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ويژگي هاي کلي مقاله مورد پذيرش
هدف نشریه ی علمی - پژوهشی پژوهشهای باستان شناسی ایران انتشار پژوهش ها و تجربه های علمی در زمینه های باستان شناسی و تاریخ هنر و معماری است.

نوشتار باید نتیجه پژوهش هاي نویسنده )یا نویسندگان( بوده و در نشریه دیگر منتشر نشده باشد.
پذیرش مقاله براي چاپ پس از داوری و با تایید در جلسه هیئت تحریریه مجله است.

درستي نوشته ها با خود نویسنده)یا نویسندگان( مقاله است.
مقاله باید بر یک روي صفحه استاندارد)30×21 سانتیمتر( و با اندازه )سایز( 13 و قلم )فونت( B Mitra با فرمت 2003 و WORD 2007 و تنظیم حواشي ارسال شود.

براي ارسال مقاله امکان استفاده از پست الکترونیکي )E-Mail( به آدرس: Journal.nbsh@yahoo.com و یا NBJ@basu.ac.ir نیز فراهم است.
صفحه اول باید شامل نام و نشاني کامل و شماره تلفن نویسنده، پست الکترونیک و محل خدمت و مرتبه ي علمي وي باشد.

در صورتي که مقاله برگرفته از پایان نامه نویسنده باشد، مجوز و ذکر نام استاد راهنما الزامی است.
ــف، نتیجه گیــري و تشــکر،  ــه تحقیــق شــامل موضوعــات مختل ــی نظــری، بدن ــده، مقدمــه، روش تحقیــق، پیشــینه ی تحقیــق، مبان ــوان، چکی ــه ترتیــب شــامل: عن ــد ب نوشــتارها بای

فهرســت منابــع طبــق راهنمــاي شــیوه ارجــاع و چکیــده انگلیســي باشــد.
چکیده باید بیان کننده تمام نوشتار باشد. چکیده فارسی نباید بیشتر و یا کمتر از 300 کلمه باشد.
چکیده انگلیسي بایستی 600 کلمه باشد و در برگیرنده بخش های مهم و نتیجه گیری مقاله باشد.

عناوین جدول ها با ذکر شماره در باال و تصاویر، نقشه ها، طرح ها و نمودارها با ذکر شماره )توضیحات و ذکر منابع( در پایین ضروري است.
ــت  ــت JPG و کیفی ــا فرم ــه و ب ــل جداگان ــک فای ــا به صــورت مجــزا در ی ــک نســخه از آن ه ــه و ی ــرار گرفت ــن ق ــد داخــل مت ــا بای ــا، نقشــه ها و طرح ه ــا، نموداره ــر، جدول ه تصاوی

DPI 300 هــم راه مقالــه بــه دفتــر نشــریه ارســال گــردد.
مقاله نباید از 20 صفحه استاندارد )24 سطری A4( بیشتر باشد.

مقاله فقط به زبان فارسي پذیرفته می شود.
- "عنوان" شامل موضوع مقاله، نام و نام خانوادگي نویسنده و مرتبه علمي و دانشگاه محل تدریس و تحصیل وي است؛ عنوان مقاله باید گویا و بیانگر محتواي نوشتار باشد.

- "چکیده" شرح مختصر، اما جامعي از مسایل محتوایي و نوشتاري شامل: بیان مسئله، هدف، ماهیت پژوهش، نکته هاي مهم و نتیجه بحث است. 
- "واژه گان کلیدي" شامل چهار تا شش واژه تخصصي که بسامد و اهمیت آن در متن مقاله بیش از سایر واژه بوده است.

- "مقدمــه" شــامل طــرح مســئله اصلــي اســت کــه مــورد پذیــرش و هــدف پژوهشــگر از بررســي و انتشــار آن اســت؛ در ایــن بخــش بایــد بــه اجمــال پیشــینه و فرضیــات پژوهشــي و 
پرســش های اصلــی بایــد مشــخص گــردد کــه در طــی بررســی بــه آن پرداختــه شــود.

- "روش تحقیق" شامل ذکر بسیار مختصر روش و ابداعات نویسنده در پژوهش در این زمینه است.
-بحــث و نتیجه گیــري و تشــکر شــامل متــن اصلــي مقالــه و بحــث نتیجه گیــري بــا روش منطقــي و مفیــد و روشــنگر مســئله مــورد پژوهــش اســت و مي توانــد بــا جــدول، تصویــر 

و نمــودار و.. هــم راه باشــد. 
-"سپاسگزاری"در پایان این بخش نویسنده، راهنمایي دیگران-که در نوشتن مقاله موثر بوده اند- را یاد آوري و از ایشان مختصراً سپاسگزاري مي نماید.

شيوه ارجاع به منابع:
ارجاعات مندرج در مقاله، مستند و مبتني بر منابع خواهد بود و از معتبر ترین منابع استفاده شود.

در باره آثار مفقود و نیز منسوب، به منابعي که از آن ها یاد کرده و یا توضیحي داده اند، ارجاع داده مي شود.
ارجاع داخل متن مقاله: نام خانوادگي نویسنده، سال چاپ اثر: شماره صفحه یا صفحات؛ مثال فارسي: )نگهبان، 1378: 112(

دربــاره اســتفاده از ســنت شــفاهی) مصاحبــه بــا افــراد خبــره و صاحــب نظــر( به صــورت زیــر ارجــاع دهــی صــورت گیــرد و در بخــش تشــکر از ایشــان سپاســگزاری شود.)حســینی، 
مصاحبــه شــونده، 1390/1/12(

ارجاع پاياني متن مقاله )منابع و ماخذ(: 
فارسي:

ارجاع به کتاب:
- نام خانوادگی، نام، و نام و نام خانوادگی سایر افراد دخیل؛ تاریخ چاپ اثر، "نام اثر"، ترجمه ی...، تعداد جلد...، نام محل نشر؛ نام ناشر.

ارجاع به مقاالت دانشنامه ها)دایره المعارف ها( فصلنامه ها، مجالت و نمونه های دیگر: 
- نام خانوادگی، نام، تاریخ چاپ اثر،"نام مقاله"، نام مجموعه مقاالت، تعداد جلد، محل نشر: ناشر، شماره صفحه آغاز و پایان مقاله.

التين:
در کتاب نامه التین حروف اول باید بزرگ باشد و بین فواصل ویرگول قید شود.

ارجاع به کتاب:
Ward-Perkins, J.B 1990. Roman Imperial Architecture London, Penguin Books.

ارجاع به مقاالت مجله ها:
Trinkaus, E. 1982. Artificial Cranial Deformation in the Shanidar 1 and 5 Neanderthals. Current Anthropology 23 (2): 198-199.

ارجاع به مجموعه مقاالت:
Liverani, M 2003. "The Rise and Fall of Media" Continuity of Empire (?): Assyria, Media, Persia, ( Lanfranchi, G.B and oth-
ers( eds. Padova, 1-12.

ارجاع به پايان نامه ها:
Blom, D.E. 1999. Tiwanaku Regional Interaction and Social Identity, a Bioarchaeological Approach, Ph. D Thesis, Department 
of Anthropology, University of Chicago.

نکات ديگر در باب ارجاع به منابع:
- منابع مقاله به صورت الفبایي و بر اساس نام مًولف تنظیم مي شود؛ منابعي که در پایان مقاله ذکر مي شود همان منابعي است که در داخل متن استفاده شده است. 

- در صورتي که یک نویسنده منابع متعدد مربوط به سال هاي مختلف استفاده کرده باید به ترتیب تاریخ انتشار باشد.
- در صورتي که از یک نویسنده منابعي ذکر شود که مربوط به یک سال شمسي یا میالدي به این صورت عمل شود: )مجیدزاده، 1387الف: 15( و )مجیدزاده، 1387ب: 35(

- در صورتي که مولف منبع اثر، معلوم نباشد، نام اثر جایگزین نام مًولف مي شود.
- عنوان کتاب ها و مقاله ها در منابع پایاني مقاله به طور کامل ذکر خواهد شد.

- منابع غیر فارسي، پس از منابع فارسي و به ترتیب، عربي، انگلیسي، فرانسوي و... آورده شود.
- هر توضیح دیگري غیر از ارجاع به منابع مورد استفاده، در پي نوشت، ذکر شود.

- مقاله هــاي علمي-پژوهشــي را به عنــوان ســردبیر نشــریه همــراه بــا درخواســت کتبــی نویســنده و یــا نوینــدگان مقالــه باشــد و بــه نشــاني " همــدان، میــدان فلســطین، بلــوار غبــار 
همدانــي دفتــر مجلــه، دانشــکده هنر و معمــاري" و یــا بــه نشــانی پســت الکترونیکــی نشــریه ارســال فرماییــد.
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دو فصلنامه ی علمی - پژوهشی
 پژوهش های باستان شناسي ايران

 گروه باستان شناسی 
دانشکده هنر و معماري دانشگاه بوعلی سينا

شماره شاپا: 2345-5225 
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دو فصلنامه علمی - پژوهشی
پژوهش های باستان شناسي ايران

گروه باستان شناسی دانشکده هنر و معماري بوعلی سينا
شماره 4، دوره سوم، بهار و تابستان 1392 

صاحب امتیاز )ناشر(: دانشگاه بوعلي سينا
مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدابراهيم زارعي

هيأت تحريريه )به ترتیب حروف الفبا(:
دکتر جالل الدين رفيع فر

استاد گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
دکتر بهمن فيروزمندي شيره جينی

دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران
دکتر يعقوب محمدي فر

دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلي سینا 
دکتر عباس مترجم

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلي سینا 
دکتر مهدي مرتضوي 

دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر کاظم مالزاده 

دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلي سینا 
دکتر حکمت اهلل مالصالحي 

دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران
دکتر سيد رسول موسوي حاجي

دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران
دکتر رضا مهرآفرين

دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران
دکتر کمال الدين نيکنامي

استاد گروه باستان شناسی دانشگاه تهران
دکتر عليرضا هژبري نوبري 

استاد گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس

ویراستار انگلیسی: اردشير جوانمردزاده
مدیر داخلی: صفانه صادقيان

طراحی لوگو: استاد احمد تيموري
طرح روي جلد: غالمرضا شاملو
صفحه آرا: خليل اهلل بيک محمدي

چاپ: روشن
نشاني: همدان، فلکه فلسطين، بلوار غبار همداني، دانشکده هنر و معماري، گـروه باستان شناسي

پست الکترونیکي:
NBJ@basu.ac.ir / Journal.nbsh@yahoo.com
تلفن: 8291129 - 0811، فاکس: 8290941 - 0811

قیمت: 9000 تومان
حقوق کليه مقاالت براي دانشگاه بوعلي سينا محفوظ مي باشد.

