه ازن بر اسلام ایراثیر أبنابراین ت

 .و مقاله نوشتن نافراد زیادی در مورد این صحبت کرد که غیر قابل چشم پوشی حال

 .موفق باشید 