4

نظــر  نقطــه  لزومــًا  منــدرج  مقــاالت 
ــی  ــای باستان شناس ــه پژوهش ه دوفصلنام
ــه  ــاالت ب ــئولیت مق ــت و مس ــران نیس ای
می باشــد.  گرامــی  نویســندگان  عهــده 
اســتفاده از مطالــب و کلیــه تصاویــر نشــریه 

ــت.  ــع اس ــع بالمان ــر منب ــا ذک ب

شماره شاپا: 2345-5225

ــی  ــای باستان شناس ــه پژوهش ه دوفصلنام
ــی  ــی - پژوهش ــه علم ــران دارای درج ای
بر اسـاس مـــجوز شـــماره 3/18/547398 
تاریــخ 1392/10/23 از کمیســیون بررســی 
نشــریات علمــی وزارت علــوم، تحقیقــات و 

ــد. ــاوری می باش فن
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5 فهرست مطالب

توضيح چند نکته
محمد ابراهیم زارعی )سردبیر(
6

آيکونوگرافی نماد پلنگ و مار در آثار جيرفت )هزاره ی سوم قبل از ميالد(
جالل الدین رفیع فر، مهران ملک

   36-7
 

معرفی و بررسی مجموعه معماری دست کند زيرزمينی ارزانفود همدان
اسماعیل همتی ازندریانی، علیرضا هژبری نوبری، سید مهدی موسوی کوهپر، علی خاکسار

   56-37
  

مطالعه ترکيب سفال کلينکي دوره اشکاني منطقه  همدان با استفاده از سه روش: PIXEا، 
XRF و XRD با هدف تعيين ميزان تشابه و تمايز
یعقوب محمدی فر، احمدعلی عرب

   76-57
 

بررسی، طبقه بندی و مقايسه سردوک های دوره مس - سنگی چارآرو
 )حوضه ی رودخانه ی سيمره، لرستان(
مرتضی حصاری، مصیب امیری، مجید محمدیارلو، خلیل اهلل بیک محمدی

   96-77
 

نوسنگی و نوسنگی شدن در سرزمين های پَست شرق مازندران
بر اساس بررسی های باستان شناختی
حسین رمضان پور، عمران گاراژیان، حمیدرضا ولی پور

   116-97
 

شرق زاگرس مرکزی در دوره نوسنگی براساس کاوش های باستان شناسی تپه  قالگپ
مصطفی عبدالهی، علیرضا سرداری زارچی

   138-117
 

تحليل نقش عوامل طبيعي در توزيع فضايي استقرارهای پيش از تاريخی دشت ُسنقر 
محمود حیدریان

   152-139

بررسی تطبيقی معماری کاخ ها و خانه های اشرافی ساسانيان
احسان طهماسبی

   168-153
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توضيح چند نکته 
ــه  ــد. س ــر گردی ــال 1390 منتش ــه دوم س ــی« از نیم ــه ی باستان شناس ــه »نام دو فصلنام
شــماره از آن در وقــت مقتضــی انتشــار یافــت. انتشــار نوشــتارهای پژوهشــی در حــوزه دانش 
ــئولیت  ــویی مس ــد و از س ــه ش ــگران مواج ــتقبال پژوهش ــا اس ــو ب ــی از یک س باستان شناس
گرداننــدگان نشــریه را دو چنــدان نمــود. بنابرایــن، بــرای دریافــت درجــه علمی-پژوهشــی 
نشــریه اقدامــات و مکاتبــات الزم انجــام شــد. بــا اســتناد نامــه شــماره: 3/18/115429 بــه 
تاریــخ: 1392/7/16 کمیســیون امــور نشــریات در وزارت علــوم، تحقیقــات و فــن آوری عنوان 
ــر  ــران« تغیی ــی ای ــای باستان شناس ــه »پژوهش ه ــی« ب ــه ی باستان شناس ــریه از »نام نش
یابــد. هــر چنــد کــه ایــن تغییــر نــام در ابتــدا دشــوار می نمــود، ولــی خوشــبختانه نتیجــه 
کمیســیون مذکــور در مرحلــه نهایــی اعطــاء درجــه علمــی - پژوهشــی بــا اســتناد بــه نامــه 
شــماره: 3/18/547398 بــه تاریــخ: 1392/10/23بــه نشــریه از ســال 1391 تــا ســال 1394 
اســت. یعنــی شــماره  2 بهــار و تابســتان و شــماره 3 پاییــز و زمســتان ســال 1391 از نشــریه 
»نامــه ی باستان شناســی« حائــز ایــن اعتبــار گردیــد. بنابرایــن، دوفصلنامــه »پژوهش هــای 
باستان شناســی ایــران« دارای اعتبــار نامــه علمی-پژوهشــی اســت و همیــن امــر مســئولیت 
ــب  ــه مرات ــدگان را ب ــت خوانن ــارات و خواس ــنگین تر و انتظ ــریه را س ــت اندرکاران نش دس

افزایــش خواهــد داد.
انتظــار و توقــع گرداننــدگان هــم از نویســندگان محتــرم نوشــتارهای حــوزه مطالعــات 
باستان شناســی و تاریــخ هنــر بــی تردیــد رعایــت اصــول، توجــه بــه اهــداف و ارائــه مقــاالت 
علمی-پژوهشــی اســت. بنابرایــن تولیــدات علمی-پژوهشــی نویســندگان بــا انتشــار در ایــن 
ــه  ــد ب ــد نشــریه می توان ــن رون ــا ای ــود. ب ــذار خواهــد ب ــار آن تاثیرگ ــداوم اعتب نشــریه در ت
ــل  ــران تبدی ــی در ای ــته باستان شناس ــی رش ــرای دانش افزای ــی ب ــای علم ــی از پایگاه ه یک

گــردد. 
امــروزه رشــته باستان شناســی در مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی در بیشــتر دانشــگاه های 
کشــور دانشــجو می پذیــرد. بنابرایــن فرصــت مناســبی اســت کــه شــاهد پیشــرفت و تحــول 
در عرصــه دانــش باستا ن شناســی بــا تولیــد مقــاالت علمی-پژوهشــی باشــیم. هرچنــد کــه 
ــوان اســت،  ــته ای ج ــر رش ــته های دیگ ــه بســیاری رش ــران نســبت ب باستان شناســی در ای
ــتارهای  ــد نوش ــاهد تولی ــان ش ــالش جوان ــوتان و ت ــی پیشکس ــا راهنمای ــوان ب ــی می ت ول
ــای  ــه پژوهش ه ــیم. دوفصلنام ــش در کشــور باش ــن دان ــای ای ــرای غن علمی-پژوهشــی ب
باستان شناســی ایــران امیــدوار اســت کــه بــا انتشــار مقــاالت علمی-پژوهشــی ســهمی هــر 
چنــد کوچــک در رشــد و توســعه رشــته و دانــش باستان شناســی داشــته باشــد. ذکــر ایــن 
نکتــه مهــم ضــروری اســت کــه انتشــار ایــن گونــه نشــریات بــدون تردیــد موجــب خواهــد 
ــه  ــه ب ــگان جامع ــان نخب ــژه در می ــور و به وی ــی در کش ــو باستان شناس ــه از یک س ــد ک ش
ــردازی در  ــت علمــی و نظریه پ ــش دســت یابد و از ســویی شــاهد رقاب ــی خوی ــگاه واقع جای
میــان باستان شناســان باشــیم. در پرتــو نظریه هاســت کــه رشــد و بالندگــی در هــر علمــی 
پدیــد خواهــد آمــد. بــه امیــد آن روز و بــا یــاری پــروردگار یکتــا شــاهد تحولــی چشــم گیر 

در عرصــه ایــن دانــش باشــیم.

سردبير
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چکیده
از دوره ی ساســانیان بناهــای متعــددی شــناخته شــده کــه اغلــب آن هــا بــه کاخ مشــهورند. 
هــدف اصلــی ایــن مقالــه شــناخت کیفیــت زندگــی در دربــار ساســانیان و درک معمــاری ای 
اســت کــه بــرای ایــن نــوع زندگــی پدیــد آمــده اســت. بــرای رســیدن بــه ایــن مقصــود، از 
ــی را  ــتندات تاریخ ــر مس ــوی دیگ ــل و از س ــا را تحلی ــاری کاخ ه ــه های معم ــو نقش یک س
ــِی آرایــش  ــل تطبیق ــه تفســیری - تاریخــی و تحلی ــق مقال ــم. روش تحقی بررســی می کنی
ــی  ــای مذهب ــر آیین  ه ــی تأثی ــاره ی چگونگ ــی آن درب ــش های اصل ــت. پرس ــاری اس معم
ــت  ــا، کیفی ــکونتی آن ه ــای س ــناخت عرصه ه ــانیان، ش ــاری ساس ــر معم ــریفاتی ب و تش
ــای  ــا و خانه ه ــاری کاخ ه ــش معم ــی و آرای ــر اصل ــا، و درک عناص ــی درون کاخ ه زندگ
اشــرافی آن دوره اســت. بــرای ایــن منظــور، نخســت، مراســم آیینــی در دربــار ساســانیان را 
بررســی خواهیــم کــرد تــا بدانیــم چــه نســبتی میــان آن هــا برقــرار بــوده اســت. پــس از آن، 
ــی  ــای زندگ ــا مکان ه ــا ب ــم ت ــاه می کنی ــروری کوت ــکونت در آن دوره را م ــای س عرصه ه
ــاری  ــای معم ــت تر ویژگی ه ــرای درک درس ــویم. ب ــنا ش ــردم آش ــار و م ــره ی درب روزم
ــز بشناســیم، از  ــم کــه کیفیت هــای معمــاری دوران پیــش از آن را نی ــاز داری ساســانیان نی
ایــن رو معمــاری چنــد کاخ هخامنشــی و پارتــی را مطالعــه و در جدولــی آن هــا را مقایســه 
خواهیــم کــرد. در بخــش آخــر و اصلــی مقالــه شــماری از بناهــای دوره ی ساســانیان را کــه 
بــه کاخ یــا خانــه بــودن آن هــا اطمینــان بیشــتری داریــم، بررســی می کنیــم و در پــی آنیــم 
ــه  ــر مقایس ــا یک دیگ ــز ب ــم و نی ــی ببری ــا پ ــاری آن ه ــی معم ــای اصل ــه ویژگی ه ــه ب ک
کنیــم. در پایــان مشــخص شــد کــه مهم تریــن خصوصیــات آن هــا نامتقــارن بــودن ســاختار 
ــه ی  هندســی، جدایــی بخــش اندرونــی و بیرونــی، تنــوع فضایــی فراوانــی، وجــود نمازخان
خصوصــی، و نقــش مهــم ایــوان در ســازمان فضایــی مجموعــه اســت. از دیگــر نتایــج مهــم 
ــی  ــه زندگ ــانیان اســت ک ــای ساس ــرد در کاخ ه ــه کارک ــه گون ــایی س ــق شناس ــن تحقی ای

ــرد. ــر می گی ــی را در ب تشــریفاتی، خصوصــی، و مذهب
ــای  ــا و خانه ه ــاری کاخ ه ــش معم ــانیان، آرای ــاری، ساس ــم درب ــدواژگان: مراس  کلی

ــکونتی. ــریفاتی و س ــی وتش ــای آیین ــرافی، فضاه اش

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 شماره 4، دوره سوم، بهار و تابستان 1541392

مقدمه
ــه کاخ و شــماری  از دوره ی ساســانیان بناهــای متعــددی می شناســیم کــه بیشــتِر آن هــا ب
ــت  ــار به دس ــن آث ــب ای ــی اغل ــهورند. کاوش و معرف ــاق مش ــکده و چهارت ــه آتش ــز ب نی
ــردان و  ــتین جهانگ ــر نخس ــا از نظ ــی از آن ه ــه برخ ــده ک ــام ش ــی انج ــگران غرب پژوهش
ــده  ــران آم ــه ای ــتم ب ــرن بیس ــل ق ــم و اوای ــر نوزده ــان اواخ ــه از در پای ــانی ک شرق شناس
ــروی  ــورگان3 پی ــوآ2، و دم ــت1، ژان دیاالف ــکال کس ــدن و پاس ــد، اوژن فالن ــد مانن بودن
ــا  ــته اند. ب ــوع نگریس ــه موض ــر ب ــر و معمارانه ت ــی دقیق ت ــا نگاه ــز ب ــماری نی ــد. ش کرده ان
ایــن همــه، نوشــته های آن هــا کاســتی هایی نیــز دارد، مثــاًل بســیاری از بناهــا را بــه علــت 
ــا  ــه این کــه چــرا کارکــرد ی ــد، امــا ب ــودن به طــور کلــی کاخ نامیده ان عظیــم و ناشــناخته ب
ــتند  ــریفاتی  هس ــه کاخ تش ــبت داد و این ک ــا نس ــه آن ه ــوان ب ــری نمی ت ــای دیگ کارکرده
یــا ســکونتی بــه روشــنی نپرداخته انــد. ایــن عنــوان، در بیشــتِر مــوارد، بــدون آن کــه دوبــاره 
ــده و اکثــر مورخــان و  ــار پیــش از اســالم ایــران باقی مان ــر بســیاری از آث بررســی شــود، ب
ــانیان  ــاری ساس ــرای تشــریح معم ــان ب ــیمات آن ــته ها و ترس ــز از نوش ــی نی ــان ایران محقق
ــماری  ــی ش ــی و ایران ــان غرب ــی محقق ــر، برخ ــه ی اخی ــد ده ــد. در چن ــتفاده کرده ان اس
ــازه ای  ــج ت ــه نتای ــرده و ب ــی ک ــاره بررس ــانی را دوب ــه دوره ی ساس ــوب ب ــای منس از بناه
ــین را  ــی پیش ــازی های فرض ــه  و بازس ــرد و نقش ــوارد کارک ــی م ــه در برخ ــیده اند ک رس
ــاری  ــاره ی آث ــه بحــث درب ــم ب ــه نمی خواهی ــن مقال ــا در ای ــش کشــیده اســت4. ام ــه چال ب
چــون بناهــای منســوب بــه دوره ی ساســانی سروســتان و فیروزآبــاد و دامغــان، کــه کاربــرد 
اصلیشــان هنــوز مبهــم اســت، بپردازیــم، زیــرا ایــن بــه پژوهش هــای جداگانــه ی مفصلــی 
دربــاره ی هــر یــک از آن هــا نیــاز دارد.  بنابرایــن، بــه آثــاری خواهیــم پرداخــت کــه بــه کاخ 

ــودِن آن هــا اطمینــان بیشــتری داریــم. ــا ســکونتی ب تشــریفاتی ی
روش تحقیــق اصلــی مقالــه تفســیری – تاریخــی به هــم راه تحلیــل فضاهــای معمــاری 
ــرافی  ــای اش ــا و خانه  ه ــای کاخ ه ــه ها و فضاه ــو نقش ــش از یک س ــن پژوه ــت. در ای اس
ــناخت  ــا ش ــا ب ــیم ت ــر می کوش ــوی دیگ ــم  و از س ــل می کنی ــاری تحلی ــر معم را از نظ
ــی انســان آن دوره  ــت زندگ ــی آن، کیفی ــتر تاریخــی و جغرافیای ــانیان و بس ــت ساس حکوم
ــاز داشــته اســت.  ــی نی ــه چــه فضاهای ــرای آن زندگــی ب ــم ب ــا بفهمی ــر بشناســیم ت را بهت
نتیجه گیــری از ایــن دو بحــث را بــه کمــک منابــع مکتــوب و نظــر دیگــر پژوهشــگران و 
ــد: آداب  ــق  چنین ان ــن تحقی ــی ای ــم داد.  پرســش های اصل اســتدالل منطقــی انجــام خواهی
ــر معمــاری  ــری ب ــار ساســانیان داشــته و چــه تأثی ــی و تشــریفاتی چــه نقشــی در درب آیین
آنــان گذاشــته اســت؟ عرصه هــای ســکونت در آن دوره چــه کیفیتــی داشــته اســت؟ عناصــر 
اصلــی و آرایــش معمــاری کاخ هــا و خانه هــای مســکونی ساســانیان چگونــه بــوده اســت؟ 
ــوده و زندگــی درون فضاهایشــان  ــی ای ب ــا و کارکردهــای اصل ــا دارای چــه بخش ه کاخ ه
چــه کیفیتــی داشــته اســت؟ شــباهت و تفاوت هــای  اصلــی بناهــای ســکونتی و تشــریفاتی 

ساســانیان چــه بــوده اســت؟
ــانیان را  ــار ساس ــی در درب ــم آیین ــت، مراس ــش ها، نخس ــن پرس ــه ای ــخ ب ــرای پاس ب
بررســی خواهیــم کــرد تــا بدانیــم چــه نســبتی میــان آن هــا برقــرار بــوده اســت. پــس از آن، 
ــی  ــای زندگ ــا مکان ه ــا ب ــم ت ــاه می کنی ــروری کوت ــکونت در آن دوره را م ــای س عرصه ه
1. O .Flandin and P. Coste
2. J. Dielafoy
3. Demorgan

ــل دوره ی  ــه اوای ــق ب ــکده ای متعل ــر آن را آتش ــل بی ی ــه الیون ــت ک ــتان اس ــه کاخ سروس ــهور ب ــای مش ــا بن ــن آنه 4. از مهم تری
Bier, Lionel. (1986) Sarvistan, a Study in Early Iranian Architecture :اسالمی دانســته اســت.  ن.ک بــه
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ــاری  ــای معم ــت تر ویژگی ه ــرای درک درس ــویم. ب ــنا ش ــردم آش ــار و م ــره ی درب روزم
ــیم،  ــز بشناس ــش از آن را نی ــاری دوران پی ــای معم ــه کیفیت ه ــم ک ــاز داری ــانیان نی ساس
ــن  ــد ای ــم، هــر چن ــاد داری ــر اعتق ــری معمــاری هــر دوره از دوران قبل ت ــه تأثیرپذی ــرا ب زی
ــی  ــد کاخ هخامنش ــاری چن ــن رو معم ــت. از ای ــا نیس ــان آن ه ــل می ــباهت کام ــای ش معن
ــای  ــماری از بناه ــه ش ــی مقال ــر و اصل ــش آخ ــرد. در بخ ــم ک ــه خواهی ــی را مطالع و پارت
دوره ی ساســانیان را کــه بــه کاخ یــا خانــه بــودن آن هــا اطمینــان بیشــتری داریــم، بررســی 
ــر  ــد عناص ــا مانن ــاری آن ه ــی معم ــای اصل ــه ویژگی ه ــه ب ــم ک ــی آنی ــم و در پ می کنی
اصلــی و آرایــش معمــاری و ســاختار هندســی و کارکــرد فضاهایشــان پــی ببریــم. در پایــان 
ــه دیاگرامــی رســیده ایم کــه ســاختار معمــاری معمــول کاخ هــای ســکونتی و خانه هــای  ب

ــد. ــان می ده ــانیان را نش ــهور ساس ــرافی مش اش
ــانیان و درک  ــار ساس ــی در درب ــت زندگ ــناخت کیفی ــش ش ــن پژوه ــی ای ــدف اصل ه
ــر آن، ایــن  ــوع زندگــی پدیــد آمــده اســت. افــزون ب ــرای ایــن ن معمــاری ای اســت کــه ب
فرضیــه را پــی می گیریــم کــه در مطالعــه ی آثــار معمــاری ساســانیان نبایــد به کارکردهــای 
دربــاری و آیینــی بــه شــکل کامــاًلًً منفــک بنگریــم، هم چنیــن بایــد میــان کاخ هایــی کــه 
کارکــرد اصلی شــان تشــریفاتی اســت و آن هایــی ســکونتی اســت، تفکیــک قایــل شــویم.  
بــرای ایــن مطالعــه، بیشــتر از تاریخ نامه هــا و پژوهش هایــی کــه در دوره ی معاصــر دربــاره ی 
معمــاری ایــران پیــش از اســالم، به ویژهبناهــای ساســانیان، انجــام گرفتــه، اســتفاده شــده 
اســت و تــالش کرده ایــم از نقدهــا و بررســی ها جدیــد و قدیمــی بهــره ببریــم. در مــواردی 

ــم.  ــون تاریخــی کمــک گرفته ای ــز از مت نی

مراسم درباری در دوره ی ساسانیان
در حکومــت ساســانیان، بــه علــت پیونــد محکــم میــان دیــن و دولــت، مراســم مذهبــی و 
دربــاری بســیار بــه یک دیگــر نزدیــک بــود و حتــی گاهــی بــه یــک رویــداد بــدل می شــد. 
ایــن پیونــد مهــم از همــان آغــاز ســلطنت هــر پادشــاه، بــا افروختــن و وقــف کــردن یــک 
ــان و  ــور روحانی ــذاری در حض ــم تاج گ ــرای، 1383: 336( مراس ــاد. )ف ــاق می افت ــش اتف آت
ــواده ی ســلطنتی و احتمــااًلًً هــم در یــک مــکان سیاســی و هــم در یــک  ــان و خان درباری
ــن پادشــاه ساســانی،  ــی انجــام می شــده اســت، چنان کــه یزدگــرد ســوم، آخری مــکان دین
در معبــد اســتخر تاج گــذاری کــرد. )کریستنســن، 1384: 115( به نظــر برخــی پژوهشــگران 
ماننــد م. ل. شــومون1 »شــاید خردمندانــه ایــن باشــد کــه امــکان دو تاج گــذاری متمایــز و 
در پــی هــم را در نظــر گرفــت. نخســتین آن هــا، کــه در نامــه ی تنســر بازتــاب یافته ]اســت[ 
و شــاید بهتــر باشــد کــه آن را بــر تخت نشــینی بخوانیــم، در برابــر شــاهزادگان همخــون و 
بــزرگان و محتشــمان، بی درنــگ پــس از اعــالم پادشــاهی و در همان جایــی کــه پادشــاهی 
ــر  ــراوان در براب ــکوه ف ــااًلًً باش ــذاری دوم را احتم ــت. تاج گ ــام می گرف ــد، انج ــالم می ش اع
ــراوان در  ــل ف ــد. دالی ــن می گرفتن ــان جش ــور مغ ــو در حض ــدس و بی گفت وگ ــش مق آت
دســت اســت کــه بــاور کنیــم ایــن آییــن، گذشــته از گذاشــتن تــاج، شــعایر اعطــای دینــی 
را نیــز در بــر می گرفــت. پــس می توانیــم حــدس بزنیــم کــه آییــن نخســتین در تخــت گاه 
سیاســی، یعنــی تیســفون انجــام می گرفــت، امــا آییــن دوم را در تخــت گاه دینــی برگــزار 
می کردنــد.« )یارشــاطر، 1380: 31۷(. مســایل دینــی در زندگــی روزانــه ی دربــار نیــز پــاس 
ــه  ــخن گفت ــذا س ــوردن غ ــگام خ ــی هن ــم آیین ــام مراس ــع از انج ــد، در مناب ــته می ش داش

1. M. L. Chaumont
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شــده اســت1. )دریایــی، 1384: 119( در مراســم خــاِص دربــار، شــاه کامــاًلًً از دیگــران جــدا 
ــه از وی قــرار می گرفتنــد.  ــا فاصل ــر پایــه ی مقامشــان، ب می نشســت و اشــخاص دیگــر، ب
ــود، منزلــت پایین تــری داشــتند و اگــر جــای او را  کســانی کــه جــای آن هــا از شــاه دور ب
ــود )مســعودی، 1382:  ــه ی او ب ــزل مرتب ــد، نشــان دهنده ی تن ــی می بردن ــر محــل قبل دورت
261(. بنابرایــن بایــد انتظــار داشــته باشــیم کــه در کاخ هــا فضایــی مهــم را بــرای مراســم 
ــم  ــام مراس ــرای انج ــی ب ــور فضای ــن تص ــند؛ هم چنی ــوده باش ــه ب ــر گرفت ــام در نظ بارع

مذهبــی نیــز دور از ذهــن نیســت.

 عرصه های سکونت در دوره ی ساسانیان
دربــاره ی چگونگــی فضاهــای زندگــِی روزمــره ی طبقــات مختلــِف جامعــه در ایــران دوره ی 
ــات  ــاره ی طبق ــام درب ــن ابه ــم و ای ــنی نداری ــر روش ــاز آن، تصوی ــدر آغ ــانی، به ویژه ساس
ــاره  ــه آن اش ــد ب ــه بای ــی ک ــه ی بســیار مهم ــادی بیشــتر اســت. نکت ــردم ع ــر و م پایین ت
ــت  ــی از جمعی ــل توجه ــون، بخــش قاب ــا کن ــته های دور ت ــه از گذش ــن اســت ک ــرد، ای ک
ایــران کوچ نشــین بــوده اســت و هــر چــه بیشــتر بــه گذشــته بازگردیــم، نقــش جامعــه ی 
کوچ نشــین پررنگ تــر می شــود. بنابرایــن در دوره ی ساســانیان نیــز »ویژگــی ثابــِت 
ــوچ رو  ــت ک ــاکن و جمعی ــت س ــتی جمعی ــت از همزیس ــارت اس ــهر[ عب ــه ی ایرانش ]جامع
ــی  ــتاها زندگ ــت ســاکن در روس ــان: 141(. بیشــتِر جمعی ــی، هم ــا چادرنشــین.« )دریای و ی
ــون  ــد. چ ــه بودن ــکان یافت ــاد اس ــن و نوبنی ــهرهای که ــر در ش ــمار دیگ ــد و ش می کردن
خانه هــای مــردم معمــواًل دارای شــیوه ی ســاخت و مصالــح ناپایدارتــری نســبت بــه معابــد 
و کاخ هــا بــود، بــر اثــر تغییــر جمعیــت و حکومــت و جنــگ و حــوادث طبیعــی بیشــتر دچــار 
ــاره ی  ــا درب ــات م ــم اطالع ــث کاهــش می پردازی ــن باع ــه ای ــد ک ــی و زوال می ش دگرگون

آن هــا شــده اســت.
ــا و  ــش در کاخ ه ــاه و درباریان ــر، ش ــان دوره ی معاص ــان و مورخ ــر باستان شناس به نظ
ــتِگرد  ــه آن َدس ــه ب ــلطنتی ک ــالک س ــا در ام ــن بناه ــد، ای ــی می کردن کوشــک هایی زندگ
ــا  ــته های م ــا دانس ــکایا، 13۷۷: 290(، ام ــرار داشــت )پیگولوس ــد، ق ــتکرت می گفتن ــا دس ی
ــه  ــت آن ک ــود دارد. نخس ــی وج ــکات مبهم ــت و ن ــق نیس ــدان دقی ــز چن ــاره نی ــن ب در ای
بیشــتِر ایــن بناهــا متعلــق بــه میانــه و پایــان دوره ی ساســانیان هســتند و دربــاره ی آغــاز 
ــم. دوم آن کــه تاریــخ ســاخت و کارکــرد برخــی بناهایــی  ایــن دوره شــواهد کم تــری داری
ــا در  ــماری از آن ه ــت و ش ــی نیس ــوز قطع ــده اند، هن ــبت داده ش ــن دوره نس ــه ای ــه ب ک
ــی  ــه برخ ــرانجام آن ک ــده اند. س ــذاری ش ــی و تاریخ گ ــاره بررس ــر دوب ــای جدیدت پژوهش ه
شــاهان ساســانی بیشــتِر زمــان سلطنت شــان را بــه نبــرد و کشورگشــایی ســپری کردنــد و 
زمــان زیــادی بــرای اقامــت دایــم در یــک مــکان خــاص نداشــتند. حتــی نقــل شــده اســت 
بــرای جلوگیــری از توطئــه، بســتر خوابشــان را مــدام تغییــر می دادنــد )رجبــی، 1382: 64(. 
ــزرگان در کاخ هــا  ــم کــه مــکان زندگــی برخــی شــاهان و ب ــن همــه گمــان می بری ــا ای ب
ــا شــمار  ــد، ام ــدار بوده ان ــا نســبتًا پای ــن بناه ــدادی از ای ــوده اســت. تع ــا ب ــه اربابی ه و خان
ــد  ــری مانن ــح کم دوام ت ــه از مصال ــان رودان، ک ــه ی می ــدر منطق ــا، به ویژه ــیاری از آن ه بس
ــا در توســعه های دوران  ــی حــوادث روزگار شــدند ی ــا قربان ــد، ی خشــت ســاخته شــده بودن
ــار ســلطنتی خیمــه  ــرای زندگــی درب ــد. مــکان بســیار مهم دیگــر ب معاصــر از میــان رفته ان

1 . ن.ک به: کارنامه اردشیر بابکان، ص49.
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ــگ، و شــکار  ــه، جن ــی روزان ــا در زندگ ــن چادره ــوده اســت. از ای ــای باشــکوه ب و خرگاه ه
ــا  ــانیان ت ــش از ساس ــنت از روزگار پی ــن س ــوف، 13۷9: 19(. ای ــد )ه ــتفاده می کرده ان اس
همیــن چنــد ســده ی اخیــر وجــود داشــته و روایت هایــی نیــز دربــاره ی زندگــی شــاهان و 
حاکمــان صفــوی و قاجــار در ایــن چادرهــا نقــل شــده اســت )کالیــس، 138۷: ۷1(. بنابراین 
نمی تــوان انتظــار داشــت کــه کاخ هــای پرشــماری از دوره ی ساســانیان به جــا مانــده باشــد، 
بــه عبــارت دیگــر، کاخ هــا یــا بــه ســکونت پادشــاهان و حاکمــان مهــم اختصــاص داشــتند 
کــه در ایــن صــورت مجموعــه ای بســیار مفصــل بوده انــد، و یــا کاخ هایــی تشــریفاتی بــوده 

ــته اند. ــرار داش ــلطنتی ق ــای س ــه در تخت گاه ه ک

از  پیــش  امپراتوری هــای  دوران  در  ایــران  کاخ هــای  معمــاری   
ساســانیان

مشــهورترین اثــر به جــا مانــده از شــاهان هخامنشــی »تخت جمشــید« اســت کــه 
ــد  ــن باورن ــر ای ــان ب ــتِر محقق ــون بیش ــندش. اکن ــلطنتی می شناس ــای س ــوان کاخ ه به عن
ــه  ــته اســت. ب ــی داش ــوده و بیشــتر نقشــی آیین ــه ب ــهر پارس ــر بخشــی از ش ــن اث ــه ای ک
ــن ها  ــه و جش ــمار می رفت ــیان به ش ــدس هخامنش ــکان مق ــید م ــر، تخت جمش ــخن دیگ س

ــوپ، 1366: 30(. ــت )پ ــده اس ــام می ش ــی در آن انج ــم آیین و مراس
ــه ای  ــه مجموع ــده ک ــوب می ش ــیان محس ــِر هخامنش ــکان مهم دیگ ــوش« م »کاخ ش
ــا  ــت. در این ج ــوده اس ــر ب ــاری آن پررنگ ت ــش درب ــا نق ــید ام ــر از تخت جمش کوچک ت
ــوده اســت.  ــا بخــش خصوصــی ب ــاط ب ــاالر بارعــام هــم مســتقل و هــم در ارتب بخــش ت
ــه  ــویم ک ــه ای می ش ــذر از دروازه ی ورودی، وارد محوط ــس از گ ــه پ ــورت ک ــن ص ــه ای ب
ــا ورودِی  ــا، و در جنوبــش بقیــه ی قســمت های کاخ ب ــا آپادان در شــمال آن تــاالر بارعــام ی
ــد. بخــش اندرونــی از چهــار حیــاط بــزرگ، کــه پیاپــی و در یــک  جداگانــه جــای گرفته ان
محــور قــرار گرفتــه و ده هــا اتــاق در پیرامونــش دارد، تشــکیل شــده اســت و بــا دو درگاه بــه 
ــز اصــول آرایــش  ــن در این جــا نی ــا، 1384: 86(. بنابرای ــا راه دارد )پیرنی ــاالر آپادان پشــت ت
معمــاری تــا حــدودی شــبیه تخت جمشــید اســت و می بینیــم کــه شــامل دســتگاه ورودی 
مجموعــه، بخــش بیرونــی )بارعــام(، و بخــش خصوصــی بــا ورودی مســتقل اســت کــه در 

ــر 1( ــد. )تصوی ــا یک دیگــر مرتبطن ــن اســتقالل ب عی
ــه  ــد ک ــی کرده ان ــکانیان کاوش و بررس ــم از دوره ی اش ــد کاخ مه ــان چن باستان شناس
اکنــون همــه ی آن هــا خــارج از مرزهــای سیاســی ایــران قــرار گرفته انــد. یکــی از بناهایــی 
کــه به خوبــی می توانــد ویژگی هــای یــک خانــه ی ســلطنتی را نشــان دهــد، »کاخ نیپــور« 
ــل  ــه اوای ــت آن ب ــراوان قدم ــال ف ــه احتم ــه ب ــت ک ــان رودان اس ــه ی می ــوب منطق در جن
ــع شــکل، یــک ورودی مشــخص  ــًاًً مرب ــن مجموعــه ی تقریب دوره ی اشــکانی می رســد. ای
ــو  ــد. در یک س ــت می کن ــف هدای ــوی مختل ــه دو س ــونده را ب ــخِص وارد ش ــه ش دارد ک
بخــش بیرونــی )a( خانــه را می بینیــم کــه مهم تریــن فضاهایــش حیاطــی رواق دار و اتاقــی 
ــا چهــار ســتون اســت و اتاق هــای کوچک تــری نیــز در کنــار آن هــا جــای گرفته انــد. در  ب
ســوی دیگــر بخــش اندرونــی )b( قــرار دارد کــه بــا راه رویــی بــه ورودی متصــل می شــود 
 Azarnoush,) ــاق دیگــر اســت ــر، آشــپزخانه، حمــام، و چنــد ات و دارای حیاطــی کوچک ت
78 :1994). اتصــال بخــش بیرونــی و اندورنــی در ایــن کاخ، بــا راه رویــی کــه بــه دو حیــاط 

راه دارد، صــورت گرفتــه اســت )تصویــر 2(.
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در  نیپــور  کاخ   :۲ تصویــر 
 Azarnoush, 1994:(.میــان رودان

. (7 8

ــا،  ــوش. )پیرنی ــر 1: کاخ ش تصوی
.)86  :1384
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»کاخ آشــور« مجموعــه ای مفصل تــر و پیچیده تــر اســت و شــاید کل آن در یــک زمــان 
ســاخته نشــده باشــد. ایــن اثــر دارای ســه حیــاط مجزاســت کــه در بزرگ تریــن و مهم تریــن 
ــوان آن را  ــب می ت ــن ترتی ــورد و بدی ــم می خ ــو به چش ــار س ــوان در چه ــار ای ــا چه آن ه
ــه دو  ــم ک ــا درمی یابی ــران دانســت. از نقشــه ی بن ــه ی ای ــار ایوان ــای چه ــتین بناه از نخس
ــه حیــاط رواق دار و حیــاط  ــه ترتیــب ب ورودی در دو ســوی شــرقی و غربــی داشــته کــه ب
ــتون دار،  ــاق س ــه ات ــوان ب ــه می ت ــن مجموع ــای ای ــر فضاه ــد. از دیگ ــی راه می یابن اصل
حمــام، و آشــپزخانه اشــاره کــرد. اتــاق ســتون دار جــدا از حیــاط قــرار گرفتــه و شــاید بــرای 
منظــوری خــاص بــوده اســت. )تصویــر 3( »اتاق هــای باقی مانــده در کاخ پارتــی آشــور در 

 Reuther,( .تصویــر 3: کاخ آشــور
.(1938: 435

 بخص مذهبی انذرونی بیزونی سزا میان ایوان کارکزد اصلی 
 نامطخص دارد دارد دارد دارد تطزیفاتی -مسکونی کاخ ضوش
 دارد دارد دارد دارد ذاردن مسکونی کاخ نیپور

 نامطخص دارد دارد دارد دارد تطزیفاتی -مسکونی آضورکاخ 
 

جدول بررسی تطبیقی کاخ های هخامنشیان و پارتیان

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 شماره 4، دوره سوم، بهار و تابستان 1601392

ردیف هــای تکــی در اطــراف هــر چهــار ایــوان چیــده شــده و بــا یــک راه روتاق پــوش، کــه 
ســه طــرف ایــوان را احاطــه کــرده، از آن هــا جــدا شــده اند. ایــن راه روهــای جــدا کننــده، 
کــه عبــور مســتقیم از یــک اتــاق بــه اتــاق دیگــر را ناممکــن می ســازد، دوبــاره در معمــاری 
ــر  ــر، ظاه ــیرین و اُخیض ــر ش ــد قص ــالمی، مانن ــل ]دوره ی[ اس ــای اوای ــانی و کاخ ه ساس

.(Reuther, 1938: 435) ».می شــوند

معماری کاخ ها و خانه های اشرافی در دوره ی ساسانیان
ــد.  ــا را کاخ نامیده ان ــیاری از آن ه ــه بس ــیم ک ــتری می شناس ــار بیش ــانی آث از دوره ی ساس
ــا  ــه ی ــه خان ــم ک ــان داری ــه بیشــتر اطمین ــرد ک ــم ک ــه خواهی ــی را مطالع ــا بناهای در این ج
ــاد«،  ــی در »حاجی آب ــه ای ارباب ــم خان ــی می کنی ــه بررس ــی ک ــتین بنای ــتند. نخس کاخ هس
ــا و  ــر خانه ه ــای دیگ ــِر فضاه ــه درک بهت ــج آن ب ــرا نتای ــت، زی ــرد اس ــوب دارابگ در جن
کاخ هــای ساســانی کمــک می کنــد. ایــن مجموعــه ی مفصــل را مســعود آذرنــوش کاوش 
ــی مواجــه  ــا حوزه هــای گوناگون ــه ب ــن مجموع ــر 4(. در ای ــرده اســت1 )تصوی و بررســی ک
ــه حیاطــی  ــام اســت ک ــوان ع ــا دی ــی )a( ی ــا بخــش بیرون ــه نخســتین آن ه می شــویم ک
ــده و  ــت ش ــه دار و پرداخ ــی تاقچ ــاط دیوارهای ــن حی ــه آن دارد. ای ــی رو ب ــور و ایوان محص
دو ســتون در انتهایــش دارد و دو راه رو آن را از حوزه هــای دیگــر تفکیــک کرده انــد. 
ــت.  ــرده اس ــاط ک ــور، مح ــای کاخ آش ــد ایوان ه ــی، مانن ــز راه روی ــوان را نی ــرف ای ــه ط س
انتهــای ایــوان بــاز اســت و در ادامــه، پــس از گــذر از راه رو، بــه حیــاط و ایوانــی کوچک تــر 
منتهــی می شــود کــه شــاید دیــوان خــاص بــوده اســت. حوزه هــای ســکونتی )b( در غــرب 
مجموعــه قــرار گرفته انــد، امــا بــه علــت کامــل نشــدن کاوش هــا در ایــن بخــش، دربــاره ی 
ــِی )c( مجموعــه  ــم. بخــش مذهب دسترســی و ارتباط هــای آن هــا اطالعــات کم تــری داری
در شــمال غربی آن اســت. ایــن کارکــرد را کاوش گــِر اثــر بــه علــت یافتــن تزیینــات گچــی 
فــراوان در آن جــا، پیشــنهاد داده اســت (Ibid: 94). وی در تاقچه هــای اتــاق )114(، 
ــور  ــه انگ ــی ک ــان و کودکان ــی از زن ــز نقش های ــلطنتی و نی ــه ی س ــمه های نیم تن مجس
ــا ایــزد آناهیتــا مرتبــط دانســته؛ هم چنیــن اتــاق چلیپایــی  به دســت دارنــد، یافتــه و آن را ب

.(Ibid: 94) ــده اســت ــه نامی )104( مجــاور آن را نیایشــگاه خصوصــی مجموع
ــت و  ــانیان اس ــل دوره ی ساس ــه اوای ــق ب ــاپور« متعل ــهر »بیش ــه ی کاخ ش مجموع
ــش از  ــت. او در تحلیل ــرده اس ــی ک ــمن2 آن را کاوش و بررس ــن گیرش ــار روم ــتین ب نخس
معمــاری مجموعــه، ســاختار آن را در مقایســه بــا بناهایــی کــه آن زمــان بــه کاخ فیروزآبــاد 
ــیار  ــه ی بس ــه »رابط ــت ک ــه اس ــته و گفت ــول دانس ــد، نامعم ــروف بودن ــتان مع و سروس
ــانی مهمــی  ــای ساس ــا بناه ــا ی ــام کاخ ه ــود دارد، در تم ــوان وج ــاالر و ای ــن ت ــی بی ضعیف
ــوان بیشــاپور  ــد را می ســازد. ... ای ــک کالب ــه ی ــوان در محــور مجموع ــه می شناســیم، ای ک
به جــای آن کــه در محــور مهــم کاخ برپــا شــود، بــه مــوازات تــاالر بــزرگ چلیپــا شــکل قــرار 
گرفتــه اســت.« )گیرشــمن، 13۷5: 2۷(. در دو دهــه ی گذشــته مطالعــات تــازه ای روی ایــن 
اثــر انجــام گرفتــه و نظــرات جدیــدی دربــاره ی آن مطــرح شــده اســت. مســعود آذرنــوش، 
ــت  ــته اس ــاپور نمی توانس ــی بیش ــاق چلیپای ــه ات ــود ک ــد ب ــمن، معتق ــر گیرش ــالف نظ برخ
تــاالر بارعــام باشــد، زیــرا بســیار بســته اســت و دور تــا دور آن را راه رویــی احاطــه کــرده. او 
ــرده و آن را  ــاد و نوشــیجان تپه مقایســه ک ــی )104( حاجی آب ــاق چلیپای ــا ات ــاق را ب ــن ات ای
ــز  ــر نی ــل بی ی ــده اســت (Azarnoush, Ibid: 85). الیون ــه ی خصوصــی کاخ نامی نمازخان

1 . همه ی این اثر به طور کامل از زیر خاک بیرون نیامده و بخش هایی از آن نیز از میان رفته است.
2. Romain Ghirshman
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ــه کاخ بیشــاپور  ــر 5: مجموع تصوی
.(Azarnoush, 1994: 83(

ــاد  ــی حاجی آب ــر 4: خانه ارباب تصوی
.(Azarnoush, 1994: 94(
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ایــن پیشــنهاد را منطقــی دانســته و دربــاره ی وجــود چنیــن فضاهایــی در کاخ هــای ساســانی 
ــه بیــان کــرده اســت: »مــا از روی کتیبــه ی پهلــوِی کعبــه زردشــت در  نظــرش را این گون
ــلطنتی،  ــار س ــای درب ــه و اعض ــاه و ملک ــال، ش ــور مث ــه، به ط ــم ک ــتم1 می دانی ــش رس نق
هــر روز ]مراســم[ قربانــی مذهبــی داشــتند، بنابرایــن می توانیــم ]این گونــه[ بپنداریــم کــه 
ــه در  ــی ک ــی گونه های ــد برخ ــاهی، مانن ــِر ش ــکونت گاه های کوچک ت ــاید س ــا و ش کاخ ه
ــاس  ــن اس ــر ای ــد.« (Bier, 1993: 58). ب ــه بودن ــدند، دارای نمازخان ــف ش ــفون کش تیس
قاعدتــًا کاخ بیشــاپور نیــز دارای چندیــن حــوزه ی  گوناگــون دربــاری، مذهبــی، و خصوصــی 
ــا این کــه  ــوز کاوش و بررســی نشــده ی ــا هن ــوده اســت کــه بخش هــای مســکونی آن ی ب

از میــان رفتــه اســت. )تصویــر 5(

ــی  ــِی بخــش بیرون ــز جدای ــه در تیســفون کاوش شــده اند نی ــی ساســانی ک در خانه های
ــد«، بخــش  ــه ای در »الَمعاری ــاًل در خان ــم. مث ــا را می یابی ــودن بن ــارن ب ــی و نامتق و اندرون
ــی  ــی )b( دارای حیاط ــش اندرون ــتون دار، و بخ ــکل و س ــی T ش ــی )a( دارای ایوان بیرون
ــه  بــزرگ و چهــار ایوانــه و فضاهایــی در اطرافــش اســت )تصویــر 6(. ایــن بخــش هــم ب
بخــش بیرونــی و هــم مســتقیمًاً بــه محیــط خــارج دسترســی دارد و ایــوان دیــوان خــاص و 
ــااًلًً  ــه احتم ــی خان ــد. بخــش مذهب ــی آن جــای گرفته ان ــای مســکونی در جنوب غرب حوزه ه

1 . ن.ک به: عریان، 1382: ۷2.

تصویــر 6: خانــه ی المعاریــد در 
.(Azarnoush, 1994: 79( تیســفون
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ــت  ــته اس ــی راه داش ــی و اندرون ــش بیرون ــر دو بخ ــوده و به ه ــای )4( و )5( ب در اتاق ه
ــه  ــه گون ــواًل س ــی معم ــای پارت ــز خانه ه ــا و نی ــن خانه ه (Azarnoush, Ibid: 91). در ای
ــتطیلِی  ــکل؛ دو. مس ــًاًً مربع ش ــتون و تقریب ــار س ــک. دارای چه ــود: ی ــده می ش ــاق دی ات
کشــیده کــه اغلــب بــه یــک اتــاق چهارگــوش در محــور بنــا راه دارد. ســه. مســتطیلی یــا 

.(Reuther, 1938: 549) ــد تاقچــه اســت ــا چن مربعــی کــه دارای یــک ی
ــای شــاهان ساســانی و نشــان  ــاق کســری« مشــهورترین بن ــا »ت ــوان خســرو« ی »ای
دهنــده ی شــکوه و عظمــت دربــار آن هاســت. بخــش اندکــی از ایــن بنــا، کــه ســاخت آن 
ــر  ــده و به نظ ــا مان ــِر پ ــد، س ــبت می دهن ــم و دوم نس ــرو یک ــم و خس ــاپور یک ــه ش را ب
ــوان  ــای آن، ای ــن فض ــت. مهم تری ــده اس ــمی آن کاوش ش ــش رس ــط بخ ــد فق می رس
ــاره ی آن  ــد درب ــتان هایی چن ــه و داس ــرار گرفت ــز ق ــه در مرک ــت ک ــش اس ــِم معروف عظی
ــد برخــی نمونه هــای پیشــین، احاطــه کــرده  ــی، مانن ــوان را راه روی ــا دوِر ای ــد. دور ت گفته ان
اســت که هــم بــه ایــوان و هــم بــه دو اتــاِق دو ســویش دسترســی دارد و از محیــط بیــرون 
نیــز مســتقیمًاً می تــوان بــه آن راه یافــت. در انتهــای ایــوان درگاهــی اســت کــه نخســت 
بــه راه روی مذکــور و ســپس بــه اتاقــی کوچــک و در پایــان بــه فضایــی بــزرگ می رســد 
ــابه  ــًاًً مش ــش تقریب ــای اطراف ــر، و فضاه ــش کم ت ــا طول ــوان ام ــر ای ــرض آن براب ــه ع ک
ــوده  ــاز ب ــی ب ــد حیاط ــا  مانن ــته ی ــقف داش ــه س ــم ک ــا نمی دانی ــت، ام ــی اس ــوان اصل ای
ــن  ــدگان ای ــران و مطالعه کنن ــتین کاوش گ ــه از نخس ــر، ک ــکار روت ــر ۷(. اس ــت )تصوی اس
بناســت، از چگونگــی آرایــش معمــاری آن تعجــب کــرده و گفتــه اســت کــه »آرایــش تــاق 

در  خســرو  ایــوان   :7 تصویــر 
.(Reuther, 1938: 544( تیســفون

ــان ســکونت گاه های ســلطنتی ساســانیان دارد،  ــاس را در می ــن مقی کســری، کــه بزرگ تری
ــور  ــه به ط ــت ک ــی اس ــده ی معمول ــالف قاع ــاًلًً برخ ــه کام ــد ک ــروی می کن ــی پی از طرح
ــدازه  ــان نشــان داده شــده و به همــان ان ــاد، سروســتان، و دامغ ــه در کاخ هــای فیروزآب نمون
 Reuther, Ibid:) ».نیــز از کاخ هــای تــراس دار قصرشــیرین و هــاوش کــوری متمایــز اســت
543) امــا ایــن آرایــش بــا بخــش دیــوان یــا تــاالر بارعــام کاخ هــا و خانه هــای ســلطنتی 
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ــا  ــن بن ــه ای ــر مشــخص شــده ک ــِی بســیار دارد و در کاوش هــای تازه ت ساســانیان هم خوان
ــان:  ــاطر، هم ــت. )یارش ــوده اس ــروی آن ب ــر روب ــی دیگ ــده و ایوان ــاز می ش ــی ب ــه حیاط ب
ــاالر  ــده، ت ــا مان ــارِن به ج ــاًلًً متق ــِر کام ــه اث ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــن می ت 564( بنابرای

ــه اســت. ــان رفت ــن کاخ از می ــر ای ــای دیگ ــوده و بخش ه ــانی ب ــام شاهنشــاه ساس بارع
ــاره ی  ــا درب ــیم، ام ــز می شناس ــانی را نی ــه دوره ی ساس ــوب ب ــِر منس ــای دیگ ــد بن چن
ــم. مشــهورتریِن  ــی نداری ــان ســاخت و کارکــرد بخش هــای مختلفشــان اطالعــات کاف زم
آن هــا بنایــی اســت در قصــر شــیرین کــه آن را »عمــارت خســرو« یــا کاخ خســرو پرویــز 
ــر  ــول و 190 مت ــر ط ــدود 3۷2 مت ــت و در ح ــم اس ــیار عظی ــه بس ــد. کل مجموع نامیده ان
ــدود 8  ــا و ح ــر پهن ــول، 98 مت ــر ط ــا 285 مت ــه ای ب ــرقی صف ــش ش ــرض دارد. در بخ ع
متــر ارتفــاع دیــده می شــود. روی صفــه، نخســت، یــک ایــوان و پشــت آن اتاقــی بــزرگ 
ــور  ــددار تص ــاق را گنب ــن ات ــر ای ــت. روت ــه اس ــرار گرفت ــتون دار ق ــی س ــپس حیاط و س
ــه  ــار صف ــت. (Ibid, 540) در کن ــداده اس ــه ن ــن کار ارای ــرای ای ــواهدی ب ــا ش ــرده، ام ک
ــوده کــه برخــی کارکــرد خدماتــی  مجموعــه حیاط هایــی به هــم راه اتاق هــا و ایوان هایــی ب
ــع شــکل  ــزرگ و مرب ــک ورودی و حیاطــی ب ــز ی ــه نی ــی مجموع ــته اند. در جنوب غرب داش
ــه  ــوع ب ــد. در مجم ــیده می رس ــیار کش ــی بس ــه حیاط ــه ب ــه در ادام ــورد ک ــم می خ به چش
علــت تردیدهایــی کــه دربــاره ی نقشــه و بازســازی های فرضــِی بخــش شــرقی مجموعــه 
ــی و  ــتی بررس ــه درس ــم آن را ب ــود دارد، نمی توانی ــر وج ــاخت اث ــخ س ــن تاری و هم چنی

ــر 8( ــم. )تصوی ــاره اش اظهــار نظــر کنی درب

تصویــر 8: عمــارت خســرو در 
 Reuther, 1938:( قصرشــیرین 

. (541
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 در جنــوب منطقــه ی میــان رودان، در جایــی بــه نــام کیــش، مجموعــه آثــاری کشــف 
ــه  ــت ک ــی اس ــان دو بنای ــت. مهم ترینش ــروف اس ــش« مع ــای کی ــه »کاخ ه ــه ب ــده ک ش
ــد. ایــن دو ســاختمان، کــه نقشــه  ای کامــل ندارنــد،  آن هــا را کاخ هــای یــک و دو نامیده ان
ــر  ــه مجموعــه ای بزرگ ت ــق ب ــه داشــته و ممکــن اســت متعل ــا یک دیگــر مقــداری فاصل ب
بــوده باشــند (Bier, Ibid: 57) )تصویــر 9( در »کاخ یــک« ورودی قابــل تشــخیص و اتــاق 

و  یــک  کاخ هــای   :9 تصویــر 
 Bier,( میــان رودان  در  کیــش  دو 

.(1993: 65

 نمازخانه انذرونی بیرونی سرا میان ایوان کارکرد اصلی 
 دارد دارد دارد دارد دارد مسکونی آباد اربابی حاجی خانه

 دارد دارد دارد دارد دارد مسکونی خانۀ المعاریذ
 دارد نامشخص دارد احتماالً دارد دارد تشریفاتی -مسکونی کاخ بیشاپور
 نامشخص دارد دارد احتماالً دارد دارد تشریفاتی ایوان خسرو

 نامشخص دارد دارد دارد دارد احتماالً مسکونی مارت خسروع
 احتماالً دارد نامشخص دارد دارد دارد تشریفاتی های کیش کاخ

 

جدول بررسی تطبیقی

مرکــزی، به طــور مســتقیم، قابــل دسترســی نیســت. در ایــن فضــا دو حــوض کم عمــق و 
ــر، »از ســامانه ی  ــن، کاوش گــر اث ــد. به نظــر واتلی ــرار گرفته ان ــارن، ق ــه شــکل متق گــرد، ب
ــه ای طراحــی  ــه گون ــاختمان را ب ــه س ــد ک ــر می آی ــن ب ــک چنی ــای باری ــا و گذرگاه ه دره
 Watelin, 1938:) ».کرده انــد کــه گــردش رفــت و آمــد را بتــوان هدایــت و نظــارت کــرد
ــااًلًً  ــی احتم ــوده اســت. فضای ــر ب ــاوت و شــاید مهم ت 584) »کاخ دو« دارای نقشــه ای متف
ــتون و  ــی آن دارای نیم س ــرقی و غرب ــای ش ــه دیواره ــود دارد ک ــمال آن وج ــاز در ش روب
ــا همــان وضعیــت  ــف ســتون و دو حــوض ب ــاق مرکــزی دو ردی ــی اســت. در ات تاقچه های
ــه  ــد وجــود دارد ک ــی مخارجه مانن ــی آن، فضای ــده می شــود. در انتهــای جنوب ــک دی کاخ ی
ــای  ــه معن ــد ب ــا می توان ــه ی بن ــاوت در نقش ــت. تف ــره اس ــکل نیم دای ــه ش ــای آن ب انته
.(Ibid: 586) تفــاوت در کارکــرد آن هــا باشــد و شــاید کاخ دو نقشــی آیینــی داشــته اســت
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نتیجه گیری
ــی  ــاری و مذهب ــم درب ــانیان، مراس ــت ساس ــت در حکوم ــن و دول ــد دی ــت پیون ــه عل ب
مشــترکات زیــادی داشــت. بــه احتمــال فــراوان شــاهان یــک بــار در تخــت گاه سیاســی و 
ــد  ــار دیگــر در تخــت گاه دینــی، در آتشــکده و در حضــور روحانیــان، تاج گــذاری می کردن ب
و بــه ایــن ترتیــب بــه سلطنت شــان اعتبــار می بخشــیدند. بــر اســاس متــون و کتیبه هــای 
تاریخــی، در زندگــی روزمــره ی دربــار نیــز آیین هــای مذهبــی دارای نقــش پــر رنگــی بــوده 
ــه این رویدادهــا اختصــاص داشــته  و احتمــااًلًً فضاهایــی در کاخ هــا و خانه هــای اشــرافی ب

اســت.
دربــاره ی عرصه هــای زندگــی در دوره ی ساســانی، به ویژهســکونت گاه های مــردم 
ــِت آن زمــان،  ــم، امــا می دانیــم بخــش عمــده ای از جمعی عــادی، اطالعــات دقیقــی نداری
ــزرگان  ــاهان و ب ــد. ش ــتی می کرده ان ــاکن هم زیس ــت س ــار جمعی ــوده و در کن ــوچ رو ب ک
نیــز احتمــااًلًً در شــهرهای حاکم نشــین ســکونت می کردنــد، امــا بــه عللــی چنــد، شــواهد 
اندکــی در ایــن بــاره داریــم. افــزون بــر آن، شــاهان و درباریــان هــم بــرای زندگــی روزانــه 
ــتفاده  ــکوهی اس ــای باش ــه و خرگاه ه ــگ از خیم ــکار و جن ــای ش ــرای زمان ه ــم ب و ه
ــود و حتــی در آن تخــت شــاهی را  ــا چادرهــای مــردم عــادی متفــاوت ب ــد کــه ب می کردن
ــد. از ایــن رو نبایــد تصــور کنیــم کــه شــاهان و درباریــان در همــه ی اوقــات  قــرار می دادن

ــته اند. ــزرگ داش ــک های ب ــا و کوش ــه کاخ ه ــاز ب ــود نی ــی خ زندگ
دربــاره ی کاخ هــای هخامنشــی  اطالعــات دقیقــی نداریــم، امــا بــر اســاس ویرانه هــای 
موجــود مشــخص شــده کــه بخشــی از بنــا بــه بارعــام یــا مراســم آیینــی اختصــاص داشــته 
و بخشــی دیگــر خصوصی تــر و دارای ورودی جداگانــه ای بــوده اســت. در کاخ هــای پارتــی 
آشــور و نیپــور ویژگی هــای مشــترکی ماننــد حیاط هــای متعــدد، بخــش اندرونــی و 
بیرونــی، فضاهــای متنــوع و خدماتــی ماننــد آشــپزخانه و حمــام دیــده می  شــوند. از دیگــر 

ــم. ــن دوره اطالعــات بســیار اندکــی داری کاخ هــا و خانه هــای ای
ــان و  ــار ساســانیان و عرصه هــای زندگــی آن ــا شــناخت بهتــر کیفیــت زندگــی در درب ب
نیــز آرایــش معمــاری و فضاهــای بناهــای ســکونتی دوران پیــش از آن، می توانیــم قضــاوت 
ــن  ــم ای ــج مه ــی از نتای ــم. یک ــام دهی ــانیان انج ــار دوره ی ساس ــاره ی آث ــت تری درب درس
ــوان خســرو و کاخ بیشــاپور تشــریفاتی  ــد ای ــا مانن ــی برخــی بناه ــرد اصل ــه کارک اســت ک
ــی  ــته اند. بررس ــکونتی داش ــردی س ــاد کارک ــرو و حاجی آب ــد کاخ خس ــی مانن ــوده و برخ ب
ــای  ــن ویژگی ه ــه مهم تری ــد ک ــخص ش ــن دوره مش ــرافی ای ــکونت های اش ــا و س کاخ ه
معمــاری آن هــا چنیــن اســت: 1. کل بنــا، در مجمــوع، ســاختاری غیــر متقــارن دارد، گرچــه 
ــوان  ــد ای ــت شــده اســت مانن ــارن رعای ــند، تق ــه رســمی  تربه نظر می رس ــی ک در بخش های
ــوان خــاص( و  ــی )دی ــاد؛ 2. بخــش اندرون ــی حاجی آب ــه ارباب ــا بخــش )a( در خان خســرو ی
بیرونــی )دیــوان عــام( از یک دیگــر تفکیــک شــده، و هم چــون برخــی کاخ هــای پارتــی و 
ــاد؛ 3.  ــد و حاجی آب ــه ی المعاری هخامنشــی، دارای ورودی هــای مســتقل هســتند ماننــد خان
ــی  ــورد و در برخ ــم می خ ــی به چش ــی فراوان ــوع فضای ــده تن ــای مطالعه ش ــه ی بناه در هم
نیــز فضاهــای خدماتــی چــون آشــپزخانه و حمــام ماننــد عمــارت خســرو. 4. در شــماری از 
کاخ هــا و خانه هــای ساســانی نمازخانــه ی خصوصــی کشــف شــده اســت کــه وجــود آن بــا 
در نظــر گرفتــن برگــزاری آیین هــای مذهبــی در زندگــی روزانــه ی دربــار و دیگــر طبقــات 
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کلــی  ســاختار   :10 تصویــر 
خانه هــای  و  مســکونی  کاخ هــای 
اشــرافی ساســانیان )ترســیم: نگارنده(.

مــردم منطقــی به نظــر می رســد کــه نمونه هــای آن را در بخــش )c( خانــه اربابــی 
ــی  ــر رنگ ــش پ ــا نق ــم. 5. ایوان ه ــاپور می بینی ــااًلًً کاخ بیش ــد و احتم ــاد و المعاری حاجی آب
در ســاختار معمــاری ایــن آثــار داشــته و در بســیاری از مــوارد، مختــص بخــش رســمی یــا 
ــای  ــی، راه روه ــای پارت ــون نمونه ه ــان، هم چ ــز در اطرافش ــی نی ــد. گاه ــام بوده ان ــار ع ب
جداکننــده دیــده می شــود، ماننــد ایــوان خســرو و خانــه اربابــی حاجی آبــاد. نتیجــه ی مهــم 
پایانــی این کــه بــه علــت نقــش مهــم مراســم تشــریفاتی و مذهبــی در زندگــی روزانــه ی 
ــد،  ــاص داده ان ــور اختص ــن ام ــه ای ــژه ای را ب ــای وی ــز فضاه ــا نی ــاخت کاخ ه ــار، در س درب
ــریفاتی و  ــکونتی و تش ــرد س ــه کارک ــکان روی دادن س ــا ام ــیاری از آن ه ــن در بس بنابرای

مذهبــی فراهــم شــده اســت.

منابع
- پــوپ، آرتــور، 1366، معمــاری ایــران، ترجمــه غالمحســین صــدری افشــار، ارومیــه: 

انزلــی.
ــا، محمدکریــم، 1384، ســبک شناســی معمــاری ایرانــی، تدویــن غالمحســین  - پیرنی

معماریــان، تهــران: ســروش دانــش.
ــه  ــانیان، ترجم ــان و ساس ــران در روزگار پارتی ــهرهای ای ــکایا، ن، 13۷۷، ش - پیگولوس

ــت اهلل رضــا، تهــران: علمــی و فرهنگــی. عنای
ــران:  ــر، ته ــی ثابتی ف ــه مرتض ــانی، ترجم ــاهی ساس ــورج، 1384، شاهنش ــی، ت - دریای

ققنــوس.
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- رجبی، پرویز، 1382، هزاره های گمشده، ج 5، ساسانیان، تهران: توس.
- عریــان، ســعید، 1382، راهنمــای کتیبه هــای ایرانــی میانــه، تهــران: ســازمان میــراث 

 . هنگی فر
ــا،  ــران، ترجمــه مســعود رجب نی ــراث باســتانی ای - فــرای، ریچــارد نلســون، 1383، می

تهــران: علمــی و فرهنگــی.
ــه ی  ــکان«، پایان نام ــا و م ــاد، معن ــبی، احســان، 138۷، »آتشــکده ی فیروزآب - طهماس
کارشناســی ارشــد در رشــته ی مطالعــات معمــاری ایــران، بــه راهنمایــی دکتــر محمدرضــا 

رحیــم زاده و مهنــدس ســیدمحمد بهشــتی، دانشــگاه شــهید بهشــتی، منتشــر نشــده.
- کارنامه اردشیر بابکان، 1382، ترجمه بهرام فره وشی، تهران: دانشگاه تهران.

ــمی،  ــید یاس ــه رش ــانیان، ترجم ــان ساس ــران در زم ــور، 1384،  ای ــن، آرت - کریستنس
ــر. ــدای معاص ــران: ص ته

- کالیــس، ولفــرام، 138۷، »کاخ هــای صفــوی«، ترجمــه احســان طهماســتی، گلســتان 
هنــر ، ش 4، تهــران: فرهنگســتان هنــر، 68- ۷3. 

ــر کریمــی، تهــران: ســازمان  - گیرشــمن، رومــن، 13۷5، بیشــاپور، ج 2، ترجمــه اصغ
ــراث فرهنگــی.  می

- مســعودی، ابوالحســن علــی بــن حســین، 1382، مــروج الذهــب و معــادن الجوهــر، 
ج1،ترجمــه ابوالقاســم پاینــده، تهــران: علمــی و فرهنگــی.

- هــوف، دیتریــش، 13۷9، »معمــاری ایــران در دوره ی ساســانیان«، در: قلعــه دختــرـ 
آتشــکده، بــه گــردآوری هانــس هوگــی، ترجمــه فرزیــن فردانــش، تهــران: ســازمان میــراث 

فرهنگــی، 19- 26.
- یارشــاطر، احســان، و دیگــران، 1380،  تاریــخ ایــران، از ســلوکیان تــا فروپاشــی دولــت 

ساســانیان، ج3، ق2، ترجمــه حســن انوشــه، تهــران: امیرکبیر.
- Azarnoush, Massoud. 1994. The Sasanian Manor House at Hajiabad, 

Iran. Monografie di Mesopotamia III, Florence, and Casa Edit rice Le Let-
tere, 

- Bier, Lionel. 1993. "The Sasanian Palaces and Their Influence in Ear-
ly Islam".  ArsOrientalis, vol 23: 57-66.

- Bier, Lionel. 1986. Sarvistan, a Study in Early Iranian Architecture. 
Pennsylvania: The Pennsylvania state university press.

- Reuther, Oscar. 1938. Parthian Architecture. In: A survey of Persian 
Art, vol. 1. ed. Arthur Upham Pope. Oxford University. 411-444.

- Reuther, Oscar. 1938. Sasanian Architecture. In: A survey of Persian 
Art, vol. 5. ed. Arthur Upham Pope. Oxford University. 493-578.

- Watelin, L. C. 1938. The Sasanian building near Kish. In: A survey of 
Persian Art, vol. 5. ed. Arthur Upham Pope. Oxford University. 584-592.

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


Vol. 3 No.4, Spring - Summer 2013

PAZHOHESH-HA-YE 
BASTANSHENASI IRAN

Archaeological Researches of Iran
Journal of Department of Archaeology, 

Faculty of Art and Architecture
 Bu-Ali Sina University

The Comparative Study of the Sassanian 
Palaces and Manor Houses Architecture 

Ehsān Tahmāsbi
The Faculty Member of Department of Architecture, Sarvestan Branch, Islamic 

Azad University, Fars, Iran.
tahmasbi.e@gmail.com

Received 2013/4/14 - Accepted 2013/8/11

Abstract
Different Monuments from the Sassanid period have been identi-
fied; most of which are known as “Palace”. The main purpose of 
current article is to identify the quality of life in the Sassanid court 
and understand the architecture of such life-style. Getting this, the 
maps of existing palaces have analyzed from one hand, and the his-
torical documents have investigated from the other hand. The anal-
ysis method is historical- interpretative and adaptive analysis of the 
architecture decoration. The main questions are on the influence of 
the religious and official ceremonies on the Sassanid architecture, 
identifying their domestic sections, quality of life inside Places, and 
understand the main features and decoration of architecture of palac-
es and Manor Houses. Aiming to get that, the religious ceremony of 
Sassanians has analyzed firstly to know the relation in between given 
issues. Then, will have a glance on the domestic sections to know a 
bit about the daily life and common people. Having better and more 
correct understand of the features of the Sassanid architecture, we 
need to know the quality of the previous architectures, so the archi-
tecture of some palaces backed to Achamenid and Parthian era have 
studied and compared and the results prepared as a chart. Finally, 
at the main part of the article, some Sassanid monuments with high 
possibility of being palace have studied aiming to recognize their 
main architectural characteristics and then compare them together. 
At the end, it is cleared that the main characteristic to understand 
the palaces are asymmetric geometric structure, division of interi-
or and exterior sections, frequency spatial diversity, special praying 
rooms and the special role of Eyvān in the spatial organization of the 
complex. Moreover, the important result of current research is the 
identification of 3 types of function in the Sassanid palaces, showing 
the Ceremonial, Private and Religious life.  
Keywords: Royal Ceremony, Sassanians, Architecture Arrange-
ment of Palaces and Manor-houses, Ritual Ceremonial and Residen-
tial Spaces.
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